
Kinlytic™
(enjeksiyon için ürokinaz)

TANIM
Kinlytic™ (enjeksiyon için ürokinaz), doku kültüründe büyütülen insan yenidoğan böbrek 
hücrelerinden elde edilen trombolitik bir ajandır. Kinlytic™'in ana aktif bileşeni, ürokinazın düşük 
moleküler ağırlıklı formudur ve bir sülfhidril bağıyla 30.400 daltonluk bir B zincirine bağlanan 2.000 
daltonluk bir A zincirinden oluşur. Kinlytic™, şişe başına 250.000 uluslararası birim ürokinaz, mannitol 
(25 mg/şişe), Albümin (İnsan) (250 mg/şişe) ve sodyum klorür (50 mg/şişe) içeren steril liyofilize beyaz 
bir toz olarak sağlanır.

5 mL Enjeksiyonluk Steril Su, USP ile sulandırıldıktan sonra Kinlytic™ berrak, hafif saman 
renginde bir solüsyondur; her bir mL, 50.000 uluslararası birim ürokinaz aktivitesi, %0.5 
mannitol, %5 Albümin (İnsan) ve %1 sodyum klorür (pH aralığı 6.0 ila 7.5) içerir.

İnce yarı saydam filamentler, sulandırılmış Kinlytic™ flakonlarında zaman zaman oluşabilir (bkz. 
DOZAJ VE UYGULAMA).

Kinlytic™ yalnızca intravenöz infüzyon içindir.

Kinlytic™, insan yenidoğan böbrek hücrelerinden üretilir (bkz. UYARILAR). Kinlytic™ üretiminde fetal 
doku kullanılmaz. Böbrek bağışları yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde, ölümleri bulaşıcı 
nedenlere bağlanmayan ve kısmen anne ve yenidoğan donörünün muayenesine dayalı bulaşıcı bir 
hastalık kanıtı sergilemeyen yenidoğanlardan (doğumdan 28 güne kadar) elde edilir. tıbbi kayıtlar. 
Maternal ve neonatal donör tarama süreci ayrıca bilinen bulaşıcı hastalıklar için spesifik risk 
faktörlerini tanımlar ve serumların HBV, HCV, HIV-1, HIV-2, HTLV-I, HTLV-II, CMV ve EBV için test 
edilmesini içerir. Sera testi pozitif olan veya diğer risk faktörleriyle ilişkili donörler hariç tutulmuştur. 
Üretim işlemi sırasında hücreler, virüslerin varlığı için çeşitli aşamalarda test edilir.laboratuvar 
ortamındavecanlıdaçok çeşitli virüsleri tespit edebilen testler. Hücreler ayrıca DNA saptama tabanlı 
bir test kullanılarak HPV için ve polimeraz zincir reaksiyonu tabanlı bir test kullanılarak reovirüs için 
taranır. Bu ürün için kullanılan üretim süreci, çivili model zarflı ve zarfsız virüslerden oluşan çeşitli bir 
paneli etkisiz hale getirmek ve/veya çıkarmak için laboratuvar çalışmalarında doğrulanmıştır ve 
saflaştırma adımlarını ve bir ısıl işlem adımını içerir (60°C'de %2 sodyum içinde 10 saat). klorür). Tek 
bir Kinlytic™ şişesi, bir veya iki donörden türetilen hücreler kullanılarak üretilen ürokinaz içerir.

KLİNİK FARMAKOLOJİ
Ürokinaz, böbrek tarafından üretilen ve idrarda bulunan bir enzimdir (protein). Molekül ağırlığı farklı 
olan ancak benzer klinik etkilere sahip olan iki ürokinaz formu vardır. Kinlytic™, düşük moleküler 
ağırlıklı formdur. Kinlytic™, endojen fibrinolitik sisteme etki eder. Plazminojeni plazmin enzimine 
dönüştürür. Plazmin, fibrin pıhtılarının yanı sıra fibrinojeni ve diğer bazı plazma proteinlerini bozar.

