
™ Kinlytic
)للحقنيوروكيناز (

يتم  Kinlyticمن دولية وحدة 250000 على يحتوي بالتجميد مجفف معقم أبيض كمسحوق  urokinase )قارورة

من ويتكون  2000A من  daltonsبرابطة مرتبطة  sulfhydrylسلسلة إلى  30400B من   .daltonsتوفير

عليه الحصول يتم للتخثر حال عامل هو  Kinlytic ™من المنخفض الجزيئي الوزن شكل هو  urokinaseسلسلة ،

 ( ™للحقنيوروكيناز ـ )لالرئيسي النشط المكون األنسجة. زراعة في المزروعة البشرية الوليدية الكلى خاليا من

Kinlytic
يحتوي قليال ً؛ القش بلون صاف ٍمحلول هو  ™ Kinlytic ، USPللحقن ، المعقم الماء من مل 5 بـ التكوين إعادة بعد

صوديوم كلوريد 1٪ و  )بشري(ألبومين 5٪ و مانيتول 0.5٪ و  urokinaseنشاط من دولية وحدة 50000 على مل كل

.)7.5إلى 6.0 الهيدروجيني األس نطاق (

.)واإلدارةالجرعة انظر (تشكيلها المعاد  ™ Kinlyticقوارير في أحياناً الشفافة الرقيقة الخيوط تحدث قد

فقط.الوريد في للتسريب  ™ Kinlyticيستخدم

إنتاج في جنينية أنسجة استخدام يتم ال . )التحذيراتانظر (البشرية الوليدية الكلى خاليا من  ™ Kinlyticإنتاج يتم

Kinlytic ™ . يوما28 حتى الوالدة (الوالدة حديثي من المتحدة الواليات في حصرياً الكلى تبرعات على الحصول يتم(ً 

من متبرع فحص على بناء ًمعُد ٍمرض وجود على دليل أي يظُهروا لم والذين معدية ألسباب الوفاة تعُزى لم الذين

الخطر عوامل أيضاً الوالدة حديثي واألطفال األمهات من المتبرعين فحص عملية تحدد طبية. سجالت والوليد. األم

-IIو  I-HTLVو  2HIV-و  1HIV-و  HCVو  HBVلـ األمصال اختبار وتشمل المعروفة المعدية لألمراض المحددة

HTLV  وCMV  وEBV . الخطر بعوامل المرتبطون أو األمصال بفحص إصابتهم ثبتت الذين المتبرعين استبعاد يتم

في والمختبرفي باستخدامالفيروسات لوجود متعددة مراحل على الخاليا اختبار يتم التصنيع ، عملية أثناء األخرى.

فيروس عن بحثاً أيضاً الخاليا فحص يتم الفيروسات. من واسعة مجموعة اكتشاف على قادرة اختبارات الحيالجسم

اختبار باستخدام الفيروسات وإلعادة النووي الحمض اكتشاف على قائم اختبار باستخدام البشري الحليمي الورم

في المنتج لهذا المستخدمة التصنيع عملية صحة من التحقق تم المتسلسل. البوليميراز تفاعل على قائم

المسنن ، بالنموذج المغلفة وغير المغلفة الفيروسات من متنوعة لوحة إزالة أو   /ولتعطيل المعملية الدراسات

تحتوي . )كلوريدصوديوم 2٪ في مئوية درجة 60 عند ساعات 10 (حرارية معالجة وخطوة تنقية خطوات وتتضمن

اثنين.أو واحد متبرع من مشتقة خاليا باستخدام المنتج  urokinaseعلى  ™ Kinlyticمن واحدة قارورة

السريريةالصيدلة
وكذلك الفيبرين جلطات البالزمين يحلل البالزمين. إنزيم إلى البالزمينوجين يحول الداخلي. الفبرين تحلل نظام .على

