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1. Naam van het geneesmiddel

Biofactor Streptokinase 250 000 en 750 000

2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling

Biofactor Streptokinase 250 000 en 750 000 worden aangeboden als een poeder voor oplossing in injectieflacons met 250 000 en 750 000 
Internationale Eenheden (IE) gezuiverd streptokinase als het actieve ingrediënt. Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

Sterk gezuiverd streptokinase wordt geëxtraheerd uit het kweekfiltraat van bepaalde stammen van de streptokokkengroep C. Het wordt 

gepresenteerd als een wit tot lichtgeel poeder en bevat stabilisatoren.

3. Farmaceutische vorm

Poeder voor oplossing voor infusie.

Wit tot lichtgeel poeder.
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4. Klinische gegevens

4.1 Therapeutische indicaties

Biofactor Streptokinase is geïndiceerd bij volwassenen.

Biofactor Streptokinase is een fibrinolytisch middel dat kan worden gebruikt voor het intravasculair oplossen van trombi en embolie bij:

- acute massale longembolie

- acute, subacute of chronische (niet ouder dan 6 weken) occlusie van perifere slagaders

- uitgebreide diepe veneuze trombose

- centrale retinale veneuze of arteriële trombose (arteriële occlusies niet ouder dan 8 uur, veneuze occlusies niet ouder dan 10 dagen).

Opmerking: Er kan geen uitspraak worden gedaan over het resultaat van de therapie voor toediening buiten de hierboven aangegeven tijdvensters.

4.2 Dosering en wijze van toediening

Dosering

volwassenen

Diepe veneuze trombose

Een aanvangsdosis van 250.000 IE streptokinase moet gedurende 30 minuten in een perifere ader worden geïnfundeerd. Een onderhoudsinfuus 

van 100.000 IE/uur gedurende 72 uur dient te volgen.

Longembolie

Infundeer 1 500 000 IE streptokinase in een perifere ader, bij voorkeur in een korte tijd van 1-2 uur.

Als alternatief moet een aanvangsdosis van 250.000 IE streptokinase gedurende 30 minuten in een perifere ader worden geïnfundeerd. Een 

onderhoudsinfuus van 100.000 IE/uur gedurende 24 uur dient te volgen.

Occlusieve perifere arteriële aandoeningen

Dien streptokinase toe met een lokale intra-arteriële kathetergerichte infusie met behulp van een van de volgende regimes:

- Geleidelijke infusie : 1000 tot 2500 IE streptokinase met een interval van 3 tot 5 minuten gedurende maximaal 10 uur en een totale 

maximale dosis van 250 000 IE

- Langdurige continue lage dosis infusie (bij gebruik van een infuuspomp): 5000 tot 10.000 IE streptokinase per uur gedurende 
maximaal 5 dagen.

Indien nodig kan gelijktijdig een percutane transluminale angioplastiek worden uitgevoerd.

Als alternatief voor moeilijke arteriële toegang of meerdere occlusies moet een aanvangsdosis van 250 000 IE streptokinase worden 

toegediend gedurende 30 minuten. Een onderhoudsinfuus van 100.000 IE/uur gedurende maximaal 5 dagen dient te volgen.

Centrale retinale vaatocclusie

Een aanvangsdosis van 250.000 IE streptokinase moet gedurende 30 minuten in een perifere ader worden geïnfundeerd. Een onderhoudsinfuus 

van 100.000 IE/uur gedurende 12 uur dient te volgen.

Pediatrische populatie

De veiligheid en werkzaamheid van Biofactor Streptokinase zijn niet voldoende vastgesteld bij kinderen. Vanwege lage plasminogeenspiegels bij 
pasgeborenen en bij kinderen met verworven plasminogeendeficiëntie en vanwege het potentieel van streptokinase voor allergische/
anafylactische reacties, wordt het niet aanbevolen bij pasgeborenen, zuigelingen en kinderen.