İnsandaki farmakokinetik özelliklerle ilgili bilgiler sınırlıdır. İntravenöz infüzyonla uygulanan 
ürokinaz, biyolojik aktivite için 12.6 ± 6.2 dakikalık bir eliminasyon yarı ömrü ve 11,5 L'lik bir 
dağılım hacmi ile karaciğer tarafından hızla temizlenir. Uygulanan dozun küçük fraksiyonları 
safra ve idrarla atılır. Eksojen olarak uygulanan ürokinazın farmakokinetiği karaciğer yetmezliği 
olan hastalarda karakterize edilmemiş olsa da, endojen ürokinaz tipi plazminojen
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aktivatör plazma seviyeleri orta ila şiddetli sirozu olan hastalarda 2 ila 4 kat yükselir.1 Bu nedenle, 
karaciğer yetmezliği olan hastalarda ürokinaz klerensinde azalma beklenebilir.

Pulmoner embolinin parçalanması için önerilen dozlarda Kinlytic™'in intravenöz 
infüzyonunu, dolaşımdaki artan fibrinolitik aktivite takip eder. Bu etki, kesildikten birkaç saat 
sonra kaybolur, ancak azalma

fibrinojen ve plazminojenin plazma seviyelerinde ve dolaşımdaki fibrin ve fibrinojen bozunma 
ürünlerinin miktarında bir artış 12-24 saat sürebilir.2 Embolus çözünürlüğü ile pıhtılaşma ve 
fibrinolitik test sonuçlarındaki değişiklikler arasında bir korelasyon eksikliği vardır.

Ürokinaz ile tedavi, pulmoner anjiyografi, akciğer perfüzyon taraması ve hemodinamik 
ölçümlerde 24 saat içinde heparin ile tedaviye göre daha fazla gelişme gösterdi. Akciğer 
perfüzyon taraması, 7.3. günde tedaviyle ilişkili önemli bir fark göstermedi

Pulmoner emboli için fibrinolitikler ile tedavi edilen hastalara dayanan bilgiler, tedaviye başladıktan birkaç 
gün sonra (örn. 4 ila 6 gün) daha uzun süre başlandığında anjiyografik ve akciğer perfüzyon 
taramalarındaki iyileşmenin azaldığını göstermektedir.4

GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI
Kinlytic™ yetişkinlerde endikedir:

• Bir loba veya çoklu segmentlere kan akışının tıkanması olarak tanımlanan akut masif pulmoner 
emboli lizisi için.

• Stabil olmayan hemodinaminin eşlik ettiği pulmoner emboli lizisi için, yani destekleyici 
önlemler olmadan kan basıncını koruyamama.

Tanı, pulmoner anjiyografi gibi objektif araçlarla veya akciğer taraması gibi invaziv olmayan 
prosedürlerle doğrulanmalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI
Kinlytic™ kullanımı, ürüne aşırı duyarlılık öyküsü olan hastalarda kontrendikedir (bkz.
UYARILARveTERS TEPKİLER).

Trombolitik tedavi kanama riskini artırdığından, Kinlytic™ aşağıda listelenen durumlarda 
kontrendikedir (bkz. UYARILAR).

• Aktif iç kanama
• Yakın zamanda (örneğin, iki ay içinde) serebrovasküler kaza
• Yakın zamanda (örneğin, iki ay içinde) intrakraniyal veya intraspinal cerrahi
• Kardiyopulmoner resüsitasyon dahil olmak üzere son travma
• İntrakraniyal neoplazm, arteriyovenöz malformasyon veya anevrizma
• Bilinen kanama diyatezi
• Şiddetli kontrolsüz arteriyel hipertansiyon

UYARILAR
Kanama
Kinlytic™ kullanımıyla ciddi kanama riski artar. Ürokinaz tedavisi ile ilişkili olarak intrakraniyal 
ve retroperitoneal dahil olmak üzere kanamaya bağlı ölümler bildirilmiştir.



Kinlytic™'in diğer trombolitik ajanlar, antikoagülanlar veya trombosit fonksiyonunu inhibe eden 
ajanlarla birlikte uygulanması ciddi kanama riskini daha da artırabilir.