 .هو Kinlytic ™يعمل المنخفض. الجزيئي الوزن هو  Kinlytic ™األخرى البالزما بروتينات وبعض الفيبرينوجين

لهما ولكن الجزيئي الوزن في يختلفان اليوروكيناز من نوعان هناك البول. في ويوجد الكلى تنتجه  )بروتين(إنزيم

Urokinaseمتشابهة سريرية تأثيرات

التسريب طريق عن  Urokinaseتطهير يتم محدودة. اإلنسان في الدوائية الحرائك خصائص حول المعلومات

توزيع وحجم دقيقة 6.2  ±12.6 يبلغ البيولوجي النشاط من للتخلص عمر نصف مع الكبد قبل من بسرعة الوريد في

الدوائية الحرائك أن من الرغم على والبول. الصفراء في المعطاة الجرعة من صغيرة أجزاء إخراج يتم لتر 11.5

نوع من البالزمينوجين أن إال كبدي ، اختالل من يعانون الذين المرضى في توصيفها يتم لم خارجياً المدُار لليوروكيناز

المنشأالداخلي اليوروكيناز

وصف
.لكلقارورة ، ومانيتول (25 مجم / قارورة) ، وألبومين (بشري) (250 مجم / قارورة) ، وكلوريد الصوديوم (50 مجم / 

TITLE - UROKINASE / KINLYTIC MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : USFDA

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


الشديد. إلى المتوسط   الكبد تليف من يعانون الذين المرضى في أضعاف 4 إلى 2 بمقدار المنشط البالزما مستويات ترتفع

كبدي.اختالل من يعانون الذين المرضى في اليوروكيناز تصفية انخفاض يتُوقع قد وبالتالي ،

الفبرين تحلل نشاط زيادة يتبعه الرئوي االنصمام لتحلل بها الموصى الجرعات في  ™ Kinlyticلـ الوريدي التسريب

ينخفضلكنه التوقف ، بعد قليلة ساعات غضون في التأثير هذا يختفي الدموية. الدورة في

الفبرينوجين تحلل ومنتجات المنتشر الفبرين كمية وزيادة والبالزمينوجين الفيبرينوجين من البالزما مستويات في

ساعة.12-24 لمدة تستمر قد

وقياسات الرئة نضح ومسح الرئوية األوعية تصوير في التحسن من مزيداً  urokinaseباستخدام العالج أظهر

كبير فرق وجود عدم الرئة نضح مسح أظهر الهيبارين. باستخدام بالعالج مقارنة ًساعة 24 غضون في الدموية الدورة

7.3اليوم بحلول بالعالج مرتبط

في التحسن أن إلى الرئوية الصمة من الفيبرين بمحلالت عولجوا الذين المرضى إلى المستندة المعلومات تشير

من المثال ، سبيل على (أيام عدة من ألكثر العالج بدء عند يقل الرئة نضح ومسح الدموية األوعية تصوير فحوصات

البداية.بعد  )أيام6 إلى 4

واالستخداماالستطبابات
البالغين:في  ™ Kinlyticإلى يشار

متعددة.أجزاء أو الفص إلى الدم تدفق إعاقة بأنها تعرف والتي الحادة ، الهائلة الرئوية الصمات لتحلل  •

الدم ضغط على الحفاظ على القدرة عدم أي مستقرة ، غير دم بديناميكا المصحوب الرئوية الصمات لتحلل  •

داعمة.إجراءات بدون

الرئة.مسح مثل الغازية غير اإلجراءات أو الرئوية األوعية تصوير مثل موضوعية ، بوسائل التشخيص تأكيد يجب

موانع
التفاعالت وتحذيراتانظر(للمنتج الحساسية فرط من تاريخ لديهم الذين المرضى في  ™ Kinlyticاستخدام يمُنع

.)العكسية

التحذيراتانظر (أدناه المذكورة الحاالت في بطالن هو  ™ Kinlyticفإن النزيف ، خطر من يزيد التخثر حال العالج ألن

(.