Controle van therapie

Alvorens met trombolytische therapie te beginnen, is het wenselijk om een   trombinetijd (TT), geactiveerde partiële tromboplastinetijd (aPTT), 
hematocriet en trombocytentelling te verkrijgen om de hemostatische status van de patiënt te verkrijgen. Als heparine is gegeven, moet deze 
worden gestaakt en moet de TT of aPTT minder zijn dan tweemaal de normale controlewaarde voordat de trombolytische therapie wordt gestart.
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Bij patiënten die eerder zijn behandeld met coumarinederivaten, moet de INR (international normalised ratio) lager zijn dan 1,3 voordat de behandeling met 

streptokinase wordt gestart.

Wijze van toediening

De toediening van streptokinase kan plaatsvinden via systemische intraveneuze infusie of via lokale intra-arteriële kathetergerichte infusie.

Voor instructies over reconstitutie van het geneesmiddel vóór toediening, zie rubriek 6.6.

Na reconstitutie met fysiologische zoutoplossing wordt een heldere oplossing verkregen, kleurloos tot geelachtig.

Opmerking: Wanneer trombolytische therapie noodzakelijk is en er een hoge antilichaamconcentratie tegen streptokinase aanwezig is of 
wanneer recente streptokinasetherapie is gegeven (meer dan 5 dagen en minder dan een jaar eerder), dienen homologe fibrinolytica te worden 
gebruikt (zie rubrieken 4.4 en 4.8).

Systeembeheer

Tijdens de infusie zullen verlagingen van de plasminogeen- en fibrinogeenspiegels en een toename van het fibrineafbraakproduct (FDP) 
(de laatste twee dienen om de stollingstijd van stollingstesten te verlengen) in het algemeen het bestaan   van een trombolytische 
toestand bevestigen. Daarom kan de therapie worden gecontroleerd door de TT of aPTT ongeveer 4 uur na aanvang van de therapie uit 
te voeren.

Een 2- tot 4-voudige verlenging van de TT moet worden nagestreefd en wordt beschouwd als een voldoende antistollingsbescherming. Als 

de trombinetijd of een andere parameter van lysis na 4 uur therapie minder dan ongeveer 1,5 keer de normale controlewaarde is, stop dan 

met Biofactor Streptokinase omdat er overmatige resistentie tegen streptokinase aanwezig is.

Lokaal bestuur

Zoals gebruikelijk bij angiografieën wordt, indien nodig, voorafgaand aan de angiografie heparine toegediend als bescherming tegen 
kathetergeïnduceerde trombose. Het succes van de therapie kan worden bepaald door de angiografie. Bij voldoende doorbloeding van meer 
dan 15 minuten kan de therapie als succesvol worden beschouwd en vervolgens worden stopgezet.

Vervolgbehandeling

Na elke kuur met streptokinasetherapie kan een vervolgbehandeling met anticoagulantia of trombocytenaggregatieremmers worden 

ingesteld ter preventie van retrombose. Met name bij heparinetherapie moet rekening worden gehouden met een verhoogd risico op 

bloedingen.

4.3 Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen.

Contra-indicaties voor behandeling met Biofactor Streptokinase, vanwege het verhoogde risico op bloedingen bij trombolytische 

therapie, zijn onder meer:

- bestaande of recente interne bloeding

- alle vormen van verminderde bloedstolling, in het bijzonder spontane fibrinolyse en uitgebreide stollingsstoornissen

- recent cerebrovasculair accident, intracraniële of intraspinale chirurgie

- intracranieel neoplasma

- recent hoofdtrauma

- arterioveneuze malformatie of aneurysma

- bekend neoplasma met risico op bloedingen

- acute ontsteking aan de alvleesklier

- oncontroleerbare hypertensie met systolische waarden van meer dan 200 mm Hg en/of diastolische waarden van meer dan 100 mm Hg of hypertensieve 

veranderingen in het netvlies Graad III/IV

- recente implantatie van een vaatprothese

- gelijktijdige of recente behandeling met orale anticoagulantia (INR >1.3)

