
Kinlytic™
(urokinaza pentru injectare)

DESCRIERE
Kinlytic™ (urokinaza pentru injectare) este un agent trombolitic obtinut din celule renale neonatale umane 
crescute in cultura de tesut. Principalul ingredient activ al Kinlytic™ este forma cu greutate moleculară mică a 
urokinazei și constă dintr-un lanț A de 2.000 daltoni legat printr-o legătură sulfhidril de un lanț B de 30.400 
daltoni. Kinlytic™ este furnizat sub formă de pulbere albă liofilizată sterilă care conține 250.000 de unități 
internaționale de urokinază per flacon, manitol (25 mg/flacon), albumină (umană) (250 mg/flacon) și clorură de 
sodiu (50 mg/flacon).

După reconstituire cu 5 ml de apă sterilă pentru preparate injectabile, USP, Kinlytic™ este o soluție 
limpede, ușor de culoare pai; fiecare ml conține 50.000 de unități internaționale de activitate urokinazei, 
0,5% manitol, 5% albumină (umană) și 1% clorură de sodiu (pH-ul între 6,0 și 7,5).

Filamentele subțiri translucide pot apărea ocazional în flacoanele Kinlytic™ reconstituite (vezi DOZARE 
ȘI ADMINISTRARE).

Kinlytic™ este doar pentru perfuzie intravenoasă.

Kinlytic™ este produs din celule renale neonatale umane (vezi AVERTIZĂRI). Nu se utilizează țesut fetal la 
producerea Kinlytic™. Donațiile de rinichi sunt obținute exclusiv în Statele Unite de la nou-născuți (de la naștere 
până la 28 de zile) pentru care decesul nu a fost atribuit unor cauze infecțioase și care nu au prezentat nicio 
dovadă a unei boli infecțioase bazate parțial pe o examinare a donatorului matern și neonatal. dosarele 
medicale. Procesul de screening al donatorilor materni și neonatali identifică, de asemenea, factorii de risc 
specifici pentru bolile infecțioase cunoscute și include testarea serurilor pentru HBV, HCV, HIV-1, HIV-2, HTLV-I, 
HTLV-II, CMV și EBV. Sunt excluși donatorii cu seruri pozitive sau asociate cu alți factori de risc. În timpul 
procesului de fabricație, celulele sunt testate în mai multe etape pentru prezența virușilor folosindin vitroșiin 
vivoteste care sunt capabile să detecteze o gamă largă de viruși. Celulele sunt, de asemenea, testate pentru 
HPV folosind un test bazat pe detectarea ADN-ului și pentru reovirus folosind un test bazat pe reacția în lanț a 
polimerazei. Procesul de fabricație utilizat pentru acest produs a fost validat în studii de laborator pentru a 
inactiva și/sau a elimina un panou divers de viruși încapsulați și neînveliți model cu vârfuri și include etape de 
purificare și o etapă de tratament termic (10 ore la 60°C în 2% sodiu). clorură). O singură fiolă de Kinlytic™ 
conține urokinază produsă folosind celule derivate de la unul sau doi donatori.

FARMACOLOGIE CLINICĂ
Urokinaza este o enzimă (proteină) produsă de rinichi și găsită în urină. Există două forme de urokinază care 
diferă ca greutate moleculară, dar au efecte clinice similare. Kinlytic™ este forma cu greutate moleculară mică. 
Kinlytic™ acționează asupra sistemului fibrinolitic endogen. Acesta transformă plasminogenul în enzima 
plasmină. Plasmina degradează cheaguri de fibrină, precum și fibrinogenul și alte proteine   plasmatice.

Informațiile despre proprietățile farmacocinetice la om sunt limitate. Urokinaza administrată prin perfuzie 
intravenoasă este eliminată rapid de ficat, cu un timp de înjumătățire prin eliminare pentru activitatea 
biologică de 12,6 ± 6,2 minute și un volum de distribuție de 11,5 L. Fracțiuni mici din doza administrată 
sunt excretate în bilă și urină. Deși farmacocinetica urokinazei administrate exogen nu a fost caracterizată 
la pacienții cu insuficiență hepatică, plasminogenul endogen de tip urokinază
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concentrațiile plasmatice ale activatorului sunt crescute de 2 până la 4 ori la pacienții cu ciroză moderată până la severă.1 Astfel, ar 
putea fi de așteptat reducerea clearance-ului urokinazei la pacienții cu insuficiență hepatică.