نشطداخلي نزيف  •

الدماغيةالدموية األوعية في  )شهرينغضون في المثال ، سبيل على (حديث حادث  •

النخاعداخل أو الجمجمة داخل  )شهرينغضون في المثال ، سبيل على (حديثة جراحة  •

الرئويالقلبي اإلنعاش ذلك في بما الحديثة الصدمة  •

الدمويةاألوعية تمدد أو وريدي شرياني تشوه أو الجمجمة داخل ورم  •

المعروفةالنزيف أهبة  •

المنضبطغير الشديد الشرياني الدم ضغط ارتفاع  •

تحذيرات
نزيف
داخل ذلك في بما النزيف ، بسبب الوفيات عن اإلبالغ تم . ™ Kinlyticباستخدام خطير نزيف حدوث خطر يزداد

يوروكيناز.عالج مع باالقتران الصفاق ، وخلف الجمجمة



وظيفة تثبط التي العوامل أو التخثر مضادات أو للتخثر الحالة عوامل مع  ™ Kinlyticلـ المتزامن التناول يؤدي قد

خطير.نزيف حدوث خطر زيادة إلى الدموية الصفائح

القسطرة ، إدخال مواقع ذلك في بما (المحتملة النزيف مواقع بجميع دقيقاً اهتماماً  ™ Kinlyticعالج يتطلب

.)األخرىاإلبرة ثقب ومواقع القطع ، ومواقع والوريدي ، الشرياني البزل ومواقع

بزل إجراء يجب . ™ Kinlyticباستخدام العالج أثناء المريض مع الضروري غير والتعامل العضلي الحقن تجنب يجب

النزيف.تقليل على الحرص مع اإلمكان قدر متكرر غير بشكل الوريد

30 لمدة المباشر الضغط تطبيق يجب العلوية. األطراف أوعية استخدام يفضل ضرورياً ، الشرايين ثقب كان إذا

نزيف.حدوث على دليل عن بحثاً متكرر بشكل البزل موقع وفحص الضغط ، ضمادة وضع مع األقل ، على دقيقة

المتوقعة:الفوائد مقابل موازنتها ويجب النزيف خطر زيادة يمكن التالية ، الحاالت في

القابلة غير األوعية في سابق ثقب األعضاء ، خزعة الوالدة ،  ، )أيام10 غضون في (حديثة كبرى جراحة  •

لالنضغاط

)أيام10 خالل (الهضمي الجهاز في حاد نزيف  •
األذينيالرجفان مع التاجي الصمام تضيق مثل األيسر ، القلب في خثرة لحدوث عالية احتمالية  •

الحادتحت الجرثومي الشغاف التهاب  •

الشديدةالكلى أو الكبد أمراض إلى الثانوية تلك ذلك في بما مرقئ عيوب  •

حمل •

الدماغيةالدموية األوعية أمراض  •

النزفيالسكري الشبكية اعتالل  •

موقعهبسبب خاص بشكل إدارته يصعب أو كبيراً خطراً النزيف فيها يشكل قد أخرى حالة أي  •

حدوث حالة في التخثر. بمضادات التقليدي العالج من أكثر إدارته الصعب من يكون قد داخلي ، نزيف حدوث عند

الفور ، على  ™ Kinlyticحقنة إنهاء يجب  ، )المباشربالضغط عليه السيطرة يمكن ال (محتمل خطير تلقائي نزيف

الدم خاليا ذلك في بما الحجم ، استبدال طريق عن الخطير الدم فقدان إدارة يمكن النزيف. إدارة تدابير وتنفيذ

أو   /والمجمدة الطازجة البالزما اعتبار يمكن االقتضاء ، عند ديكستران. استخدام ينبغي ال المكدسة. الحمراء

النزيف.اتجاه لعكس القري الراسب

األخرىالتسريب وتفاعالت المفرطة الحساسية

الحساسية عن نادرة تقارير مع (المفرطة الحساسية الحساسية فرط تفاعالت عن التسويق بعد ما تقارير تضمنت