Kinlytic™ tedavisi, tüm potansiyel kanama bölgelerine (kateter giriş bölgeleri, arteriyel ve venöz giriş 
bölgeleri, kesik bölgeleri ve diğer iğne giriş bölgeleri dahil) dikkatle bakılmasını gerektirir.

Kinlytic™ ile tedavi sırasında kas içi enjeksiyonlardan ve hastanın gereksiz yere tutulmasından 
kaçınılmalıdır. Damar girişleri mümkün olduğunca seyrek ve kanamayı en aza indirmek için dikkatli 
yapılmalıdır.

Arter ponksiyonu gerekiyorsa, üst ekstremite damarları tercih edilir. En az 30 dakika boyunca 
doğrudan basınç uygulanmalı, basınçlı bir pansuman uygulanmalı ve delinme bölgesi kanama kanıtı 
için sık sık kontrol edilmelidir.

Aşağıdaki durumlarda kanama riski artabilir ve beklenen faydalara karşı 
değerlendirilmelidir:

• Yakın zamanda (10 gün içinde) büyük cerrahi, obstetrik doğum, organ biyopsisi, sıkıştırılamayan 
damarların önceki delinmesi

• Yakın zamanda (10 gün içinde) ciddi gastrointestinal kanama
• Yüksek sol kalp trombüsü olasılığı, örneğin atriyal fibrilasyonlu mitral stenoz
• Subakut bakteriyel endokardit
• Şiddetli karaciğer veya böbrek hastalığına sekonder olanlar dahil hemostatik kusurlar
• Hamilelik
• Serebrovasküler hastalık
• Diyabetik hemorajik retinopati
• Kanamanın önemli bir tehlike oluşturabileceği veya konumu nedeniyle yönetilmesi 
özellikle zor olabilecek diğer durumlar

İç kanama meydana geldiğinde, yönetimi geleneksel antikoagülan tedavi ile oluşandan daha zor 
olabilir. Potansiyel olarak ciddi spontan kanama (doğrudan basınçla kontrol edilemeyen) meydana 
gelirse, Kinlytic™ infüzyonu derhal sonlandırılmalı ve kanamayı yönetmek için önlemler 
uygulanmalıdır. Ciddi kan kaybı, paketlenmiş kırmızı kan hücreleri de dahil olmak üzere hacim 
değişimi ile yönetilebilir. Dekstran kullanılmamalıdır. Uygun olduğunda, kanama eğilimini tersine 
çevirmek için taze donmuş plazma ve/veya kriyopresipitat düşünülebilir.

Anafilaksi ve Diğer İnfüzyon Reaksiyonları
Pazarlama sonrası aşırı duyarlılık reaksiyonları raporları arasında anafilaksi (nadiren ölümcül 
anafilaksi raporlarıyla birlikte), bronkospazm, ağız içi ödem ve ürtiker yer almıştır (bkz. ADVERS 
REAKSİYONLAR: Alerjik Reaksiyonlar). Ateş ve/veya titreme/titreme, hipoksi, siyanoz, dispne, 
taşikardi, hipotansiyon, hipertansiyon, asidoz, sırt ağrısı, kusma ve mide bulantısından birini veya 
daha fazlasını içeren başka infüzyon reaksiyonları da bildirilmiştir. Reaksiyonlar genellikle Kinlytic™ 
infüzyonunun başlamasından sonraki bir saat içinde meydana geldi. Reaksiyon sergileyen hastalar 
yakından izlenmeli ve uygun tedavi başlatılmalıdır.

İnfüzyon reaksiyonları genellikle infüzyonun kesilmesine ve/veya intravenöz antihistaminikler, 
kortikosteroidler veya adrenerjik ajanların uygulanmasına yanıt verir.

Trombosit fonksiyonunu inhibe eden ateş düşürücüler (aspirin ve diğer nonsteroid antiinflamatuar 
ajanlar) kanama riskini artırabilir ve ateş tedavisinde kullanılmamalıdır.