Perfuzia intravenoasă de Kinlytic™ în doze recomandate pentru liza emboliei pulmonare este urmată de 
creșterea activității fibrinolitice în circulație. Acest efect dispare în câteva ore după întreruperea 
tratamentului, dar o scădere

în nivelurile plasmatice de fibrinogen și plasminogen și o creștere a cantității circulante de fibrină și produși de 
degradare a fibrinogenului pot persista timp de 12-24 de ore.2 Există o lipsă de corelație între rezoluția 
embolului și modificările rezultatelor coagulării și ale testului fibrinolitic.

Tratamentul cu urokinază a demonstrat o îmbunătățire mai mare a angiografiei pulmonare, a scanării perfuziei pulmonare și 
a măsurătorilor hemodinamice în decurs de 24 de ore decât a făcut tratamentul cu heparină. Scanarea perfuziei pulmonare 
nu a arătat nicio diferență semnificativă asociată tratamentului până în ziua 7.3

Informațiile bazate pe pacienții tratați cu fibrinolitice pentru embolul pulmonar sugerează că îmbunătățirea scanărilor 
angiografice și de perfuzie pulmonară este diminuată atunci când tratamentul este instituit mai mult de câteva zile 
(de exemplu, 4 până la 6 zile) după debut.4

INDICAȚII ȘI UTILIZARE
Kinlytic™ este indicat la adulți:

• Pentru liza embolilor pulmonare masive acute, definite ca obstrucția fluxului sanguin către un lob sau mai 
multe segmente.

• Pentru liza embolilor pulmonare însoțite de hemodinamică instabilă, adică eșecul menținerii 
tensiunii arteriale fără măsuri de susținere.

Diagnosticul trebuie confirmat prin mijloace obiective, cum ar fi angiografia pulmonară sau proceduri 
neinvazive, cum ar fi scanarea pulmonară.

CONTRAINDICAȚII
Utilizarea Kinlytic™ este contraindicată la pacienții cu antecedente de hipersensibilitate la produs 
(veziAVERTIZĂRIșiREACTII ADVERSE).

Deoarece terapia trombolitică crește riscul de sângerare, Kinlytic™ este contraindicat în situațiile 
enumerate mai jos (vezi AVERTIZĂRI).

• Sângerare internă activă
• Accident cerebrovascular recent (de exemplu, în decurs de două luni).
• Chirurgie intracraniană sau intraspinală recentă (de exemplu, în decurs de două luni).

• Traume recente, inclusiv resuscitare cardiopulmonară
• Neoplasm intracranian, malformație arteriovenoasă sau anevrism
• Diateze hemoragice cunoscute
• Hipertensiune arterială severă necontrolată

AVERTIZĂRI
Sângerare
Riscul de sângerare gravă este crescut cu utilizarea Kinlytic™. Au fost raportate decese datorate 
hemoragiei, inclusiv intracraniene și retroperitoneale, în asociere cu terapia cu urokinază.



Administrarea concomitentă de Kinlytic™ cu alți agenți trombolitici, anticoagulante sau agenți care inhibă 
funcția trombocitară poate crește și mai mult riscul de sângerare gravă.

Terapia Kinlytic™ necesită o atenție deosebită tuturor locurilor potențiale de sângerare (inclusiv locurile de inserare a 
cateterului, locurile de puncție arterială și venoasă, locurile de tăiere și alte locuri de puncție cu ac).

Injecțiile intramusculare și manipularea neesențială a pacientului trebuie evitate în timpul 
tratamentului cu Kinlytic™. Puncțiile venoase trebuie efectuate cât mai rar posibil și cu grijă pentru a 
minimiza sângerarea.

Dacă este necesară o puncție arterială, vasele extremităților superioare sunt de preferat. Trebuie să se aplice presiune 
directă timp de cel puțin 30 de minute, să se aplice un pansament sub presiune și să fie verificat frecvent locul de 
puncție pentru semne de sângerare.

