
Kinlytic™
)להזרקה אורוקינאז(

תיאור
בקבוקון לכל אורוקינאז של בינלאומיות יחידות250,000  המכילה סטרילית סטרילית לבנה כאבקה מסופק.
™Kinlytic .) בקבוקון/ג"מ(50  כלורי ונתרן), בקבוקון/ג"מ(250 ) אנושי( אלבומין), בקבוקון/ג"מ(25  מניטול,

 המשקל הצורה הואA  לשרשרת סולפהדריל קשר ידי על המקושרת דלטון2,000  שלB  דלטון30,400  של
 כליה מתאי המתקבל תרומבוליטי חומר הוא™Kinlytic  משרשרת ומורכב, אורוקינאז של הנמוך המולקולרי

( ™Kinlyticלהזרקה אורוקינאז )של העיקרי הפעיל המרכיב. רקמה בתרבית הגדלים אנושיים

; קש בצבע מעט, שקופה תמיסה היאUSP, Kinlytic™ , להזרקה סטריליים מים של ל"מ5  עם הרכבה לאחר
-1% ו) אנושי( אלבומין5% , מניטול0.5% , אורוקינאז פעילות של בינלאומיות יחידות50,000  מכיל ל"מ כל

7.5). עדpH 6.0  בטווח( כלורי נתרן

).וניהול מינון ראה( משוחזריםKinlytic™  בבקבוקוני פעם מדי להופיע עשויים דקים שקופים חוטים

™Kinlytic בלבד ורידי תוך לעירוי מיועד.

, הייצור תהליך במהלך. נכללים אינם אחרים סיכון לגורמי הקשורים או חיובית סרה בדיקת עם תורמים
II, CMV-I, HTLV HTLV-2, HIV- ו .EBV-באמצעות וירוסים של נוכחות עבור שלבים במספר נבדקים תאים

-1,-HBV, HCV, HIVשעבורם) יום28  עד לידה( מיילודים הברית בארצות ורק אך מתקבלות כליות תרומות 
 של בדיקה על בחלקה המבוססת זיהומית למחלה עדות הראו ושלא זיהומיות לגורמים יוחס לא המוות
 ספציפיים סיכון גורמי גם מזהה והיילוד האימהי התורם בדיקת תהליך. רפואי תיק והיילוד האימהי התורם

). אזהרות ראה( ביילוד אנושיים כליה מתאי מופק .™Kinlytic ל סרום בדיקת וכולל ידועות זיהומיות למחלות
 רחב מגוון לזהות שמסוגלות בדיקותvivoin וּבמַבַחנֵהָ™Kinlytic של בייצור עוברית ברקמה שימוש נעשה לא
-reovirus וDNA  זיהוי על המבוססת בדיקה באמצעותHPV  לאיתור גם נבדקים תאים. וירוסים של

 במחקרי אושר זה למוצר המשמש הייצור תהליך. פולימראז שרשרת תגובת מבוססת בדיקה באמצעות
 שלבי וכולל, מעטפות וללא מעטפות עם דגמים עם וירוסים של מגוון פאנל להסיר או/ו להשבית כדי מעבדה

Kinlytic™  של בודד בקבוקון). כלוריד נתרן-2% ב צלזיוס מעלות-60 ב שעות(10  בחום טיפול ושלב טיהור
.שניים או אחד בתורם שמקורם תאים באמצעות המיוצר אורוקינאז מכיל

קלינית פרמקולוגיה
 מפרק פלסמין. פלסמין לאנזים הפלסמינוגן את הופך הוא. האנדוגנית הפיברינוליטית המערכת על פועל.