Kolesterol Embolizasyonu
Her tür trombolitik ajanla tedavi edilen hastalarda nadiren kolesterol embolisi bildirilmiştir; gerçek 
insidans bilinmemektedir. Ölümcül olabilen bu ciddi durum, invaziv vasküler prosedürler (örn. 
kardiyak kateterizasyon, anjiyografi, vasküler cerrahi) ve/veya antikoagülan tedavi ile de ilişkilidir. 
Kolesterol embolizminin klinik özellikleri arasında canlı retikülaris, “mor ayak” sendromu, akut böbrek 
yetmezliği, kangrenli parmaklar, hipertansiyon, pankreatit, miyokard enfarktüsü, beyin enfarktüsü, 
omurilik enfarktüsü, retinal arter tıkanıklığı, bağırsak enfarktüsü ve rabdomiyoliz sayılabilir.

Ürün Kaynağı ve Albüminli Formülasyon
Kinlytic™, doku kültüründe büyütülen insan yenidoğan böbrek hücrelerinden yapılır. İnsan kaynaklı 
malzemelerden yapılan ürünler, hastalığa neden olabilen virüsler gibi bulaşıcı ajanlar içerebilir. Kinlytic™'in 
bulaşıcı bir ajanı iletme riski, donörleri belirli virüslere önceden maruz kalma açısından tarayarak, 
donörleri belirli mevcut virüs enfeksiyonlarının varlığı için test ederek, üretim sırasında belirli virüsleri test 
ederek ve etkisiz hale getirerek ve/veya uzaklaştırarak azaltılmıştır. üretim sırasında belirli virüsler 
(açıklamaya bakın). Bu önlemlere rağmen Kinlytic™, Creutzfeldt-Jakob hastalığına (CJD) veya henüz 
bilinmeyen veya tanımlanmamış diğer hastalıklara neden olanlar da dahil olmak üzere enfeksiyöz ajanları 
bulaştırma riski taşıyabilir; bu nedenle, bulaşma riskiEnfeksiyöz ajanlar tamamen ortadan kaldırılamaz. 
Creutzfeldt-Jakob hastalığının (CJD) bulaşması için teorik bir risk oldukça uzak olarak kabul edilir.

Bu ürün, insan kanının bir türevi olan %5 albümin içinde formüle edilmiştir. Etkin donör taraması 
ve ürün üretim süreçlerine dayanan albümin, viral hastalıkların bulaşması için son derece uzak 
bir risk taşır. Creutzfeldt-Jakob hastalığının (CJD) bulaşması için teorik bir risk de oldukça uzak 
olarak kabul edilir. Albümin için hiçbir viral hastalık veya CJD bulaşma vakası tanımlanmamıştır.

Bir doktor tarafından bu ürün tarafından bulaştığı düşünülen tüm enfeksiyonlar, doktor veya diğer 
sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından ImaRx Therapeutics, Inc.'e [1-866-634-6279] bildirilmelidir.

ÖNLEMLER
Genel
Kinlytic™, önerilen teşhis ve izleme tekniklerinin mevcut olduğu hastanelerde kullanılmalıdır.

Klinik yanıt ve yaşamsal belirtiler, Kinlytic™ infüzyonu sırasında ve sonrasında sıklıkla 
gözlemlenmelidir. Olası derin ven trombüslerinin yerinden oynamaması için alt ekstremitelerde kan 
basıncı ölçülmemelidir.

Laboratuvar testleri
Trombolitik tedaviye başlamadan önce bir hematokrit, trombosit sayısı ve aktive edilmiş kısmi 
tromboplastin zamanı (aPTT) elde edin. Heparin verilmişse, kesilmeli ve trombolitik tedaviye 
başlamadan önce aPTT normal kontrol değerinin iki katından az olmalıdır.

Kinlytic™'in intravenöz infüzyonunu takiben, antikoagülanları (yeniden) uygulamadan önce, aPTT normal 
kontrol değerinin iki katından az olmalıdır.

Pıhtılaşma testlerinin sonuçları ve fibrinolitik aktivite ölçümleri, Kinlytic™ alan hastalarda ne etkililiği ne de 
kanama riskini güvenilir bir şekilde öngörmez.



İlaç etkileşimleri
Antikoagülanlar ve trombosit fonksiyonunu değiştiren ajanlar (aspirin, diğer nonsteroidal 
antiinflamatuar ajanlar, dipiridamol ve GP IIb/IIIa inhibitörleri gibi) ciddi kanama riskini 
artırabilir.