În următoarele condiții, riscul de sângerare poate fi crescut și trebuie cântărit în raport cu 
beneficiile anticipate:

• Intervenții chirurgicale majore recente (în decurs de 10 zile), naștere obstetricală, biopsie de organ, puncție anterioară a 
vaselor necompresibile

• Sângerări gastrointestinale grave recente (în decurs de 10 zile).
• Probabilitate mare de apariție a unui tromb al inimii stângi, de exemplu, stenoză mitrală cu fibrilație atrială
• Endocardita bacteriana subacuta
• Defecte hemostatice inclusiv cele secundare unei boli hepatice sau renale severe
• Sarcina
• Boală cerebrovasculară
• Retinopatie hemoragică diabetică
• Orice altă afecțiune în care sângerarea poate constitui un pericol semnificativ sau poate fi deosebit de 

dificil de gestionat din cauza locației sale

Când apare sângerare internă, aceasta poate fi mai dificil de gestionat decât cea care apare cu terapia 
anticoagulantă convențională. În cazul în care apar sângerări spontane potențial grave (necontrolabile 
prin presiune directă), perfuzia Kinlytic™ trebuie întreruptă imediat și trebuie luate măsuri pentru 
gestionarea sângerării. Pierderile grave de sânge pot fi gestionate prin înlocuirea volumului, inclusiv cu 
celule roșii din sânge. Dextran nu trebuie utilizat. Când este cazul, plasmă proaspătă congelată și/sau 
crioprecipitatul pot fi luate în considerare pentru a inversa tendința de sângerare.

Anafilaxia și alte reacții la perfuzie
Raportările de după punerea pe piață cu privire la reacții de hipersensibilitate au inclus anafilaxie (cu raportări 
rare de anafilaxie fatală), bronhospasm, edem orolingual și urticarie (vezi REACȚII ADVERSE: Reacții alergice). Au 
existat, de asemenea, raportări de alte reacții la perfuzie care au inclus una sau mai multe dintre următoarele: 
febră și/sau frisoane/rigoare, hipoxie, cianoză, dispnee, tahicardie, hipotensiune arterială, hipertensiune 
arterială, acidoză, dureri de spate, vărsături și greață. Reacțiile au apărut, în general, în decurs de o oră de la 
începerea perfuziei cu Kinlytic™. Pacienții care prezintă reacții trebuie monitorizați îndeaproape și trebuie 
instituit un tratament adecvat.

Reacțiile la perfuzie răspund în general la întreruperea perfuziei și/sau la administrarea intravenoasă 
de antihistaminice, corticosteroizi sau agenți adrenergici.

Antipireticele care inhibă funcția trombocitelor (aspirina și alți agenți antiinflamatori nesteroidieni) pot 
crește riscul de sângerare și nu trebuie utilizate pentru tratamentul febrei.



Embolizarea colesterolului
Embolia colesterolică a fost raportată rar la pacienții tratați cu toate tipurile de agenți trombolitici; incidența 
reală este necunoscută. Această afecțiune gravă, care poate fi letală, este, de asemenea, asociată cu proceduri 
vasculare invazive (de exemplu, cateterism cardiac, angiografie, chirurgie vasculară) și/sau terapie 
anticoagulantă. Caracteristicile clinice ale emboliei colesterolului pot include livedo reticularis, sindromul 
„degetului violet”, insuficiență renală acută, degete gangrenoase, hipertensiune arterială, pancreatită, infarct 
miocardic, infarct cerebral, infarct măduvă spinării, ocluzie a arterei retiniene, infarct intestinal și rabdomioliză.

Sursa produsului și formularea cu albumină
Kinlytic™ este fabricat din celule renale neonatale umane crescute în cultură de țesuturi. Produsele 
fabricate din material de sursă umană pot conține agenți infecțioși, cum ar fi viruși, care pot provoca boli. 
Riscul ca Kinlytic™ să transmită un agent infecțios a fost redus prin screeningul donatorilor pentru 
expunerea anterioară la anumiți viruși, prin testarea donatorilor pentru prezența anumitor infecții virale 
curente, prin testarea anumitor viruși în timpul producției și prin inactivarea și/sau îndepărtarea anumiți 
viruși în timpul producției (vezi DESCRIERE). În ciuda acestor măsuri, Kinlytic™ poate prezenta un risc de 
transmitere a agenților infecțioși, inclusiv cei care provoacă boala Creutzfeldt-Jakob (BCJ) sau alte boli 
necunoscute sau identificate încă; astfel, riscul de transmitere aagenții infecțioși nu pot fi eliminați în 
totalitate. Un risc teoretic de transmitere a bolii Creutzfeldt-Jakob (BCJ) este considerat extrem de 
îndepărtat.