 נמוך מולקולרי במשקל הצורה היא™Kinlytic . אחרים פלזמה חלבוני וכמה פיברינוגן גם כמו פיברין קרישי
. Kinlytic™הנבדלות אורוקינאז של צורות שתי ישנן. בשתן ונמצא, הכליה ידי על המיוצר) חלבון( אנזים הוא 

Urokinase דומות קליניות השפעות בעלות אך מולקולרי במשקל

 על במהירות מתנקה ורידי תוך בעירוי הניתנתUrokinase . מוגבל באדם הפרמקוקינטיות התכונות על מידע
ליטר11.5  של הפצה ונפח דקות6.2 ± 12.6  של ביולוגית לפעילות חיסול של חיים מחצית זמן עם הכבד ידי

 במתן אורוקינאז של שהפרמקוקינטיקה למרות. ובשתן במרה מופרשים הניתנת מהמנה קטנים חלקים.
אורוקינאז מסוג אנדוגני פלסמינוגן, בכבד פגיעה עם בחולים אופיינה לא אקסוגני

TITLE - UROKINASE / KINLYTIC MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-urokinase-kinlytic-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2008/021846s101lbl.pdf


 לצפות ניתן, לפיכך.1 חמורה עד בינונית שחמת עם בחולים4  פי עד2  פי מוגברת בפלזמה הפעילים רמות
.כבד ליקוי עם בחולים אורוקינאז של מופחת לפינוי

 פיברינוליטית בפעילות מלווה ריאתי תסחיף של לתמוגה המומלצים במינוניםKinlytic™  של ורידי תוך עירוי
ירידה אך, הטיפול הפסקת לאחר שעות מספר תוך נעלמת זו השפעה. הדם במחזור מוגברת

 עלולים במחזור והפיברינוגן הפיברין הפירוק תוצרי בכמות ועלייה ופלסמינוגן פיברינוגן של הפלזמה ברמות
 ובדיקות קרישה של בתוצאות ושינויים תסחיפים רזולוציית בין מתאם חוסר קיים.2 שעות12-24  להימשך

.פיברינוליטיות

 המודינמיות ומדידות ריאות זלוף סריקת, ריאתית באנגיוגרפיה יותר רב שיפור הראה-urokinase ב טיפול
 ביום לטיפול הקשור משמעותי הבדל הראתה לא ריאות זלוף סריקת. בהפרין בטיפול מאשר שעות24  תוך
7.3

 בסריקות ששיפור כך על מצביע ריאתי תסחיף עבור-fibrinolytics ב שטופלו חולים על המבוסס מידע
 לאחר) ימים6  עד4 , למשל( ימים ממספר יותר מתחיל הטיפול כאשר פוחת ריאות וזלוף אנגיוגרפיות

.4הופעתו

ושימוש אינדיקציות
™Kinlytic למבוגרים מיועד:

.מרובים למקטעים או לאונה הדם זרימת כחסימת המוגדר, חריף מסיבי ריאתי תסחיף של לתמוגה•

 ללא דם לחץ על שמירה אי כלומר, יציבה לא בהמודינמיקה המלווה ריאתיים תסחיפים של לליזה•
.תומכים אמצעים

 כגון פולשניות לא פרוצדורות או ריאתית אנגיוגרפיה כגון, אובייקטיביים באמצעים האבחנה את לאשר יש
.ריאות סריקת

נגד התוויות
 תגובותואזהרותראה( למוצר יתר רגישות של היסטוריה עם בחולים נגד התווית הוא-Kinlytic™ ב השימוש
).שליליות

 ראה( להלן המפורטים במצבים אסור™Kinlytic , לדימום הסיכון את מגביר תרומבוליטי שטיפול מכיוון
).אזהרות

פעיל פנימי דימום•
).חודשיים תוך, למשל( לאחרונה מוחית תאונה•
).חודשיים תוך, למשל( לאחרונה שדרה עמוד תוך או גולגולתי תוך ניתוח•
ריאה לב החייאה כולל אחרונה טראומה•
מפרצת או ורידי עורקי מום, גולגולתית תוך ניאופלזמה•
ידועות דימום דיתזות•
מבוקר לא חמור עורקי דם לחץ יתר•

אזהרות
מדְמַםֵ
 גולגולתי תוך כולל, מדימום כתוצאה מוות מקרי-Kinlytic™. ב השימוש עם עולה רציני לדימום הסיכון

.באורוקינאז טיפול עם בקשר דווחו, ורטרופריטונאלי



 תפקוד את המעכבים חומרים או קרישה נוגדי, אחרות טרומבליטיות תרופות עםKinlytic™  של מקביל מתן
.רציני לדימום הסיכון את יותר עוד להגביר עלול הטסיות