كانت . )الحساسيةتفاعالت العكسية: التفاعالت انظر (والشرى الفم في والوذمة القصبي والتشنج  )القاتلةالمفرطة

  /قشعريرةأو   /وحمى يلي: مما أكثر أو واحداً تضمنت التي األخرى التسريب تفاعالت عن تقارير أيضاً هناك

ضغط ارتفاع الدم ، ضغط انخفاض القلب ، دقات انتظام عدم التنفس ، ضيق زرقة ، األكسجة ، نقص قسوة ،

بدء من واحدة ساعة غضون في عام بشكل التفاعالت تحدث والغثيان. القيء ، الظهر ، آالم الحماض ، الدم ،

المناسب.العالج ووضع كثب عن الفعل ردود عليهم تظهر الذين المرضى مراقبة يجب . ™ Kinlyticتسريب

أو الوريد طريق عن الهيستامين مضادات إعطاء أو   /والتسريب لوقف عموماً التسريب تفاعالت تستجيب

األدرينالية.العوامل أو الكورتيكوستيرويدات

غير االلتهاب مضادات من وغيره األسبرين (الدموية الصفائح وظيفة تثبط التي الحرارة خافضات تزيد قد

الحمى.لعالج استخدامها عدم ويجب النزيف خطر من  )الستيرويدية



الكوليسترولانصمام
الحقيقي الوقوع التخثر. عوامل أنواع بجميع عولجوا الذين المرضى في نادراً كوليسترول انسداد حدوث عن اإلبالغ تم

على (الغازية الدموية األوعية بإجراءات أيضاً قاتلة ، تكون أن يمكن التي الخطيرة ، الحالة هذه ترتبط معروف. غير

تشمل قد للتخثر. المضاد العالج أو   /و )الدمويةاألوعية جراحة األوعية ، تصوير القلب ، قسطرة المثال ، سبيل

الحاد ، الكلوي الفشل  ، "األرجوانيالقدم إصبع "متالزمة الحي ، الشبكي الكوليسترول النصمام السريرية المظاهر

النخاع احتشاء دماغي ، احتشاء القلب ، عضلة احتشاء البنكرياس ، التهاب الدم ، ضغط ارتفاع الغرغرينا ، إصبع

الربيدات.وانحالل األمعاء احتشاء الشبكي ، الشريان انسداد الشوكي ،

األلبومينمع وصياغته المنتج مصدر
المصنوعة المنتجات تحتوي قد األنسجة. زراعة في المزروعة البشرية الوليدية الكلى خاليا من  ™ Kinlyticيتكون

مخاطر تقليل تم المرض. تسبب أن يمكن التي الفيروسات ، مثل معدية ، عوامل على بشري مصدر ذات مواد من

طريق عن معينة ، لفيروسات المسبق للتعرض المتبرعين فحص طريق عن معدي عامل بنقل  ™ Kinlyticقيام

التصنيع ، أثناء معينة فيروسات اختبار طريق عن الحالية ، بالفيروسات العدوى أنواع بعض لوجود المتبرعين اختبار

قد اإلجراءات ، هذه من الرغم على . )الوصفانظر (التصنيع أثناء معينة فيروسات إزالة أو   /وتعطيل طريق وعن

أو  )(CJDجاكوب كروتزفيلد مرض تسبب التي تلك ذلك في بما المعدية ، العوامل نقل خطر  ™ Kinlyticيحمل

القضاء يمكن ال المعدية العوامل انتقالخطر فإن وبالتالي ، بعد ؛ تحديدها أو عليها التعرف يتم لم أخرى أمراض

للغاية.بعيدة  )(CJDجاكوب كروتزفيلد مرض النتقال النظرية المخاطر تعتبر تماما. عليها