Acest produs este formulat în 5% albumină, un derivat din sângele uman. Pe baza proceselor eficiente de 
screening a donatorilor și de fabricație a produselor, albumina prezintă un risc extrem de îndepărtat de 
transmitere a bolilor virale. Un risc teoretic de transmitere a bolii Creutzfeldt-Jakob (BCJ) este, de asemenea, 
considerat extrem de îndepărtat. Nu au fost identificate vreodată cazuri de transmitere a bolilor virale sau BCJ 
pentru albumină.

Toate infecțiile considerate de un medic că ar fi fost posibil transmise de acest produs trebuie raportate de 
către medic sau alt furnizor de asistență medicală către ImaRx Therapeutics, Inc. [1-866-634-6279].

PRECAUȚII
General
Kinlytic™ trebuie utilizat în spitale în care sunt disponibile tehnicile recomandate de diagnostic și 
monitorizare.

Răspunsul clinic și semnele vitale trebuie observate frecvent în timpul și după perfuzia Kinlytic™. 
Tensiunea arterială nu trebuie luată la extremitățile inferioare pentru a evita dislocarea posibilelor trombi 
venoase profunde.

Teste de laborator
Înainte de a începe terapia trombolitică, obțineți un hematocrit, un număr de trombocite și un timp de 
tromboplastină parțială activată (aPTT). Dacă s-a administrat heparină, aceasta trebuie întreruptă și aPTT trebuie să 
fie mai mică de două ori valoarea normală de control înainte de începerea terapiei trombolitice.

După perfuzia intravenoasă de Kinlytic™, înainte de (re)instituirea anticoagulantelor, aPTT ar trebui să fie mai mică de 
două ori valoarea normală de control.

Rezultatele testelor de coagulare și măsurile activității fibrinolitice nu prezic în mod fiabil nici eficacitatea, nici riscul de 
sângerare pentru pacienții cărora li se administrează Kinlytic™.



Interacțiuni medicamentoase

Anticoagulantele și agenții care modifică funcția trombocitelor (cum ar fi aspirina, alți agenți 
antiinflamatori nesteroidieni, dipiridamol și inhibitori GP IIb/IIIa) pot crește riscul de sângerare 
gravă.

Administrarea Kinlytic™ înainte, în timpul sau după agenții trombolitici poate crește riscul de 
sângerare gravă.

Deoarece utilizarea concomitentă a Kinlytic™ cu agenți care modifică coagularea, inhibă funcția trombocitică 
sau sunt trombolitice poate crește și mai mult potențialul de complicații ale sângerării, se recomandă 
monitorizarea atentă a sângerării.
Interacțiunea Kinlytic™ cu alte medicamente nu a fost studiată și nu este cunoscută.

Carcinogenitate
Nu sunt disponibile date adecvate cu privire la potențialul pe termen lung de carcinogenitate la animale sau la oameni.

Sarcina
Sarcina Categoria B:Studiile de reproducere au fost efectuate la șoareci și șobolani în doze de până la 1.000 de ori mai mari 
decât doza umană și nu au evidențiat nicio dovadă de afectare a fertilității sau de afectare a fătului din cauza Kinlytic™. Cu 
toate acestea, nu există studii adecvate și bine controlate la femeile însărcinate. Deoarece studiile de reproducere la animale 
nu sunt întotdeauna predictive pentru răspunsul uman, acest medicament trebuie utilizat în timpul sarcinii numai dacă este 
absolut necesar.

Mamele care alăptează

Nu se știe dacă acest medicament este excretat în laptele uman. Deoarece multe medicamente sunt excretate în 
laptele uman, trebuie avută prudență atunci când Kinlytic™ este administrat unei femei care alăptează.

Utilizare pediatrică

Siguranța și eficacitatea la copii și adolescenți nu au fost stabilite.

Utilizare geriatrică

Studiile clinice ale Kinlytic™ nu au inclus un număr suficient de subiecți cu vârsta de 65 de ani și peste pentru a 
determina dacă aceștia răspund diferit față de subiecții mai tineri. Kinlytic™ trebuie utilizat cu prudență la 
pacienții vârstnici.

REACTII ADVERSE
Cele mai grave reacții adverse raportate la administrarea Kinlytic™ includ hemoragia fatală și 
anafilaxia (vezi AVERTIZĂRI).

Sângerare
Sângerarea este cea mai frecventă reacție adversă asociată cu Kinlytic™ și poate fi fatală (vezi 
AVERTIZĂRI).