Kinlytic™'in trombolitik ajanlardan önce, sırasında veya sonrasında uygulanması ciddi kanama riskini 
artırabilir.

Kinlytic™'in pıhtılaşmayı değiştiren, trombosit fonksiyonunu inhibe eden veya trombolitik ajanlarla birlikte 
kullanılması, kanama komplikasyonları potansiyelini daha da artırabileceğinden, kanama için dikkatli 
izleme önerilir.
Kinlytic™'in diğer ilaçlarla etkileşimi araştırılmamıştır ve bilinmemektedir.

kanserojenlik
Hayvanlarda veya insanlarda uzun vadeli kanserojenlik potansiyeli hakkında yeterli veri mevcut değildir.

Gebelik
Gebelik Kategorisi B:Farelerde ve sıçanlarda insan dozunun 1.000 katına kadar olan dozlarda üreme çalışmaları 
yapılmış ve Kinlytic™ nedeniyle doğurganlığın bozulduğuna veya fetüse zarar verdiğine dair hiçbir kanıt ortaya 
koymamıştır. Bununla birlikte, hamile kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Hayvan 
üreme çalışmaları her zaman insan tepkisini öngörmediğinden, bu ilaç hamilelik sırasında yalnızca açıkça ihtiyaç 
duyulduğunda kullanılmalıdır.

Emziren Anneler
Bu ilacın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç insan sütüne 
geçtiğinden, Kinlytic™ emziren bir kadına uygulandığında dikkatli olunmalıdır.

Pediatrik Kullanım

Pediyatrik hastalarda güvenlik ve etkinlik oluşturulmamıştır.

Geriatrik Kullanım

Kinlytic™ klinik çalışmaları, genç deneklerden farklı yanıt verip vermediklerini belirlemek için 
65 yaş ve üstü yeterli sayıda denek içermemiştir. Kinlytic™ yaşlı hastalarda dikkatli 
kullanılmalıdır.

TERS TEPKİLER
Kinlytic™ uygulamasıyla bildirilen en ciddi yan etkiler arasında ölümcül kanama ve anafilaksi 
yer alır (bkz. UYARILAR).

Kanama
Kanama, Kinlytic™ ile ilişkili en sık görülen advers reaksiyondur ve ölümcül olabilir (bkz. 
UYARILAR).

Pulmoner emboli (UPET ve USPET) tedavisi için 12 saatlik ürokinaz infüzyonunun kullanıldığı kontrollü 
klinik çalışmalarda, ürokinaz ile tedavi edilen 141 hastanın 52'sinde hematokritte en az %5'lik bir düşüşle 
sonuçlanan 3.5,6 kanama bildirilmiştir. . Bu çalışmalarda 141 ürokinaz ile tedavi edilen hastanın 3'ünde 14 
günlük çalışma süresi boyunca 2 üniteden fazla kan transfüzyonu gerektiren önemli kanama olayları 
gözlenmiştir. Tek bir hastada birden fazla kanama olayı meydana gelmiş olabilir.



Çoğu kanama, gastrointestinal, genitoüriner, intrakraniyal, retroperitoneal ve intramüsküler bölgelerde daha az 
sıklıkta olmak üzere, dış insizyon ve vasküler ponksiyon bölgelerinde meydana geldi.

Advers Reaksiyonlara İlişkin Bilgi Kaynakları
Ürokinaz kullanılarak gerçekleştirilen sınırlı sayıda iyi kontrollü klinik çalışma bulunmaktadır. Aşağıdaki bölümlerde 
açıklanan advers reaksiyonlar, hem genel popülasyonda Kinlytic™ klinik kullanımını hem de sınırlı kontrollü çalışma 
verilerini yansıtmaktadır. Advers reaksiyonların pazarlama sonrası raporları isteğe bağlı olduğundan ve popülasyonun 
büyüklüğü belirsiz olduğundan, reaksiyonun sıklığını güvenilir bir şekilde tahmin etmek veya ilaca maruz kalma ile 
nedensel bir ilişki kurmak her zaman mümkün değildir.