, קטטר החדרת אתרי כולל( הפוטנציאליים הדימום אתרי לכל קפדנית לב תשומת מצריךKinlytic™  טיפול
).אחרים מחטים ניקוב ואתרי חיתוך אתרי, ורידים עורקים ניקור אתרי

 ניקור לבצע יש-Kinlytic™. ב הטיפול במהלך במטופל חיוני לא וטיפול שריריות תוך מהזרקות להימנע יש
.דימום למזער כדי ובזהירות האפשר ככל נמוכה בתדירות ורידים

לפחות דקות30  למשך ישיר לחץ להפעיל יש. העליונות בגפיים דם כלי עדיף, עורקים בניקור צורך יהיה אם
.לדימום עדות לאיתור הדקירה מקום את קרובות לעתים ולבדוק בלחץ חבישה לשים,

:הצפויים היתרונות מול אותו לשקול ויש מוגבר להיות עלול לדימום הסיכון, הבאים במצבים

 כלי של קודם ניקור, איברים של ביופסיה, מיילדתית לידה), ימים10  בתוך( לאחרונה גדול ניתוח•
אי-דחוס

).ימים10  תוך( לאחרונה העיכול במערכת רציני דימום•
פרוזדורים פרפור עם מיטרלי היצרות למשל, שמאל לב לפקקת גבוהה סבירות•
תת-חריפה חיידקית אנדוקרדיטיס•
חמורה כליות או כבד למחלת משניים פגמים כולל המוסטטיים פגמים•
הריון•
במוח דם כלי מחלת•
סוכרתית דימומית רטינופתיה•
מיקומו בגלל לניהול במיוחד קשה או משמעותית סכנה להוות עלול דימום שבו אחר מצב כל•

 קרישה נוגד בטיפול שמתרחש זה עם להתמודד יותר קשה להיות עשוי זה, פנימי דימום מתרחש כאשר
ה עירוי את להפסיק יש), ישיר בלחץ לשליטה ניתן שלא( חמור ספונטני דימום מתרחש אם. קונבנציונלי
™Kinlytic-החלפת עם מנוהל להיות עשוי רציני דם איבוד. הדימום לניהול אמצעים ולהפעיל, מיידי באופן 

 פלזמה לשקול ניתן, מתאים הדבר כאשר. בדקסטראן להשתמש אין. דחוסים אדומים דם תאי כולל, נפח
.לדימום הנטייה את להפוך כדי קריו-פריפפיטאט או/ו קפואה טרייה

אחרות עירוי ותגובות אנפילקסיס
קטלני אנפילקסיס על נדירים דיווחים עם( אנפילקסיס כללו יתר רגישות תגובות על השיווק שלאחר דיווחים

 עירוי תגובות על דיווחים גם היו). אלרגיות תגובות: שליליות תגובות ראה( אורטיקריה בצקת, ברונכו עווית),
, נשימה קוצר, ציאנוזה, היפוקסיה, קשיחות/צמרמורות או/ו חום: מהבאים יותר או אחד שכללו אחרות

 תוך כלל בדרך התרחשו התגובות. ובחילות הקאות, גב כאבי, חמצת, דם לחץ יתר, דם לחץ יתר, טכיקרדיה
 בטיפול ולהתחיל תגובות המפגינים מטופלים אחר מקרוב לעקוב ישKinlytic™.  עירוי מתחילת אחת שעה

.מתאים

 קורטיקוסטרואידים, ורידי תוך אנטיהיסטמינים מתן או/ו העירוי להפסקת כלל בדרך מגיבות עירוי תגובות
.אדרנרגיים חומרים או

סטרואידים שאינם אחרים דלקת נוגדי וחומרים אספירין( הטסיות תפקוד את המעכבות חום נוגדות תרופות
.בחום לטיפול בהם להשתמש ואין לדימום הסיכון את להגביר עלולים)



כולסטרול של אמבוליזציה
 השכיחות; הטרומבוליטיות התרופות סוגי בכל שטופלו בחולים רחוקות לעיתים דווח כולסטרול תסחיף

