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Намерете подобни продукти -

Кратко описание на продукта (/emc/product/4255/smpc)

Показване на съдържанието

Тази информация е предназначена за използване от здравни специалисти

1. Наименование на лекарствения продукт

Биофактор стрептокиназа 250 000 и 750 000

2. Качествен и количествен състав

Biofactor Streptokinase 250 000 и 750 000 са представени като прах за разтвор във флакони, съдържащи 250 000 и 750 000 международни 

единици (IU) пречистена стрептокиназа като активна съставка. За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

Високо пречистената стрептокиназа се екстрахира от филтрата на културата на някои щамове на стрептококи от група С. 

Представлява се като бял до леко жълт прах и съдържа стабилизатори.

3. Лекарствена форма

Прах за приготвяне на инфузионен разтвор.

Бял до леко жълт прах.
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4. Клинични данни

4.1 Терапевтични показания

Биофактор стрептокиназа е показан при възрастни.

Biofactor Streptokinase е фибринолитичен агент, който може да се използва за вътресъдово разтваряне на тромби и емболи в:

- остра масивна белодробна емболия

- остра, подостра или хронична (не по-стара от 6 седмици) оклузия на периферните артерии

- обширна дълбока венозна тромбоза

- централна венозна или артериална тромбоза на ретината (артериални оклузии не по-стари от 8 часа, венозни оклузии не по-стари от 

10 дни).

Забележка: Не може да се направи изявление за резултата от терапията за приложение извън посочените по-горе времеви интервали.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Възрастни

Дълбока венозна тромбоза

Първоначална доза от 250 000 IU стрептокиназа трябва да се влива в периферна вена за 30 минути. Следва 
поддържаща инфузия от 100 000 IU/час за 72 часа.

Белодробна емболия

Инфузирайте 1 500 000 IU стрептокиназа в периферна вена, за предпочитане за кратко време от 1-2 часа.

Като алтернатива, първоначална доза от 250 000 IU стрептокиназа трябва да се влива в периферна вена за 30 минути. 
Следва поддържаща инфузия от 100 000 IU/час за 24 часа.

Оклузивни периферни артериални заболявания

Прилагайте стрептокиназа с локална интраартериална катетърна инфузия, като използвате един от следните режими:

- Постепенна инфузия : 1000 до 2500 IU стрептокиназа на интервал от 3 до 5 минути за максимум 10 часа и обща 
максимална доза от 250 000 IU

- Продължителна продължителна инфузия на ниски дози (с помощта на инфузионна помпа): 5000 до 10 000 IU стрептокиназа на час за 

максимум 5 дни.

Перкутанна транслуминална ангиопластика може да се извърши едновременно, ако е необходимо.

Като алтернатива при труден артериален достъп или множествени оклузии, първоначална доза от 250 000 IU стрептокиназа трябва 

да се влива в продължение на 30 минути. Следва поддържаща инфузия от 100 000 IU/час за максимум 5 дни.

Запушване на централния съд на ретината

Първоначална доза от 250 000 IU стрептокиназа трябва да се влива в периферна вена за 30 минути. Следва 
поддържаща инфузия от 100 000 IU/час за 12 часа.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Biofactor Streptokinase не са достатъчно установени при деца. Поради ниските нива на 
плазминоген при новородени и деца с придобит дефицит на плазминоген и поради потенциала на стрептокиназата за 
алергични/анафилактични реакции, не се препоръчва при новородени, кърмачета и деца.

Контрол на терапията

Преди започване на тромболитична терапия е желателно да се получи тромбиново време (ТТ), активирано частично тромбопластиново време 

(aPTT), хематокрит и брой тромбоцити, за да се получи хемостатичния статус на пациента. Ако е приложен хепарин, той трябва да се преустанови и 

TT или aPTT трябва да са по-малко от два пъти нормалната контролна стойност преди започване на тромболитичната терапия.
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При пациенти, лекувани преди това с кумаринови производни, INR (международното нормализирано съотношение) трябва да бъде под 1,3 преди започване 

на терапия със стрептокиназа.

Начин на администриране

Приложението на стрептокиназа може да бъде чрез системна интравенозна инфузия или чрез локална интраартериална катетърна 

инфузия.

За инструкции относно разтварянето на лекарствения продукт преди приложение, вижте точка 6.6.

При разтваряне с физиологичен разтвор се получава бистър разтвор, безцветен до жълтеникав.