- ernstige lever- of nierbeschadiging
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- endocarditis of pericarditis. Geïsoleerde gevallen van pericarditis, verkeerd gediagnosticeerd als acuut myocardinfarct en behandeld met 

streptokinase, hebben geleid tot pericardiale effusies, waaronder tamponade

- bekende hemorragische diathese

- recente grote operaties (6etot 10epostoperatieve dag, afhankelijk van de omvang van de procedure)

- invasieve operaties, bijv. recente orgaanbiopsie, langdurige (traumatische) hartmassage met gesloten borstkas

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

De volgende aandoeningen worden normaal gesproken als contra-indicaties voor streptokinasetherapie beschouwd, maar in bepaalde situaties kunnen 

de voordelen opwegen tegen de mogelijke risico's:

- recente ernstige gastro-intestinale bloeding, bijv. actieve maagzweer

- kans op ernstige lokale bloedingen, bijv. bij translumbale aortografie

- recent trauma en cardiopulmonale reanimatie

- invasieve operaties, bijv. recente intubatie

- punctie van niet-samendrukbare bloedvaten, intramusculaire injecties, grote slagaders

- recente abortus of bevalling

- zwangerschap (zie rubriek 4.6)

- aandoeningen van het urogenitale kanaal met bestaande of potentiële bronnen van bloeding (geïmplanteerde blaaskatheter)

- bekende septische trombotische ziekte

- ernstige arteriosclerotische vaatdegeneratie, cerebrovasculaire aandoeningen

- caverneuze longziekten, bijv. open tuberculose of ernstige bronchitis

- mitralisklepdefecten of atriale fibrillatie

- diabetische retinopathie verhoogt het risico op lokale bloedingen

antistreptokinase

Herhaalde behandeling met streptokinase die meer dan 5 dagen en minder dan 12 maanden na de eerste behandeling wordt toegediend, is 
mogelijk niet effectief. Dit komt door de verhoogde kans op resistentie door antistreptokinase-antilichamen.

Ook kan het therapeutische effect verminderd zijn bij patiënten met recente streptokokkeninfecties zoals 
streptokokkenfaryngitis, acute reumatische koorts en acute glomerulonefritis.

Infusiesnelheid en profylaxe met corticosteroïden

Aan het begin van de therapie wordt vaak een bloeddrukdaling, tachycardie of bradycardie (in individuele gevallen zelfs een shock) 
waargenomen. Daarom moet aan het begin van de therapie de infusie langzaam worden uitgevoerd.

Corticosteroïden kunnen profylactisch worden toegediend om de kans op infusiegerelateerde allergische reacties te verminderen.

Voorbehandeling met heparine of coumarinederivaten

Als de patiënt actieve heparinisatie ondergaat, moet dit vóór het begin van de trombolytische therapie worden geneutraliseerd door 
protaminesulfaat toe te dienen. De trombinetijd mag niet meer dan tweemaal de normale controlewaarde bedragen voordat de trombolytische 
therapie wordt gestart. Bij patiënten die eerder zijn behandeld met coumarinederivaten, moet de INR (International Normalised Ratio) lager zijn 
dan 1,3 voordat met de streptokinase-infusie wordt begonnen.

arteriële punctie

Mocht een arteriële punctie nodig zijn tijdens intraveneuze therapie, dan hebben bloedvaten in de bovenste extremiteiten de voorkeur. Na de punctie 

moet er gedurende ten minste 30 minuten druk worden uitgeoefend met een compressiezwachtel. De prikplaats moet regelmatig worden 

gecontroleerd op tekenen van bloeding.

Streptokinase isniet geïndiceerd voor herstel van doorgankelijkheid van intraveneuze katheters.

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
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Er is een verhoogd risico op bloedingen bij patiënten die anticoagulantia krijgen of recentelijk zijn behandeld met bijv. heparine 
of geneesmiddelen die de vorming of functie van bloedplaatjes remmen, bijv. bloedplaatjesaggregatieremmers, dextranen.

De effecten van geneesmiddelen die inwerken op de vorming of functie van bloedplaatjes dienen te verdwijnen voordat langdurige lysis van 

diepe veneuze trombose en arteriële occlusies met streptokinase wordt gestart (zie rubriek 4.2).