, למשל( דם כלי של פולשניים להליכים גם קשור, קטלני להיות שעלול, זה חמור מצב. ידועה אינה האמיתית
 כולסטרול תסחיף של קליניים מאפיינים. קרישה נוגד טיפול או/ו) דם כלי ניתוח, אנגיוגרפיה, לב צנתור

 יתר, גנגרניות ספרות, חריפה כליות ספיקת אי", סגולה בוהן" תסמונתreticularis ,livedo  לכלול עשויים
 מעי אוטם, הרשתית עורק חסימת, השדרה חוט אוטם, מוחי אוטם, הלב שריר אוטם, לבלב דלקת, דם לחץ

.ורבדומיוליזה

אלבומין עם וניסוח מוצר מקור
 העברת של סיכון לשאת  עשויה )CJD(של להעברה הסיכון, לפיכך; זוהו או ידועות שטרם אחרות מחלות או

 על הצטמצם זיהומי גורם תעביר™Kinlytic , קרויצפלד-יעקב למחלת הגורמים אלה לרבות, זיהומיים גורמים
 וירוס זיהומי לנוכחות תורמים בדיקת ידי על, מסוימים לווירוסים קודמת לחשיפה תורמים בדיקת ידי

 וירוסים. הסרה או/ו ביטול ידי ועל הייצור במהלך מסוימים וירוסים בדיקת ידי על, מסוימים עכשוויים
 הגדלים אנושיים כליה מתאי עשוי™Kinlytic- אלה אמצעים למרות). תיאור ראה( הייצור במהלך מסוימים
, וירוסים כגון, מדבקים גורמים להכיל עשויים אנושי מקור מחומר העשויים מוצרים. רקמה בתרבית

 תיאורטי סיכון. זיהומיים גורמים לחלוטין לחסל ניתן לא™Kinlytic ש הסיכון. למחלות לגרום שעלולים
.ביותר מרוחק נחשב(CJD)  קרויצפלד-יעקב מחלת להעברת

 ייצור ותהליכי יעילה תורמים בדיקת על בהתבסס. אנושי דם של נגזרת, אלבומין-5% ב מנוסח זה מוצר
 מחלת להעברת תיאורטי סיכון. ויראליות מחלות של להעברה ביותר מרוחק סיכון נושא אלבומין, מוצרים

 ויראליות מחלות של העברה של מקרים זוהו לא מעולם. ביותר מרוחק הוא גם נחשב(CJD)  קרויצפלד-יעקב
.לאלבומיןCJD  או

 שירותי ספק או הרופא ידי על זה מוצר ידי על הועברו כי רופא ידי על שחושבים הזיהומים כל על לדווח יש
Therapeutics, Inc. ]1-866-634-6279[-.ImaRx ל אחר בריאות

זהירות אמצעי
כללי

.המומלצות והניטור האבחון טכניקות זמינות שבהם חולים בבתיKinlytic™ - ב להשתמש יש

 איןKinlytic™.  עירוי ואחרי במהלך קרובות לעתים החיוניים והסימנים הקלינית התגובה על להקפיד יש
.אפשריים עמוקים ורידים פקקים של עקירה למנוע כדי התחתונות בגפיים דם לחץ לקחת

מעבדה בדיקות
 פעיל חלקי טרומבופלסטין וזמן דם טסיות ספירת, המטוקריט השג, תרומבוליטי טיפול התחלת לפני

.(aPTT)וה הטיפול את להפסיק יש, ניתן הפרין אם aPTT-הרגיל הבקרה מערך שניים מפי פחות להיות צריך 
.הטרומבוליטי הטיפול תחילת לפני

 מפי פחות להיות צריך-aPTT ה, קרישה נוגדי הפעלת) מחדש( לפניKinlytic™,  של ורידי תוך עירוי לאחר
.הרגיל הבקרה מערך שניים

 או יעילות לא מהימן באופן מנבאות אינן פיברינוליטית פעילות של ומדידות קרישה בדיקות של תוצאות
Kinlytic™. את המקבלים חולים עבור לדימום סיכון