وعمليات الفعالة المتبرعين فحص عمليات إلى استناداً اإلنسان. دم من مشتق ألبومين ، 5٪ من المنتج هذا يتكون

المخاطر تعتبر الفيروسية. األمراض بانتقال يتعلق فيما للغاية بعيداً خطراً األلبومين يحمل المنتجات ، تصنيع

لألمراض انتقال حاالت أي تحديد يتم لم للغاية. بعيدة أيضاً  )(CJDجاكوب كروتزفيلد مرض النتقال النظرية

لأللبومين. CJDأو الفيروسية

مقدم أو الطبيب قبل من المنتج هذا بواسطة نقلها تم قد أنها الطبيب يعتقد التي اإلصابات جميع عن اإلبالغ يجب

.Inc. ]1-866-634-6279[ ، Therapeutics ImaRxشركةإلى آخر صحية رعاية

احتياطات
عام

بها.الموصى والمراقبة التشخيص تقنيات تتوفر حيث المستشفيات في  ™ Kinlyticاستخدام يجب

يؤخذ أن ينبغي ال . ™ Kinlyticحقن وبعد أثناء متكرر بشكل الحيوية والعالمات السريرية االستجابة مالحظة يجب

المحتملة.العميقة الوريدية الجلطات إزاحة لتجنب السفلية األطراف في الدم ضغط

المعملاختبارات
الثرومبوبالستين ووقت الدموية الصفائح وعدد الهيماتوكريت على احصل التخثر ، حال العالج في البدء قبل

قيمة ضعف من أقل  aPTTيكون أن ويجب إيقافه فيجب الهيبارين ، إعطاء تم إذا . )(aPTTالمنشط الجزئي

التخثر.العالج بدء قبل الطبيعية التحكم

من أقل  aPTTقيمة تكون أن يجب التخثر ، مضادات استخدام  )إعادة(قبل  ، ™ Kinlyticلـ الوريدي التسريب بعد

العادية.التحكم قيمة ضعف

للمرضى نزيف حدوث خطر أو بفاعلية موثوق بشكل الفبرين انحالل نشاط وقياسات التخثر اختبارات نتائج تتنبأ ال

.™ Kinlyticيتلقون الذين



األدويةتفاعل
مضادة أخرى وعوامل األسبرين مثل (الدموية الصفائح وظيفة تغير التي والعوامل التخثر مضادات تزيد قد

خطير.نزيف حدوث خطر من  )IIIa/  IIb GPومثبطات وديبيريدامول الستيرويدية غير لاللتهاب

خطير.نزيف حدوث خطر زيادة إلى للتخثر الحالة عوامل بعد أو أثناء أو قبل  ™ Kinlyticاستخدام يؤدي قد

الصفائح وظيفة تثبيط أو التخثر ، تغيير على تعمل التي العوامل مع  ™ Kinlyticلـ المتزامن االستخدام ألن نظراً

الدقيقة المراقبة المستحسن فمن النزيف ، مضاعفات حدوث احتمالية من يزيد قد للتخثر الحالة أو الدموية ،

للنزيف.

معروف.غير وهو األخرى األدوية مع  ™ Kinlyticتفاعل دراسة يتم لم

السرطنة
البشر.أو الحيوانات لدى بالسرطان اإلصابة في للتسبب األمد طويل االحتمال عن كافية بيانات تتوافر ال

حمل
البشرية الجرعة من مرة 1000 إلى تصل بجرعات والجرذان الفئران على التكاثر دراسات إجراء تم ب:الحمل فئة

دراسات توجد ال ذلك ، ومع . ™ Kinlyticبسبب للجنين ضرر أو الخصوبة ضعف على دليل أي عن تكشف ولم

اإلنسان ، باستجابة دائماً تنبئ ال الحيواني التكاثر دراسات ألن نظراً الحوامل. النساء عند جيداً ومضبوطة كافية