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Biofactor Streptokinase is gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap. Er is geen bewijs van de veiligheid van het medicijn tijdens de zwangerschap, noch is 

er bewijs uit dierlijk werk dat het vrij is van gevaar. Bloedingen en anafylactische reacties kunnen abortus en foetale dood veroorzaken, vooral wanneer 

streptokinase binnen de eerste 18 weken van de zwangerschap wordt gegeven. Alleen gebruiken als er geen veiliger alternatief is.

Het is niet bekend of streptokinase wordt uitgescheiden in de moedermelk. Moedermelk dient gedurende de eerste 24 uur na trombolytische 

therapie te worden weggegooid.

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Niet relevant.

4.8 Bijwerkingen

De volgende bijwerkingen zijn gebaseerd op klinische onderzoeken en postmarketingervaring. De volgende standaardcategorieën 
worden gebruikt:

Heel gewoon meer dan 1/10

Gemeenschappelijk meer dan 1/100; minder dan 1/10

Ongewoon meer dan 1/1000; minder dan 1/100

Bijzonder meer dan 1/10.000; minder dan 1/1000

Erg zeldzaam minder dan 1/10.000 (inclusief geïsoleerde gevallen)

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Gemeenschappelijk:bloeding op de injectieplaats, ecchymosen, gastro-intestinale bloeding, urogenitale bloeding, epistaxis

Ongewoon:hersenbloedingen met hun complicaties en mogelijke fatale afloop, retinale bloedingen, ernstige bloedingen 
(ook met fatale afloop), leverbloedingen, retroperitoneale bloeding, bloeding in gewrichten, miltruptuur. 
Bloedtransfusies zijn zelden nodig.

Erg zeldzaam:bloeding in het hartzakje inclusief myocardruptuur tijdens trombolytische behandeling van acuut 
myocardinfarct

Bij ernstige hemorragische complicaties dient de behandeling met streptokinase te worden gestaakt en dient als volgt een proteïnaseremmer, 
bijv. aprotinine, te worden gegeven. Aanvankelijk 500 000 KIU (Kallikrein Inactivator Unit) tot een miljoen KIU door langzame intraveneuze 
injectie of infusie. Indien nodig moet dit worden gevolgd door 200.000 KIU om de vier uur via een intraveneuze infusie totdat de bloeding stopt. 
Daarnaast wordt een combinatie met synthetische antifibrinolytica aanbevolen. Indien nodig kunnen stollingsfactoren worden vervangen. Er is 
gemeld dat aanvullende toediening van synthetische antifibrinolytica efficiënt is in enkelvoudige gevallen van bloedingsepisodes.

Immuunsysteemaandoeningen

Heel gewoon:ontwikkeling van antistreptokinase-antilichamen (zie ook 4.4)

Gemeenschappelijk:allergische anafylactische reacties, bijv. uitslag, blozen, jeuk, urticaria, angioneurotisch oedeem, dyspneu, 
bronchospasme, hypotensie

Erg zeldzaam:vertraagde allergische reacties, bijv. serumziekte, artritis, vasculitis, nefritis, neuro-allergische symptomen 
(polyneuropathie, bijv. Guillain Barré-syndroom), ernstige allergische reacties tot shock, waaronder ademstilstand.
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Matige of milde allergische reacties kunnen worden behandeld met gelijktijdige behandeling met antihistaminica en/of corticosteroïden. Als een 
ernstige allergische reactie optreedt, moet de infusie van streptokinase onmiddellijk worden stopgezet en moet de patiënt de juiste 
behandeling krijgen. De huidige medische normen voor shockbehandeling dienen in acht te worden genomen. Lysistherapie moet worden 
voortgezet met homologe fibrinolytica, zoals Urokinase of tPA.