תרופתיות אינטראקציות

, סטרואידים שאינם אחרים דלקת נוגדי, אספירין כגון( הטסיות תפקוד את שמשנים וחומרים קרישה נוגדי
.חמור לדימום הסיכון את להגביר עלוליםIIIa IIb (GP/ ומעכבי דיפירידמול

.רציני לדימום הסיכון את להגביר עלול טרומבוליטיות תרופות אחרי או במהלך, לפניKinlytic™  של מתן

 או הטסיות תפקוד את מעכבים, קרישה המשנים חומרים עם-Kinlytic™ ב בו-זמני ששימוש מכיוון
.דימומים אחר קפדני מעקב מומלץ, דימום לסיבוכי הפוטנציאל את יותר עוד להגביר עלול טרומבוליטיים

.ידועה ואינה נחקרה לא אחרות תרופות עםKinlytic™  של האינטראקציה

קרצינוגניות
.אדם בבני או חיים בבעלי לסרטן ארוך לטווח הפוטנציאל על זמינים אינם נאותים נתונים

הרֵיָֹון
 ולא האנושי מהמינון1,000  פי עד של במינונים וחולדות בעכברים בוצעו רבייה מחקרי':ב הריון קטגוריית

 ומבוקרים נאותים מחקרים אין, זאת עם-Kinlytic™. מ כתוצאה בעובר פגיעה או בפוריות לפגיעה עדות גילו
 להשתמש יש, האנושית התגובה את מנבאים תמיד לא חיים בבעלי רבייה שמחקרי מכיוון. בהריון בנשים

.ברור צורך יש אם רק ההריון במהלך זו בתרופה

מניקות אמהות
 משנה לנקוט יש, אם בחלב מופרשות רבות שתרופות מכיוון. אם בחלב מופרשת זו תרופה אם ידוע לא

.מיניקה לאישה ניתנתKinlytic™  כאשר זהירות

בילדים שימוש
.הוכחו לא ילדים בחולים ויעילות בטיחות

גריאטרי שימוש
 הם אם לקבוע כדי ומעלה65  בני נבדקים של מספיק מספר כללו לאKinlytic™  של קליניים מחקרים

.מבוגרים בחולים בזהירותKinlytic™ - ב להשתמש יש. יותר צעירים מנבדקים שונה בצורה מגיבים

שליליות תגובות
).אזהרות ראה( ואנפילקסיס קטלני דימום כוללותKinlytic™  במתן שדווחו ביותר החמורות הלוואי תופעות

מדְמַםֵ
).אזהרות ראה( קטלנית להיות ויכולה-Kinlytic™ ל הקשורה ביותר השכיחה הלוואי התגובה הוא דימום

ו(UPET  ריאתי בתסחיף לטיפול אורוקינאז של שעות12  של עירוי באמצעות מבוקרים קליניים במחקרים
,(USPET-שטופלו חולים141  מתוך-52 ב בהמטוקריט5%  לפחות של לירידה שהביא3,5,6  דימום על דווח 

 תקופת במהלך נצפו דם יחידות-2 מ יותר של עירוי הדורשים משמעותיים דימום אירועי. . באורוקינאז
 אירועי שהתרחשו ייתכן. אלו במחקרים-urokinase ב שטופלו חולים141  מתוך-3 ב יום14  של המחקר

.בודד במטופל מרובים דימום



 באתרים יותר נמוכה בשכיחות, דם כלי וניקור חיצוניים חתכים של באתרים התרחשו הדימומים רוב
.שרירית ותוך רטרופריטונאלית, גולגולתית תוך, גניטורינארית, העיכול במערכת

שליליות תגובות על מידע מקורות
 המתוארות הלוואי תגובות. אורוקינאז באמצעות המבוצעים מוגבלים מבוקרים קליניים מחקרים ישנם

 המחקר נתוני את והן הכללית באוכלוסיה-Kinlytic™ ב הקליני השימוש את הן משקפות הבאים בסעיפים
 לא בגודל והאוכלוסייה רצוניים הם לוואי תופעות על שיווק לאחר שדיווחים מכיוון. המוגבלים המבוקרים