األمر.لزم إذا فقط الحمل أثناء الدواء هذا استخدام يجب

المرضعاتاألمهات

يجب األم ، لبن في تفُرز األدوية من العديد ألن نظراً األم. حليب في يفُرز الدواء هذا كان إذا ما المعروف غير من

تمرض.امرأة إلى  ™ Kinlyticإعطاء عند الحذر توخي

األطفالاستخدام

األطفال.مرضى وفعالية سالمة تثبت لم

الشيخوخةاستخدام

لتحديد أكثر أو عاماً 65 أعمارهم تبلغ الذين األشخاص من كافية أعداداً  ™ Kinlyticلـ السريرية الدراسات تتضمن لم

المرضى عند بحذر  ™ Kinlyticاستخدام يجب سناً. األصغر األشخاص عن مختلف بشكل يستجيبون كانوا إذا ما

المسنين.

العكسيةالتفاعالت
.)التحذيراتانظر (والتأق مميتاً نزيفاً  ™ Kinlyticإدارة مع عنها اإلبالغ تم التي الضائرة التفاعالت أخطر تشمل

نزيف
.)التحذيراتانظر (قاتال ًيكون أن ويمكن  ™ Kinlyticبـ المرتبط شيوعاً األكثر العكسي الفعل رد هو النزيف

و  (UPETالرئوي االنسداد لعالج ساعة 12 لمدة يوروكيناز ضخ باستخدام للرقابة الخاضعة السريرية الدراسات في

USPET( ،  من 52 في الهيماتوكريت في األقل على ٪ 5 بنسبة انخفاض إلى أدى مما 3،5،6 نزيف عن اإلبالغ تم

فترة خالل الدم من وحدتين من أكثر نقل تتطلب كبيرة نزيف أحداث لوحظت  . urokinaseبـ معالجاً مريضاً 141

تحدث قد الدراسات. هذه في اليوروكين من عالجهم تم مريضاً 141 من 3 في يوماً 14 استمرت التي الدراسة

فردي.مريض في متعددة نزيف أحداث



الهضمي ، الجهاز مواقع في أقل تواتر مع الدموية ، األوعية وثقب الخارجية الشقوق مواقع في النزيف معظم حدث

والعضل.الصفاق ، وخلف الجمجمة ، وداخل التناسلي ، البولي والجهاز

العكسيةالتفاعالت حول المعلومات مصادر
الموضحة الضائرة التفاعالت تعكس . urokinaseباستخدام جيداً فيها التحكم يتم محدودة سريرية دراسات هناك

الخاضعة المحدودة الدراسة وبيانات السكان عموم في  ™ Kinlyticلـ السريري االستخدام من كال ًالتالية األقسام في

من فليس مؤكد ، غير السكان حجم وألن طوعية الضائرة للتفاعالت التسويق بعد ما تقارير ألن نظراً للرقابة.

للعقاقير.التعرض مع سببية عالقة إنشاء أو موثوق بشكل التفاعل تواتر تقدير دائماً الممكن

التحسسيةالفعل ردود

تم للرقابة ، الخاضعة السريرية التجارب في . )التحذيراتانظر (القاتلة المفرطة الحساسية من نادرة حاالت عن اإلبالغ تم

.٪)1(<مريضا 141 من 1 في تحسسي فعل رد عن اإلبالغ

في وذمة قصبي ، تشنج التسويق: بعد ما تجربة أو   /والسريرية التجارب في التالية التحسسية التفاعالت لوحظت

.)التحذيراتانظر (وحكة جلدي ، وطفح وشرى ، الفم ،

الدم ضغط وانخفاض القلب دقات انتظام وعدم التنفس وضيق والزرقة األكسجة نقص التسريب تفاعل أعراض تشمل

.)التحذيراتانظر (والغثيان والقيء الظهر وآالم القسوة   /القشعريرةأو   /ووالحمى والحماض الدم ضغط وارتفاع