Забележка: Когато е необходима тромболитична терапия и има висока концентрация на антитела срещу стрептокиназа или когато е 
проведена скорошна терапия със стрептокиназа (по-рано от 5 дни и по-малко от една година), трябва да се използват хомоложни 
фибринолитици (вж. точки 4.4 и 4.8).

Системна администрация

По време на инфузията понижаването на нивата на плазминогена и фибриногена и повишаването на нивото на продукта на разграждането на фибрин (FDP) 

(последните два служат за удължаване на времето на съсирване на коагулационните тестове) обикновено потвърждават съществуването на тромболитично 

състояние. Следователно, терапията може да бъде наблюдавана чрез извършване на TT или aPTT приблизително 4 часа след започване на терапията.

2 до 4-кратно удължаване на TT трябва да се стреми и се счита за достатъчна антикоагулационна защита. Ако тромбиновото време 

или друг параметър на лизис след 4 часа терапия е по-малко от приблизително 1,5 пъти нормалната контролна стойност, 

преустановете приема на Biofactor Streptokinase, тъй като е налице прекомерна резистентност към стрептокиназа.

Местна администрация

Както е обичайно при ангиографията, хепарин се прилага, ако е необходимо, преди ангиографията като предпазна мярка срещу 
индуцирани от катетър тромбози. Успехът на терапията може да се определи от ангиографията. При достатъчен кръвен поток от 
повече от 15 минути терапията може да се счита за успешна и след това да бъде прекратена.

Последващо лечение

След всеки курс на терапия със стрептокиназа може да се започне последващо лечение с антикоагуланти или инхибитори на 

тромбоцитната агрегация като превенция на ретромбози. При терапията с хепарин, особено, трябва да се има предвид повишен риск 

от кръвоизлив.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

Противопоказанията за лечение с Biofactor Streptokinase, поради повишения риск от кръвоизлив при тромболитична 
терапия, включват:

- съществуващ или скорошен вътрешен кръвоизлив

- всички форми на намалена коагулация на кръвта, по-специално спонтанна фибринолиза и обширни нарушения на съсирването

- скорошен мозъчно-съдов инцидент, интракраниална или интраспинална операция

- интракраниална неоплазма

- скорошна травма на главата

- артериовенозна малформация или аневризма

- известна неоплазма с риск от кръвоизлив

- остър панкреатит

- неконтролируема хипертония със систолни стойности над 200 mm Hg и/или диастолни стойности над 100 mm Hg или хипертонични промени в 

ретината Степен III/IV

- скорошно имплантиране на съдова протеза

- едновременно или скорошно лечение с перорални антикоагуланти (INR >1,3)

- тежко увреждане на черния дроб или бъбреците
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- ендокардит или перикардит. Изолирани случаи на перикардит, погрешно диагностициран като остър миокарден инфаркт и лекуван със 

стрептокиназа, са довели до перикардни изливи, включително тампонада

- известна хеморагична диатеза

- скорошни големи операции (6тидо 10тиследоперативен ден, в зависимост от степента на процедурата)

- инвазивни операции, напр. скорошна биопсия на органи, продължителен (травматичен) затворен гръден сърдечен масаж

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Следните състояния обикновено се считат за противопоказания за терапия със стрептокиназа, но в определени ситуации ползите 

могат да надвишават потенциалните рискове:

- скорошно тежко стомашно-чревно кървене, напр. активна пептична язва

- риск от тежък локален кръвоизлив, напр. в случай на транслумбална аортография

- скорошна травма и кардиопулмонална реанимация

- инвазивни операции, напр. скорошна интубация

- пункция на некомпресивни съдове, интрамускулни инжекции, големи артерии

- скорошен аборт или раждане

- бременност (вж. точка 4.6)

- заболявания на урогениталния тракт със съществуващи или потенциални източници на кървене (имплантиран катетър на пикочния мехур)

- известна септична тромботична болест

- тежка артериосклеротична съдова дегенерация, мозъчно-съдови заболявания

- кавернозни белодробни заболявания, напр. открита туберкулоза или тежък бронхит

- дефекти на митралната клапа или предсърдно мъждене

- диабетната ретинопатия увеличава риска от локално кървене

Антистрептокиназа

Повторното лечение със стрептокиназа, приложено повече от 5 дни и по-малко от 12 месеца след първоначалното лечение, може да не е 

ефективно. Това се дължи на повишената вероятност от резистентност поради антистрептокиназните антитела.