.לתרופה לחשיפה סיבתי קשר לבסס או התגובה תדירות את אמין באופן להעריך ניתן תמיד לא, ברור

אלרגיות תגובות
 תגובה על דווח מבוקרים קליניים בניסויים). אזהרות ראה( דווחו קטלנית אנפילקסיס של נדירים מקרים
(<1%). חולים141  מתוך-1 ב אלרגית

 או בצקת, סימפונות עווית: השיווק שלאחר ניסיון או/ו קליניים בניסויים נצפו הבאות האלרגיות התגובות
).אזהרות ראה( וגרד בעור פריחה, אורטיקריה, לשונית

חמצת, דם לחץ יתר, דם לחץ יתר, טכיקרדיה, נשימה קוצר, ציאנוזה, היפוקסיה כוללים עירוי תגובת תסמיני
).אזהרות ראה( ובחילות הקאות, גב כאבי, קשיחות/צמרמורות או/ו חום,

אחרות שליליות תגובות
 קשר ללא, קליניים במחקרים-Kinlytic™ ב טיפול המקבלים בחולים המתרחשות אחרות לוואי תופעות

 כאב, בהמטוקריט ירידה, מוחי שבץ, המיפלגיה, חוזר ריאתי תסחיף, הלב שריר אוטם כוללות, לסיבתיות
.ודיאפורה טרומבוציטופניה, תת-חמתי

 מוחיים( דם כלי של אמבוליזציה, לב דום כוללות השיווק שלאחר מניסיון שדווחו נוספות שליליות תגובות
 קצב הפרעות, ריאות בצקת, מוחיים דם כלי של תאונה), אזהרות ראה( כולסטרול תסחיף כולל) ודיסטליים

.ותוצאה סיבה קשר נקבע לא. בחזה וכאבים חוזרות חדריות

אימונוגניות
.נחקרה לאKinlytic™  של האימונוגניות

וניהול מינון
™Kinlytic בלבד ורידי תוך לעירוי מיועד.

 להפחית עשוי הטיפול בהפעלת עיכוב. ריאתי תסחיף הופעת לאחר קצר זמןKinlytic™ טיפול להפעיל יש
).קלינית פרמקולוגיה ראה( מיטבית ליעילות הפוטנציאל את

מינון
 קצב את שנה. בלבד לתכנות הניתנת עירוי משאבת עםKinlytic™  את לתת יש

.הטעינה מנת השלמת לאחר מיד העירוי

 לשעה ל"מ90  של בקצב ניתנתKinlytic™  של קילוגרם לכל בינלאומיות יחידות4,400  של הטעינה מינון•
.דקות10  של תקופה פני על

.שעות12  למשך ל"מ15  של בקצב לשעה ג"לק בינלאומיות יחידות4,400  של רציף עירוי, מכן לאחר•

.הצורך לפיKinlytic™  מתן על לחזור ניתן•



 כמדריך מסופקת) פאונד250  עד(81  קילוגרם114  עד37  ששוקלים למטופלים והכנה מינון טבלת•
.לעיל שצוין המינון מידע עם חשב, אלה למשקלים מחוץ נמצא המטופל אם. להלן ההכנה בסעיף

הכנה
 לאחר מיד העירוי קצב את שנה. בלבד לתכנות הניתנת עירוי משאבת עםKinlytic™  את לתת יש•

.התחזוקה מינון לקצב ההעמסה מנת השלמת
 מלאה תהיה שלא וייתכן המטפל לנוחיות הניתן עזר/עזר כלי היא ריאתי המינון-תסחיף הכנת טבלת•

.מטופל כל עבור
 בשימוש שאינו חלק כל לזרוק יש. השימוש לפני מיד עד להרכיב אין. משמרים חומרים מכיל אינו.