األخرىالعكسية التفاعالت
بغض السريرية ، الدراسات في  Kinlyticعالج يتلقون الذين المرضى في تحدث التي األخرى الضائرة األحداث

دماغية ، سكتة نصفي ، شلل المتكرر ، الرئوي االنسداد القلب ، عضلة احتشاء تشمل السببية ، عن النظر

وتعرق.الصفيحات ، قلة القص ، تحت ألم الهيماتوكريت ، انخفاض

واالنصمام القلبية ، السكتة التسويق بعد ما تجربة من عنها اإلبالغ تم التي اإلضافية الضائرة التفاعالت تشمل

الدموية األوعية وحوادث  ، )التحذيراتانظر (الكوليسترول صمات ذلك في بما  )والقاصيالدماغي (الوعائي

السبب عالقة إنشاء يتم لم الصدر. وألم الدم ، ضخ إلعادة البطيني النظم واضطراب الرئوية ، والوذمة الدماغية ،

والنتيجة.

المناعة
.™ Kinlyticمناعة دراسة يتم لم

االستعمالوطريقة الجرعة
فقط.إضافية معلومات على للحصول  ™ Kinlyticتصميم تم

إلى العالج بدء في التأخير يؤدي قد الرئوي. باالنسداد اإلصابة من وجيزة فترة بعد ™ Kinlyticعالج في البدء يجب

.)السريريةالصيدلة انظر (المثلى الفعالية إمكانية تقليل

الجرعات

معدل بتغيير قم فقط. للبرمجة قابلة حقن بمضخة  ™ Kinlyticبإدارة قم
التحميل.جرعة من االنتهاء فور التسريب

على الساعة في مل 90 بمعدل تعطى  ™ Kinlyticمن كيلوغرام لكل دولية وحدة 4400 البالغة التحميل جرعة  •

دقائق.10 مدى

ساعة.12 لمدة مل 15 بمعدل الساعة في كيلوغرام لكل دولية وحدة 4400 قدره مستمر ضخ ذلك يتبع  •

الضرورة.حسب  ™ Kinlyticإدارة تكرار يمكن  •



في كدليل ً )رطال250 إلى 81 (كجم 114 إلى 37 يزنون الذين للمرضى والتحضير الجرعات مخطط توفير يتم  •

أعاله.المذكورة الجرعات معلومات فاحسب األوزان ، هذه خارج المريض كان إذا أدناه. التالي التحضير قسم

تحضير
جرعة من االنتهاء بعد مباشرة التسريب معدل بتغيير قم فقط. للبرمجة قابلة حقن بمضخة  ™ Kinlyticإدارة  •

الصيانة.جرعة معدل إلى التحميل

تكون ال وقد الممارس لراحة مقدمة إرشادية مساعدة   /أداةهو الرئوي االنسداد - الجرعة تحضير مخطط إن  •

مريض.لكل كاملة

أي من التخلص يجب مباشرة. االستخدام قبل حتى التكوين تعاد ال حافظة. مواد على  ™ Kinlyticيحتوي ال  •

تكوينها.المعاد المواد من مستخدم غير جزء

مواد بدون  ، USPمعقمة ، بطريقة للحقن المعقم الماء من مل 5 إضافة طريق عن  ™ Kinlyticتكوين إعادة  •

الهادئ.المحيط جنوب جامعة للحقن ، الجراثيم الماء تستخدمال القارورة.إلى حافظة ،

مليلتر.لكل دولية وحدة 50000 على الدوائي المنتج سيحتوي التركيب ، إعادة بعد  •

جسيمية. مادة ووجود اللون تغير عدم من للتأكد  ™ Kinlyticمن قنينة كل بصرياً افحص التكوين ، إعادة بعد  •

الخيوط تحدث قد للغاية. الملونة المحاليل استخدام عدم يجب القش ؛ ولون شاحباً المحلول يكون أن يجب

هذا فاعلية في انخفاض أي إلى تشير ال ولكنها تكوينها ، المعاد  ™ Kinlyticقوارير في أحياناً الشفافة الرقيقة

لتعزيز القارورة وإمالة بلف قم التركيب. إعادة أثناء القارورة اهتزاز تجنب الشعيرات ، تكوين لتقليل المنتج.