Също така, терапевтичният ефект може да бъде намален при пациенти с скорошни стрептококови инфекции като 
стрептококов фарингит, остра ревматична треска и остър гломерулонефрит.

Скорост на инфузия и кортикостероидна профилактика

В началото на терапията често се наблюдава спад на кръвното налягане, тахикардия или брадикардия (в отделни случаи 
стигащи до шок). Поради това в началото на терапията инфузията трябва да се извършва бавно.

Кортикостероидите могат да се прилагат профилактично, за да се намали вероятността от алергични реакции, свързани с инфузията.

Предварително лечение с хепарин или кумаринови производни

Ако пациентът е подложен на активна хепаринизация, тя трябва да се неутрализира чрез прилагане на протамин сулфат преди началото на 

тромболитичната терапия. Тромбиновото време не трябва да бъде повече от два пъти над нормалната контролна стойност преди започване на 

тромболитична терапия. При пациенти, лекувани преди това с кумаринови производни, INR (международното нормализирано съотношение) трябва да бъде 

по-малко от 1,3 преди започване на инфузия на стрептокиназа.

Артериална пункция

Ако се наложи артериална пункция по време на интравенозна терапия, за предпочитане са съдовете на горните крайници. След 
пункцията трябва да се прилага натиск за най-малко 30 минути чрез компресираща превръзка. Мястото на пункция трябва да се 
проверява често за признаци на кървене.

Стрептокиназата ене показан за възстановяване на проходимостта на интравенозните катетри.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие
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Съществува повишен риск от кръвоизлив при пациенти, които получават или наскоро са били лекувани с антикоагуланти, напр. хепарин или 

лекарства, които инхибират образуването или функцията на тромбоцитите, напр. инхибитори на тромбоцитната агрегация, декстрани.

Ефектите на лекарства, които действат върху образуването или функцията на тромбоцитите, трябва да се оставят да отшумят преди започване на 

дългосрочен лизис на дълбоки венозни тромбози и артериални оклузии със стрептокиназа (вж. точка 4.2).

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Biofactor Streptokinase е противопоказан по време на бременност. Няма доказателства за безопасността на лекарството по време на бременност, 

нито има доказателства от работа с животни, че то не е опасно. Кървенето и анафилактичните реакции могат да причинят аборт и фетална смърт, 

особено когато се прилага стрептокиназа през първите 18 седмици от бременността. Използвайте само когато няма по-безопасна алтернатива.

Не е известно дали стрептокиназата се екскретира в кърмата. Кърмата трябва да се изхвърли през първите 24 часа след 
тромболитична терапия.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не е от значение.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Следните нежелани реакции се основават на клинично изпитване и постмаркетинговия опит. Използват се следните 
стандартни категории:

Много често повече от 1/10

често срещани повече от 1/100; по-малко от 1/10

Нечести повече от 1/1000; по-малко от 1/100

Рядко повече от 1/10 000; по-малко от 1/1000

Много рядко по-малко от 1/10 000 (включително изолирани случаи)

Нарушения на кръвта и лимфната система

Често срещани:кръвоизлив на мястото на инжектиране, екхимози, стомашно-чревно кървене, пикочо-полово кървене, епистаксис

нечести:мозъчни кръвоизливи с техните усложнения и възможен фатален изход, кръвоизливи в ретината, тежки кръвоизливи 
(също с фатален изход), чернодробни кръвоизливи, ретроперитонеално кървене, кървене в ставите, руптура на далака. Рядко 
се налагат кръвопреливания.

Много рядко:кръвоизлив в перикарда, включително разкъсване на миокарда по време на тромболитично лечение на остър 

миокарден инфаркт

При сериозни хеморагични усложнения лечението със стрептокиназа трябва да се преустанови и да се приложи протеиназен инхибитор, напр. апротинин, 

както следва. Първоначално 500 000 KIU (единица за инактивиране на каликреин) до един милион KIU чрез бавна интравенозна инжекция или инфузия. Ако 

е необходимо, това трябва да бъде последвано от 200 000 KIU на всеки четири часа чрез интравенозно капково, докато кървенето спре. Освен това се 

препоръчва комбинация със синтетични антифибринолитици. Ако е необходимо, факторите на съсирване могат да бъдат заместени. Съобщава се, че 

допълнителното приложение на синтетични антифибринолитици е ефективно в единични случаи на епизоди на кървене.