Alerjik reaksiyonlar
Nadiren ölümcül anafilaksi vakaları bildirilmiştir (bkz. UYARILAR). Kontrollü klinik çalışmalarda, 141 
hastanın 1'inde (<%1) alerjik reaksiyon bildirilmiştir.

Klinik çalışmalarda ve/veya pazarlama sonrası deneyimde aşağıdaki alerjik tip reaksiyonlar 
gözlenmiştir: bronkospazm, ağızda ödem, ürtiker, deri döküntüsü ve kaşıntı (bkz. UYARILAR).

İnfüzyon reaksiyonu semptomları arasında hipoksi, siyanoz, dispne, taşikardi, hipotansiyon, hipertansiyon, 
asidoz, ateş ve/veya titreme/titreme, sırt ağrısı, kusma ve mide bulantısı bulunur (bkz. UYARILAR).

Diğer Advers Reaksiyonlar
Klinik çalışmalarda Kinlytic™ tedavisi alan hastalarda meydana gelen diğer advers olaylar, nedensellik 
ne olursa olsun, miyokard enfarktüsü, tekrarlayan pulmoner emboli, hemipleji, felç, hematokrit 
azalması, substernal ağrı, trombositopeni ve terlemeyi içerir.

Pazarlama sonrası deneyimden bildirilen ilave advers reaksiyonlar arasında kardiyak arrest, 
kolesterol embolisi dahil vasküler embolizasyon (serebral ve distal), serebral vasküler kaza, 
pulmoner ödem, reperfüzyon ventriküler aritmiler ve göğüs ağrısı yer alır. Neden-sonuç 
ilişkisi kurulmamıştır.

immünojenisite
Kinlytic™'in immünojenisitesi araştırılmamıştır.

DOZAJ VE YÖNETİM
Kinlytic™ YALNIZCA İNTRAVENÖZ İNFÜZYON İÇİN TASARLANMIŞTIR.

Kinlytic™ tedavisi başlatılmalıdırpulmoner emboli başlangıcından hemen sonra. Tedaviye 
başlamadaki gecikme, optimal etkinlik potansiyelini azaltabilir (bkz. KLİNİK FARMAKOLOJİ).

dozlama
Kinlytic™'i yalnızca programlanabilir bir infüzyon pompasıyla yönetin. Yükleme 
dozunun tamamlanmasından hemen sonra infüzyon hızını değiştirin.

• Kinlytic™'in kilogramı başına 4.400 uluslararası birimlik yükleme dozu, 10 dakikalık bir süre 
boyunca saatte 90 mL hızında verilir.

• Bunu 12 saat boyunca 15 mL hızında saatte kilogram başına 4.400 uluslararası birim sürekli 
infüzyon takip eder.

• Kinlytic™ uygulaması gerektiği şekilde tekrar edilebilir.



• Aşağıdaki Hazırlık Bölümünde 37 ila 114 kilogram (81 ila 250 pound) ağırlığındaki 
hastalar için bir doz ve hazırlık tablosu kılavuz olarak verilmiştir. Hasta bu ağırlıkların 
dışında ise yukarıda verilen doz bilgileri ile hesaplayınız.

Hazırlık
• Kinlytic™'i yalnızca programlanabilir bir infüzyon pompasıyla yönetin. Yükleme dozunun 
tamamlanmasından hemen sonra infüzyon hızını idame doz hızına değiştirin.

• Doz Hazırlama-Pulmoner Emboli çizelgesi, uygulayıcıya kolaylık sağlamak için sağlanan bir 
kılavuz araç/yardımcıdır ve her hasta için eksiksiz olmayabilir.

• Kinlytic™ koruyucu içermez. Kullanımdan hemen öncesine kadar sulandırmayın. 
Sulandırılmış materyalin kullanılmayan kısmı atılmalıdır.

• Kinlytic™'i koruyucu içermeyen 5 mL Enjeksiyonluk Steril Suyu, USP'yi aseptik olarak flakona 
ekleyerek sulandırın.KULLANMAYINEnjeksiyon için Bakteriyostatik Su, USP.