În studiile clinice controlate care au utilizat o perfuzie de 12 ore de urokinază pentru tratamentul emboliei pulmonare 
(UPET și USPET), 3,5,6 sângerare care a dus la o scădere cu cel puțin 5% a hematocritului a fost raportată la 52 din 141 
de pacienți tratați cu urokinază. . În timpul perioadei de studiu de 14 zile, au fost observate evenimente hemoragice 
semnificative care au necesitat transfuzie a mai mult de 2 unități de sânge la 3 din 141 de pacienți tratați cu urokinase 
în aceste studii. Este posibil să fi avut loc mai multe evenimente hemoragice la un pacient individual.



Cele mai multe sângerări au avut loc în locurile inciziilor externe și puncției vasculare, cu o frecvență mai mică în 
locurile gastrointestinale, genito-urinale, intracraniene, retroperitoneale și intramusculare.

Surse de informații privind reacțiile adverse
Există studii clinice limitate, bine controlate, efectuate folosind urokinaza. Reacțiile adverse descrise în 
următoarele secțiuni reflectă atât utilizarea clinică a Kinlytic™ în populația generală, cât și datele limitate ale 
studiilor controlate. Deoarece raportările după punerea pe piață ale reacțiilor adverse sunt voluntare și 
populația este de dimensiune incertă, nu este întotdeauna posibil să se estimeze în mod fiabil frecvența reacției 
sau să se stabilească o relație cauzală cu expunerea la medicament.

Reactii alergice
Au fost raportate cazuri rare de anafilaxie fatală (vezi AVERTIZĂRI). În studiile clinice controlate, reacția 
alergică a fost raportată la 1 din 141 de pacienți (<1%).

Următoarele reacții de tip alergic au fost observate în studiile clinice și/sau în experiența de după punerea 
pe piață: bronhospasm, edem orolingual, urticarie, erupții cutanate și prurit (vezi AVERTIZĂRI).

Simptomele reacției la perfuzie includ hipoxie, cianoză, dispnee, tahicardie, hipotensiune arterială, hipertensiune 
arterială, acidoză, febră și/sau frisoane/rigor, dureri de spate, vărsături și greață (vezi AVERTIZĂRI).

Alte reacții adverse
Alte evenimente adverse care au apărut la pacienții care primesc terapie Kinlytic™ în studiile clinice, indiferent 
de cauzalitate, includ infarct miocardic, embolie pulmonară recurentă, hemiplegie, accident vascular cerebral, 
scăderea hematocritului, durere substernală, trombocitopenie și diaforeza.

Reacțiile adverse suplimentare raportate din experiența de după punerea pe piață includ stop 
cardiac, embolizare vasculară (cerebrală și distală), inclusiv embolii de colesterol (vezi AVERTIZĂRI), 
accident vascular cerebral, edem pulmonar, aritmii ventriculare de reperfuzie și dureri toracice. Nu a 
fost stabilită o relație cauză-efect.

Imunogenitate
Imunogenitatea Kinlytic™ nu a fost studiată.

DOZAJ SI ADMINISTRARE
Kinlytic™ ESTE DESTINAT NUMAI PENTRU PERFUZIA INTRAVENOSĂ.

Tratamentul Kinlytic™ trebuie instituitla scurt timp după debutul emboliei pulmonare. Întârzierea instituirii 
terapiei poate scădea potențialul de eficacitate optimă (vezi FARMACOLOGIE CLINICĂ).

Dozare
Administrați Kinlytic™ numai cu o pompă de perfuzie programabilă. Modificați 
viteza de perfuzie imediat după finalizarea dozei de încărcare.

• Doza de încărcare de 4.400 de unități internaționale per kilogram de Kinlytic™ este administrată la o rată de 90 ml 
pe oră pe o perioadă de 10 minute.

• Aceasta este urmată de o perfuzie continuă de 4.400 de unităţi internaţionale pe kilogram pe oră la o rată 
de 15 ml timp de 12 ore.

• Administrarea Kinlytic™ poate fi repetată dacă este necesar.



• O diagramă de dozare și pregătire pentru pacienții care cântăresc între 37 și 114 kilograme (81 până la 250 de lire 
sterline) este furnizată ca ghid în secțiunea de pregătire care urmează mai jos. Dacă pacientul se află în afara acestor 
greutăți, calculați cu informațiile de dozare furnizate mai sus.

Pregătirea
• Administrați Kinlytic™ numai cu o pompă de perfuzie programabilă. Modificați viteza de perfuzie 
imediat după finalizarea dozei de încărcare la rata dozei de întreținere.