Нарушения на имунната система

Много чести:развитие на антистрептокиназни антитела (вж. също 4.4)

Често срещани:алергични анафилактични реакции, напр. обрив, зачервяване, сърбеж, уртикария, ангионевротичен оток, диспнея, 

бронхоспазъм, хипотония

Много рядко:забавени алергични реакции, напр. серумна болест, артрит, васкулит, нефрит, невроалергични симптоми 

(полиневропатия, напр. синдром на Guillain Barré), тежки алергични реакции до шок, включително спиране на дишането.
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Умерените или леки алергични реакции могат да се овладеят със съпътстваща терапия с антихистамини и/или кортикостероиди. Ако 
възникне тежка алергична реакция, инфузията на стрептокиназа трябва да се преустанови незабавно и на пациента да се даде 
подходящо лечение. Трябва да се спазват настоящите медицински стандарти за лечение на шок. Лизисната терапия трябва да 
продължи с хомоложни фибринолитици, като Urokinase или tPA.

Нарушения на нервната система

рядко:неврологични симптоми (напр. замаяност, объркване, парализа, хемипареза, възбуда, конвулсии) в контекста на 
мозъчни кръвоизливи или сърдечно-съдови нарушения с хипоперфузия на мозъка

Нарушения на очите

Много рядко:ирит/увеит/иридоциклит

Сърдечни и съдови нарушения

Често срещани:в началото на терапията, хипотония, тахикардия, брадикардия

Много рядко:кристална холестеролна емболия

По време на фибринолитична терапия със стрептокиназа при пациенти с миокарден инфаркт са докладвани следните събития 
като усложнения на миокарден инфаркт и/или симптоми на реперфузия:

Много често:хипотония, нарушения на сърдечната честота и ритъма, ангина пекторис

Често срещани:повтаряща се исхемия, сърдечна недостатъчност, реинфаркт, кардиогенен шок, перикардит, белодробен оток

Нечести: спиране на сърцето (водещо до спиране на дишането), митрална недостатъчност, перикарден излив, сърдечна тампонада, 

миокардна руптура, белодробен или периферен емболизъм

Тези сърдечно-съдови усложнения могат да бъдат животозастрашаващи и да доведат до смърт.

При локален лизис на периферните артерии не може да се изключи дистална емболизация.

Респираторни нарушения

Много рядко:некардиогенен белодробен оток след интракоронарна тромболитична терапия при пациенти с екстензивен 
миокарден инфаркт

Стомашно-чревни нарушения

Често срещани:гадене, диария, епигастрална болка, повръщане

Общи нарушения и състояния на мястото на приложение

Често срещани:главоболие, болки в гърба, мускулно-скелетна болка, втрисане, треска, астения, неразположение

Тестване

Често срещани:Преходно повишаване на серумните трансаминази и билирубина

Докладване на предполагаеми нежелани реакции

Съобщаването за предполагаеми нежелани реакции след разрешаване на лекарствения продукт е важно. Позволява непрекъснат мониторинг на 

съотношението полза/риск на лекарствения продукт. От здравните специалисти се изисква да съобщават за всякакви предполагаеми нежелани 

реакции чрез уебсайта на схемата за жълта карта:www.mhra.gov.uk/yellowcard.

4.9 Предозиране

Продължителното предозиране на стрептокиназа може да предизвика риск от ретромбоза чрез продължително намаляване на плазминогена. Вижте също 

раздел 4.8 и 5.1.

5. Фармакологични свойства

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: стрептокиназа (антитромботични средства, ензими)

ATC код: B01A D01
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Biofactor Streptokinase е силно пречистена стрептокиназа, получена от β хемолитични стрептококи от група C на Lancefield. Активирането 

на ендогенната фибринолитична система се инициира от образуването на стрептокиназа-плазминогенен комплекс.

Този комплекс притежава активаторни свойства и превръща плазминогена в протеолитичен и фибринолитичен активен плазмин. 
Колкото повече плазминоген е свързан в този активаторен комплекс, толкова по-малко плазминоген остава да се превърне в неговата 
ензимно активна форма. Следователно високите дози стрептокиназа са свързани с по-нисък риск от кървене и обратно.

След интравенозно приложение и неутрализиране на индивидуалния титър антистрептокиназа-антитело, стрептокиназата е 

незабавно налична системно за активиране на фибринолитичната система.