•™Kinlytic  המשוחזר מהחומר
, משמרים חומרים ללאUSP, , להזרקה סטריליים מים ל"מ5  הוספת ידי עלKinlytic™  את מחדש צור•

USP., להזרקה בקטריוסטטיים מיםתשתמש אל.לבקבוקון
.למיליליטר בינלאומיות יחידות50,000  יכיל התרופה המוצר, הרכבה לאחר•
. חלקיקי חומר של ונוכחות צבע שינוי עבורKinlytic™  של בקבוקון כל ויזואלית בדוק, ההרכבה לאחר•

 דקים שקופים חוטים. במיוחד צבעוניות בתמיסות להשתמש אין; קש ובצבע חיוור להיות צריך הפתרון
 בעוצמה כלשהי ירידה על מצביעים אינם אך, משוחזריםKinlytic™  בבקבוקוני פעם מדי להופיע עשויים

 את והטה גלגל. ההרכבה במהלך הבקבוקון את מנער הימנע, חוטים היווצרות למזער כדי. זה מוצר של
 תאית ממברנת מסנן דרך, למשל, סופית התמיסה את לסנן ניתן. ההרכבה את לשפר כדי הבקבוקון

.יותר קטן או מיקרון0.45  בגודל

.זו לתמיסה אחרת תרופה להוסיף אין•
5%  הזרקת אוUSP , כלוריד נתרן0.9%  הזרקת עם המשוחזר-Kinlytic™ ה את לדלל יש, העירוי לפני•

USP., דקסטרוז

 להנחיות. למתןKinlytic™  בהכנת כסיוע לשמש עשויה הבא ריאתי המינון-תסחיף הכנת טבלת
.הבא בסעיף עיין, ניהול

ריאתי מינון-תסחיף הכנת

.בלבד לתכנות הניתנת עירוי במשאבת השתמש, למתן

.התחזוקה מינון לקצב הראשוני הטעינה מינון קצב את שנה, דקות עשר לאחר



מנִהלָ
 מנת השלמת לאחר מיד. לתכנות הניתנת עירוי משאבת באמצעות ניתנת.

•™Kinlytic  הטעינה
90  של בקצב להינתן צריך) לקילוגרם בינלאומיות יחידות(Kinlytic 4,400™  תערובת של הטעינה מינון•

.דקות10  של תקופה פני על לשעה ל"מ
 לשעה ל"מ15  של בקצבKinlytic™  של לשעה ג"לק בינלאומיות יחידות4,400  של רציף עירוי מכן לאחר•

.שעות12  למשך
 הליך את לבצע יש, עירוי משאבת אספקת מחזור בתום בצינור יישארKinlytic™  מתערובת שחלק מאחר•

כלוריד נתרן0.9%  הזרקת של תמיסה. ניתנתKinlytic™  של הכוללת שהמנה להבטיח כדי הבא השטיפה
, ,USPדקסטרוז5%  הזרקת או , ,USPלהינתן צריכה, העירוי בערכת הצינורית לנפח בכמות בערך שווה 

 את להגדיר יש. העירוי ערכת. אורכו מכל-Kinlytic™ ה תערובת את לשטוף כדי המשאבה באמצעות
.לשעה ל"מ15  של רציף בקצב השטיפה תמיסת למתן המשאבה

Kinlytic™. עם קו באותו אחרות תמיסות/תרופות לתת אין•

העירוי קצב את שנה

Kinlytic™ טיפול סיום לאחר קרישה נוגד
שה עד קרישה נוגד תתחיל אל. חוזרת פקקת למניעת קרישה נוגד טיפול מומלץKinlytic™,  עירוי לאחר

aPTT-יש. הפרין של טעינה מינון לתת אין, בהפרין משתמשים אם. רגיל בקרה ערךפעמייםמ פחותל ירד 
.הפה דרך קרישה בנוגדי הטיפול אחר לעקוב

מסופק איך
™Kinlytic סטרילית ליופיליזציה כתכשיר  מסופקNDC( .)24430-1003-1 אחד כל



 ג"מ250 , מניטול ג"מ25 , אורוקינאז פעילות של בינלאומיות יחידות250,000  מכיל הבקבוקון
.כלורי נתרן ג"מ-50 ו) אנושי( אלבומין

USP). ראה(46°F)  עד(8°C 36°  עד2°  של בטמפרטורהKinlytic™  אבקת את מקררים

הפניות
 הכבד בתפקוד להידרדרות קשורות פלזמה מפעיל.
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