• Tabelul de pregătire a dozei-embolie pulmonară este un instrument de ghidare/ajutor oferit pentru 
confortul medicului și poate să nu fie complet pentru fiecare pacient.

• Kinlytic™ nu conține conservanți. Nu reconstitui decât imediat înainte de utilizare. Orice porțiune 
neutilizată din materialul reconstituit trebuie aruncată.

• Reconstituiți Kinlytic™ prin adăugarea aseptică a 5 ml de apă sterilă pentru preparate injectabile, USP, fără 
conservanți, în flacon.NU FOLOSIApă bacteriostatică pentru preparate injectabile, USP.

• După reconstituire, medicamentul va conține 50.000 de unități internaționale pe mililitru.
• După reconstituire, inspectați vizual fiecare flacon de Kinlytic™ pentru decolorare și pentru prezența 
de particule. Soluția trebuie să fie palidă și de culoarea paiului; nu trebuie folosite soluții foarte 
colorate. Filamentele subțiri translucide pot apărea ocazional în flacoanele Kinlytic™ reconstituite, dar 
nu indică nicio scădere a potenței acestui produs. Pentru a minimiza formarea de filamente, evitați 
agitarea flaconului în timpul reconstituirii. Rotiți și înclinați flaconul pentru a îmbunătăți reconstituirea. 
Soluţia poate fi filtrată terminal, de exemplu, printr-un filtru cu membrană de celuloză de 0,45 microni 
sau mai mic.

• Nu trebuie adăugat niciun alt medicament la această soluție.
• Înainte de perfuzare, diluați Kinlytic™ reconstituit cu 0,9% clorură de sodiu injectabil, USP sau 5% 
injectare dextroză, USP.

Următorul tabel de pregătire a dozei-embolie pulmonară poate fi utilizat ca ajutor în prepararea 
Kinlytic™ pentru administrare. Pentru instrucțiuni de administrare, consultați secțiunea următoare.

Prepararea Dozei-Embolism Pulmonar

Pentru administrare, utilizați numai o pompă de perfuzie programabilă.

După zece minute, modificați rata inițială a dozei de încărcare la rata dozei de întreținere.



Administrare
• Kinlytic™ se administrează folosind o pompă de perfuzie programabilă. 
imediat după completarea dozei de încărcare.

• Doza de încărcare de aditiv Kinlytic™ (4.400 de unităţi internaţionale pe kilogram) trebuie 
administrată cu o rată de 90 ml pe oră pe o perioadă de 10 minute.

• Aceasta este urmată de o perfuzie continuă de 4.400 de unități internaționale pe kilogram pe oră de 
Kinlytic™ la o rată de 15 ml pe oră timp de 12 ore.

• Deoarece o parte din amestecul Kinlytic™ va rămâne în tub la sfârșitul ciclului de livrare a pompei de 
perfuzie, trebuie efectuată următoarea procedură de spălare pentru a vă asigura că este administrată 
doza totală de Kinlytic™. O soluție de 0,9% clorură de sodiu injectabilă, USP, sau 5% dextroză 
injectabilă, USP, aproximativ egală ca cantitate cu volumul tubului din setul de perfuzie trebuie 
administrată prin pompă pentru a spăla amestecul Kinlytic™ de pe toată lungimea setul de perfuzie. 
Pompa trebuie setată să administreze soluția de spălare la o rată continuă de 15 ml pe oră.

• Nu pot fi administrate alte produse/soluții medicamentoase în aceeași linie cu Kinlytic™.

Modificați viteza de perfuzie

Anticoagularea după terminarea tratamentului Kinlytic™
După perfuzarea Kinlytic™, se recomandă tratamentul anticoagulant pentru a preveni tromboza recurentă. Nu 
începeți anticoagularea până când aPTT a scăzut lamai puțin decâtde două orivaloarea normală de control. Dacă se 
utilizează heparină, nu administrați o doză de încărcare de heparină. Tratamentul trebuie urmat de anticoagulante 
orale.

CUM SE Aprovizionează
Kinlytic™ este furnizat ca un preparat steril liofilizat (NDC 24430-1003-1). Fiecare



flaconul conține 250.000 de unități internaționale de activitate urokinazei, 25 mg manitol, 250 mg albumină 
(umană) și 50 mg clorură de sodiu.
Puneți la frigider pulberea Kinlytic™ la 2° până la 8°C (36° până la 46°F) (vezi USP).
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