Стрептокиназата има много кратък полуживот. Първият бърз клирънс от плазмата се дължи на образуването на комплекса между 
стрептокиназа и стрептокиназно антитяло. Този комплекс е биохимично инертен и бързо се изчиства от кръвообращението. След 
като антитялото е неутрализирано, стрептокиназата активира плазминогена, както е описано по-горе.

5.2 Фармакокинетични свойства

Кинетиката на елиминиране на стрептокиназата следва двуфазен ход. Малка част от дозата се свързва с антистрептокиназните 

антитела и се метаболизира с полуживот от 18 минути, докато по-голямата част от нея образува комплекс стрептокиназа-плазминоген 

активатор и се биотрансформира с полуживот от около 80 минути.

Пиковата фибринолитична активност се установява в кръвта около 20 минути след дозирането.

Подобно на други протеини, стрептокиназата се метаболизира протеолитично в черния дроб и се елиминира през бъбреците. Данните при животни 

предполагат, че стрептокиназата може също да се екскретира непроменена в жлъчката.

5.3 Предклинични данни за безопасност

При тест на Ames върху биофактор стрептокиназа не са открити доказателства за мутагенен потенциал. Не са провеждани други 

предклинични проучвания за безопасност на Biofactor Streptokinase.

6. Фармацевтични данни

6.1 Списък на помощните вещества

Човешки албумин, аминооцетна киселина (глицин), манитол

6.2 Несъвместимости

Не са докладвани несъвместимости, когато Biofactor Streptokinase се използва според препоръките. Този лекарствен продукт не 
трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

6.3 Срок на годност

Срокът на годност на неотворени флакони с Biofactor Streptokinase 250 000 и 750 000 е 2 години.

6.4 Специални предпазни мерки при съхранение

Да не се съхранява над +25°C и да не се замразява.

Не съхранявайте приготвения разтвор за повече от 24 часа в хладилник при +2°C до +8°C.

6.5 Естество и съдържание на контейнера

Биофактор стрептокиназа 250 000 и 750 000 се доставя в стъклени флакони с гумени капачки и алуминиево уплътнение с пластмасови капачки с отчупващи се 

капачки.

Biofactor Streptokinase 250 000 и 750 000 се предлага в опаковки, съдържащи един флакон.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и друга работа

Съдържанието трябва да се разтвори в 4-5 ml физиологичен разтвор или вода за инжекции. Разтворът трябва да се върти внимателно, за да 

се улесни бързото разтваряне, но трябва да се внимава да се избегне образуването на пяна.
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Физиологичен разтвор, 5% разтвор на глюкоза, 5% разтвор на фруктоза или разтвор на Ringer-лактат могат да се използват като разредител 

за приложение с инфузионна помпа.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. Титуляр на разрешение за употреба

Biofactor GmbH

Рудолф-Хух-ул. 14, D-38667 Бад Харцбург, Германия

Факс: +49 5322 960516 Имейл: info@biofactor.de

8. Номер(а) на разрешение за употреба

PL 29723/0002 и PL 29723/0003

9. Дата на първото разрешение/подновяване на разрешението

26 юни 1998 г. / 15 май 2009 г

10. Дата на преработка на текста

07/2015 г

-
-

Докладвайте страничен ефект (/emc/report-an-adverse-event)

Свързани лекарства

Същите активни съставки (/emc/search?q=%22streptokinase%22) 

Същата компания (/emc/company/450)

Отметка

електронна поща

-
✉

Последна актуализация на emc: 11 август 2015 г

-
-

Преглед на промените

Печат (/emc/product/4255/smpc/print)

Данни за връзка с компанията

Beacon Pharmaceuticals / Kent Pharma UK Ltd
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Адрес
The Bower, 4 Roundwood Avenue, Stockley Park, Heathrow, UB11 1AF, UK

факс
0845 437 5567

Имейл за медицинска информация

medical@kent-athlone.com (mailto: medical@kent-athlone.com )

Телефон
0845 437 5565

Директна линия за медицинска информация

+ 44 (0)1233 506 574

Директна линия за обслужване на 

клиенти 0800 220 280

Свържете се с нас (/emc/contact-us) 

Връзки (/emc/links)

Достъпност (/emc/accessibility)
Правна политика и политика за поверителност (/emc/privacy-policy-and-legal) 

Настройки за бисквитки

Речник (/emc/glossary) Карта 

на сайта (/emc/site-map)

(http://www.datapharm.com)
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