0.45 سليلوز غشاء مرشح خالل من المثال ، سبيل على نهائياً ، المحلول ترشيح يمكن التركيب. إعادة

أصغر.أو ميكرون

المحلول.لهذا آخر دواء أي إضافة ينبغي ال  •

5٪ أو  0.9USP ، Injection Chloride Sodium٪ باستخدام تكوينه المعاد  ™ Kinlyticبتخفيف قم النقع ، قبل  •

USP ، Injection Dextrose.

تحضير في مساعد كعامل الرئوي االنصمام - الجرعة لتحضير التالي البياني الرسم استخدام يمكن
Kinlytic ™  .التالي.القسم انظر اإلدارة ، لتوجيهات لإلعطاء

الرئوياالنسداد - الجرعة تحضير

فقط.للبرمجة القابلة التسريب مضخة استخدم لإلعطاء ،

الصيانة.جرعة معدل إلى األولي التحميل جرعة معدل بتغيير قم دقائق ، عشر بعد



االدارة
بعد مباشرة للبرمجة. قابلة حقن مضخة باستخدام  ™ Kinlyticاستخدام يتم  •

التحميل.جرعة من االنتهاء

في مل 90 بمعدل  )كيلوغراملكل دولية وحدة Kinlytic ™ ) 4400خليط من التحميل جرعة تسليم يجب  •

دقائق.10 مدى على الساعة

في مل 15 بمعدل  ™ Kinlyticمن الساعة في كيلوغرام لكل دولية وحدة 4400 قدره مستمر ضخ ذلك يتبع  •

ساعة.12 لمدة الساعة

تنفيذ يجب التسريب ، مضخة توصيل دورة نهاية في األنبوب في سيبقى  ™ Kinlyticخليط بعض ألن نظراً  •

كلوريد حقن ٪ 0.9 من محلول إعطاء يجب . ™ Kinlyticمن اإلجمالية الجرعة إعطاء لضمان التالي التدفق إجراء

التسريب مجموعة في األنبوب لحجم تقريباً مساو ٍ ، USP ، Injection Dextrose٪ 5 أو  ، USPأو الصوديوم ،

محلول إلدارة المضخة ضبط يجب التسريب. مجموعة طول كامل من  ™ Kinlyticخليط لطرد المضخة عبر

الساعة.في مل 15 قدره مستمر بمعدل الشطف

.™ Kinlyticمع الخط نفس في أخرى دوائية محاليل   /منتجاتأي إعطاء يجوز ال  •

التسريبمعدل تغيير

™ Kinlyticعالج إنهاء بعد الدم تخثر منع
تنخفض حتى الدم تخثر منع في تبدأ ال المتكرر. الدم تجلط لمنع للتخثر المضاد بالعالج يوصى  ، ™ Kinlyticنقع بعد

aPTT من تحميل جرعة بإعطاء تقم فال الهيبارين ، استخدام تم إذا العادية. التحكم قيمة ضعفمنأقل إلى

الفموية.التخثر مضادات العالج يتبع أن يجب الهيبارين.

زودتكيف
كل. )1NDC-1003-24430 (بالتجميد مجفف معقم كمستحضر  ™ Kinlyticتوفير يتم



(ألبومين مجم 250 و مانيتول مجم 25 و  urokinaseنشاط من دولية وحدة 250000 على القارورة تحتوي
الصوديوم.كلوريد مجم 50 و  )بشري

.)USPانظر ( )فهرنهايتدرجة 46 إلى درجة 36 (مئوية درجات 8 إلى 2 حرارة درجة في  ™ Kinlyticمسحوق بتبريد قم
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