• Sulandırıldıktan sonra ilaç ürünü mililitrede 50.000 uluslararası birim içerecektir.
• Sulandırdıktan sonra, her bir Kinlytic™ şişesini renk bozulması ve partikül madde varlığı açısından 
görsel olarak inceleyin. Solüsyon soluk ve saman renginde olmalıdır; çok renkli solüsyonlar 
kullanılmamalıdır. İnce yarı saydam filamentler, sulandırılmış Kinlytic™ flakonlarında zaman zaman 
meydana gelebilir, ancak bu ürünün gücünde herhangi bir azalma olduğunu göstermez. Filament 
oluşumunu en aza indirmek için, sulandırma sırasında flakonu sallamaktan kaçının. Sulandırmayı 
geliştirmek için flakonu yuvarlayın ve eğin. Çözelti, örneğin 0.45 mikron veya daha küçük bir selüloz 
membran filtresinden uçtan süzülebilir.

• Bu solüsyona başka bir ilaç eklenmemelidir.
• İnfüzyondan önce, sulandırılmış Kinlytic™'i %0,9 Sodyum Klorür Enjeksiyonu, USP veya %5 Dekstroz 

Enjeksiyonu, USP ile seyreltin.

Aşağıdaki Doz Hazırlama-Pulmoner Emboli tablosu, uygulama için Kinlytic™'in hazırlanmasında 
yardımcı olarak kullanılabilir. Yönetim yönergeleri için sonraki bölüme bakın.

Doz Hazırlama-Pulmoner Emboli

Uygulama için yalnızca programlanabilir bir infüzyon pompası kullanın.

On dakika sonra, başlangıç   yükleme dozu oranını idame doz hızına değiştirin.



Yönetim
• Kinlytic™, programlanabilir bir infüzyon pompası kullanılarak uygulanır. 

yükleme dozunun tamamlanmasından hemen sonra.
• Kinlytic™ katkısının yükleme dozu (kilogram başına 4.400 uluslararası birim), 10 dakikalık bir 
süre boyunca saatte 90 mL hızında teslim edilmelidir.

• Bunu, 12 saat boyunca saatte 15 mL hızında Kinlytic™'in kilogram başına 4400 
uluslararası biriminin sürekli infüzyonu takip eder.

• Bir infüzyon pompası dağıtım döngüsünün sonunda Kinlytic™ karışımının bir kısmı tüpte 
kalacağından, toplam Kinlytic™ dozunun uygulandığından emin olmak için aşağıdaki yıkama 
prosedürü gerçekleştirilmelidir. İnfüzyon setindeki hortum hacmine yaklaşık olarak eşit miktarda 
%0,9 Sodyum Klorür Enjeksiyonu, USP veya %5 Dekstroz Enjeksiyonu, USP solüsyonu, Kinlytic™ 
karışımını tüm vücut uzunluğundan yıkamak için pompa yoluyla uygulanmalıdır. infüzyon seti. 
Pompa, yıkama solüsyonunu saatte 15 mL sürekli hızda uygulayacak şekilde ayarlanmalıdır.

• Kinlytic™ ile aynı hatta başka hiçbir ilaç ürünü/çözeltisi uygulanamaz.

İnfüzyon hızını değiştirin

Kinlytic™ Tedavisinin Sonlandırılmasından Sonra Antikoagülasyon
Kinlytic™ infüzyonundan sonra, tekrarlayan trombozu önlemek için antikoagülasyon tedavisi önerilir. 
aPTT düşene kadar antikoagülasyona başlamayın.daha aziki katınormal kontrol değeri. Heparin 
kullanılıyorsa, yükleme dozunda heparin uygulamayın. Tedaviyi oral antikoagülanlar takip etmelidir.

NASIL TEDARİK EDİLDİ
Kinlytic™, steril bir liyofilize preparasyon (NDC 24430-1003-1) olarak sağlanır. Her biri



flakon 250.000 uluslararası birim ürokinaz aktivitesi, 25 mg mannitol, 250 mg Albümin 
(İnsan) ve 50 mg sodyum klorür içerir.
Kinlytic™ tozunu 2° ila 8°C (36° ila 46°F) arasında soğutun (Bkz. USP).
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