Zenuwstelselaandoeningen

Bijzonder:neurologische symptomen (bijv. duizeligheid, verwardheid, verlamming, hemiparese, agitatie, convulsie) in de context van 

hersenbloedingen of cardiovasculaire aandoeningen met hypoperfusie van de hersenen

Oogaandoeningen

Erg zeldzaam:iritis/uveïtis/iridocyclitis

Hart- en vaataandoeningen

Gemeenschappelijk:aan het begin van de therapie, hypotensie, tachycardie, bradycardie

Erg zeldzaam:kristalcholesterol embolie

Tijdens fibrinolytische therapie met streptokinase bij patiënten met een myocardinfarct zijn de volgende voorvallen gemeld als 
complicaties van een myocardinfarct en/of symptomen van reperfusie:

Heel gewoon:hypotensie, hartslag- en ritmestoornissen, angina pectoris

Gemeenschappelijk:terugkerende ischemie, hartfalen, re-infarct, cardiogene shock, pericarditis, longoedeem

Ongewoon: hartstilstand (leidend tot ademstilstand), mitralisinsufficiëntie, pericardiale effusie, harttamponnade, 
myocardruptuur, long- of perifere embolie

Deze cardiovasculaire complicaties kunnen levensbedreigend zijn en tot de dood leiden.

Tijdens lokale lysis van perifere slagaders kan distale embolisatie niet worden uitgesloten.

Ademhalingsstoornissen

Erg zeldzaam:niet-cardiogeen longoedeem na intracoronaire trombolytische therapie bij patiënten met uitgebreid 
myocardinfarct

Maagdarmstelselaandoeningen

Gemeenschappelijk:misselijkheid, diarree, epigastrische pijn, braken

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Gemeenschappelijk:hoofdpijn, rugpijn, musculoskeletale pijn, koude rillingen, koorts, asthenie, malaise

Testen

Gemeenschappelijk:Voorbijgaande verhogingen van serumtransaminasen en bilirubine

Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Het maakt continue monitoring van de baten/

risicoverhouding van het geneesmiddel mogelijk. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te 

melden via de Yellow Card Scheme-website:www.mhra.gov.uk/yellowcard.

4.9 Overdosering

Langdurige overdosering van streptokinase kan het risico op retrombose veroorzaken door langdurige afname van plasminogeen. Zie ook 
rubrieken 4.8 en 5.1.

5. Farmacologische eigenschappen

5.1 Farmacodynamische eigenschappen

Farmacotherapeutische categorie: Streptokinase (antitrombotica, enzymen)

ATC-code: B01A D01
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Biofactor Streptokinase is een sterk gezuiverde streptokinase afgeleid van β-hemolytische streptokokken van Lancefield-groep C. De activering 

van het endogene fibrinolytische systeem wordt geïnitieerd door de vorming van een streptokinase-plasminogeencomplex.

Dit complex bezit activatoreigenschappen en zet plasminogeen om in het proteolytische en fibrinolytische actieve plasmine. Hoe meer 
plasminogeen er in dit activatorcomplex wordt gebonden, des te minder plasminogeen hoeft er nog te worden omgezet in zijn 
enzymatisch actieve vorm. Daarom zijn hoge doses streptokinase geassocieerd met een lager bloedingsrisico en vice versa.

Na intraveneuze toediening en neutralisatie van de individuele antistreptokinase-antilichaamtiter is streptokinase onmiddellijk 
systemisch beschikbaar voor activering van het fibrinolytische systeem.

Streptokinase heeft een zeer korte halfwaardetijd. De eerste snelle klaring uit het plasma is te wijten aan de vorming van het 
complex tussen streptokinase en streptokinase-antilichaam. Dit complex is biochemisch inert en wordt snel uit de circulatie geklaard. 
Zodra het antilichaam is geneutraliseerd, activeert het streptokinase het plasminogeen zoals hierboven beschreven.

5.2 Farmacokinetische eigenschappen

De eliminatiekinetiek van streptokinase volgt een bifasisch verloop. Een klein deel van de dosis is gebonden aan antistreptokinase-antilichamen 

en gemetaboliseerd met een halfwaardetijd van 18 minuten, terwijl het meeste een streptokinase-plasminogeenactivatorcomplex vormt en 

wordt gebiotransformeerd met een halfwaardetijd van ongeveer 80 minuten.

Piek fibrinolytische activiteit wordt ongeveer 20 minuten na dosering in het bloed gevonden.

Net als andere eiwitten wordt streptokinase proteolytisch gemetaboliseerd in de lever en via de nieren uitgescheiden. Diergegevens 

suggereren dat streptokinase ook onveranderd in de gal kan worden uitgescheiden.

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek

In een Ames-test op Biofactor Streptokinase werd geen bewijs van mutageen potentieel gevonden. Er zijn geen andere preklinische 
veiligheidsstudies uitgevoerd met Biofactor Streptokinase.

6. Farmaceutische gegevens

6.1 Lijst van hulpstoffen

Humaan albumine, aminoazijnzuur (glycine), mannitol

6.2 Incompatibiliteiten

Er zijn geen onverenigbaarheden gemeld wanneer Biofactor Streptokinase wordt gebruikt zoals aanbevolen. Dit geneesmiddel mag niet 
gemengd worden met andere geneesmiddelen.

6.3 Houdbaarheid

De houdbaarheid van ongeopende injectieflacons met Biofactor Streptokinase 250 000 en 750 000 is 2 jaar.

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Niet bewaren boven +25°C en niet invriezen.

Bewaar de gereconstitueerde oplossing niet langer dan 24 uur in de koelkast bij +2°C tot +8°C.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking

Biofactor Streptokinase 250 000 en 750 000 wordt geleverd in glazen injectieflacons met rubberen sluitingen en aluminium verzegeling met plastic flip-top 

doppen.

Biofactor Streptokinase 250 000 en 750 000 is verkrijgbaar in verpakkingen met één injectieflacon.

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies

De inhoud moet worden opgelost in 4-5 ml fysiologische zoutoplossing of water voor injectie. De oplossing moet voorzichtig worden rondgedraaid om een   snelle reconstitutie 

te vergemakkelijken, maar er moet voor worden gezorgd dat schuimvorming wordt voorkomen.
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Fysiologische zoutoplossing, 5% glucose-oplossing, 5% fructose-oplossing of Ringer-lactaatoplossing kan worden gebruikt als verdunningsmiddel 

voor toediening met een infuuspomp.

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

7. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Biofactor GmbH

Rudolf-Huch-Str. 14, D-38667 Bad Harzburg, Duitsland

Fax: +49 5322 960516 E-mail: info@biofactor.de

8. Nummer(s) van de vergunning voor het in de handel brengen

PL 29723/0002 en PL 29723/0003

9. Datum eerste toelating/verlenging van de toelating

26 juni 1998 / 15 mei 2009

10. Datum van herziening van de tekst

07/2015

-
-

Rapport Side Eect (/emc/report-an-adverse-event)

Verwante medicijnen

Dezelfde actieve ingrediënten (/emc/search?q=%22streptokinase%22) 

Hetzelfde bedrijf (/emc/company/450)

Bladwijzer

E-mail

-
✉

Laatst bijgewerkt op emc: 11 aug 2015
-
-

Wijzigingen bekijken

Afdrukken (/emc/product/4255/smpc/print)

Contactgegevens van het bedrijf

Beacon Pharmaceuticals / Kent Pharma UK Ltd

https://www.medicines.org.uk/emc/product/4255/smpc 8/9

https://www.medicines.org.uk/emc/report-an-adverse-event
https://www.medicines.org.uk/emc/search?q=%22streptokinase%22
https://www.medicines.org.uk/emc/company/450
https://www.medicines.org.uk/emc/product/4255/smpc/print


15-4-22, 17:32 Streptokinase 250.000 ie - Samenvatting van de productkenmerken (SPK) - (emc)

Adres
The Bower, 4 Roundwood Avenue, Stockley Park, Heathrow, UB11 1AF, VK

Fax
0845 437 5567

Medische informatie e-mail
medical@kent-athlone.com (mailto: medical@kent-athlone.com )

Telefoon
0845 437 5565

Directe lijn medische informatie
+ 44 (0)1233 506 574

Klantenservice directe lijn 
0800 220 280
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