
Kinlytic ™
(urokinase để tiêm)

SỰ MIÊU TẢ
Kinlytic ™ (urokinase để tiêm) là một chất làm tan huyết khối thu được từ các tế bào thận sơ sinh của 
người được nuôi cấy mô. Thành phần hoạt chất chính của Kinlytic ™ là dạng urokinase có trọng 
lượng phân tử thấp và bao gồm chuỗi A gồm 2.000 dalton được liên kết bằng liên kết sulfhydryl với 
chuỗi B gồm 30.400 dalton. Kinlytic ™ được cung cấp dưới dạng bột trắng đông khô vô trùng chứa 
250.000 đơn vị quốc tế urokinase mỗi lọ, mannitol (25 mg / lọ), Albumin (Người) (250 mg / lọ), và natri 
clorua (50 mg / lọ).

Sau khi hoàn nguyên với 5 mL Nước vô trùng để tiêm, USP, Kinlytic ™ là một dung dịch trong suốt, có 
màu hơi vàng rơm; mỗi mL chứa 50.000 đơn vị quốc tế của hoạt tính urokinase, 0,5% mannitol, 5% 
Albumin (Người) và 1% natri clorua (khoảng pH từ 6,0 đến 7,5).

Đôi khi có thể xuất hiện các sợi mỏng trong mờ trong lọ Kinlytic ™ đã hoàn nguyên (xem LIỀU 
LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG).

Kinlytic ™ chỉ dùng để truyền tĩnh mạch.

Kinlytic ™ được sản xuất từ   các tế bào thận sơ sinh của con người (xem CẢNH BÁO). Không có mô bào thai nào được 
sử dụng để sản xuất Kinlytic ™. Thận hiến tặng chỉ được thu nhận ở Hoa Kỳ từ trẻ sơ sinh (sơ sinh đến 28 ngày) mà tử 
vong không được cho là do nguyên nhân truyền nhiễm và không có bằng chứng về bệnh truyền nhiễm một phần dựa 
trên kết quả kiểm tra người mẹ và trẻ sơ sinh. Hồ sơ bệnh án. Quá trình sàng lọc người hiến tặng cho bà mẹ và trẻ sơ 
sinh cũng xác định các yếu tố nguy cơ cụ thể đối với các bệnh truyền nhiễm đã biết và bao gồm xét nghiệm huyết 
thanh để tìm HBV, HCV, HIV-1, HIV-2, HTLV-I, HTLV-II, CMV và EBV. Những người hiến tặng có xét nghiệm huyết thanh 
dương tính hoặc kết hợp với các yếu tố nguy cơ khác sẽ bị loại trừ. Trong quá trình sản xuất, các tế bào được kiểm tra 
ở nhiều giai đoạn để tìm sự hiện diện của vi rút bằng cách sử dụngtrong ống nghiệmvàin vivocác xét nghiệm có khả 
năng phát hiện nhiều loại vi rút. Các tế bào cũng được sàng lọc để tìm HPV bằng xét nghiệm dựa trên phát hiện DNA 
và tìm reovirus bằng xét nghiệm dựa trên phản ứng chuỗi polymerase. Quy trình sản xuất được sử dụng cho sản 
phẩm này đã được xác nhận trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm để khử hoạt tính và / hoặc loại bỏ một loạt 
các vi rút mô hình có gai được bao bọc và không phát triển, đồng thời bao gồm các bước tinh chế và bước xử lý nhiệt 
(10 giờ ở 60 ° C trong 2% natri clorua). Một lọ Kinlytic ™ có chứa urokinase được sản xuất bằng cách sử dụng các tế 
bào lấy từ một hoặc hai người hiến tặng.

DƯỢC LÝ LÂM SÀNG
Urokinase là một loại enzym (protein) được sản xuất bởi thận và được tìm thấy trong nước tiểu. Có hai dạng 
urokinase khác nhau về trọng lượng phân tử nhưng có tác dụng lâm sàng tương tự nhau. Kinlytic ™ là dạng có 
trọng lượng phân tử thấp. Kinlytic ™ tác động lên hệ thống tiêu sợi huyết nội sinh. Nó chuyển plasminogen 
thành enzym plasmin. Plasmin làm phân giải các cục fibrin cũng như fibrinogen và một số protein huyết tương 
khác.

Thông tin về các đặc tính dược động học ở người còn hạn chế. Urokinase được truyền tĩnh 
mạch được gan đào thải nhanh chóng với thời gian bán thải đối với hoạt tính sinh học là 12,6 
± 6,2 phút và thể tích phân bố là 11,5 L. Các phần nhỏ của liều đã dùng được bài tiết qua mật 
và nước tiểu. Mặc dù dược động học của urokinase dùng ngoại sinh không được đặc trưng ở 
bệnh nhân suy gan, nhưng plasminogen loại urokinase nội sinh
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nồng độ chất hoạt hóa trong huyết tương tăng gấp 2-4 lần ở bệnh nhân xơ gan vừa đến nặng.1 Do 
đó, có thể dự kiến   giảm độ thanh thải urokinase ở bệnh nhân suy gan.

Truyền tĩnh mạch Kinlytic ™ với liều lượng được khuyến cáo để ly giải thuyên tắc phổi, sau đó là tăng 
hoạt tính tiêu sợi huyết trong tuần hoàn. Hiệu ứng này biến mất trong vài giờ sau khi ngừng sử 
dụng, nhưng giảm

nồng độ fibrinogen và plasminogen trong huyết tương và sự gia tăng lượng fibrin lưu hành và các sản 
phẩm phân giải fibrinogen có thể tồn tại trong 12-24 giờ.2 Thiếu mối tương quan giữa phân giải thuyên 
tắc và những thay đổi trong kết quả xét nghiệm đông máu và tiêu sợi huyết.

Điều trị bằng urokinase cho thấy sự cải thiện nhiều hơn về chụp mạch phổi, quét tưới máu phổi 
và đo huyết động trong vòng 24 giờ so với điều trị bằng heparin. Quét tưới máu phổi cho thấy 
không có sự khác biệt đáng kể liên quan đến điều trị vào ngày 7.3

Thông tin dựa trên những bệnh nhân được điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết cho thuyên tắc phổi cho thấy rằng 
sự cải thiện trong chụp cắt lớp vi tính mạch và tưới máu phổi sẽ giảm bớt khi điều trị được tiến hành hơn vài 
ngày (ví dụ, 4 đến 6 ngày) sau khi bắt đầu.

CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG
Kinlytic ™ được chỉ định ở người lớn:

• Để ly giải thuyên tắc phổi lớn cấp tính, được định nghĩa là sự cản trở dòng máu đến một thùy 
hoặc nhiều đoạn.

• Để ly giải thuyên tắc phổi kèm theo huyết động không ổn định, tức là không duy trì được 
huyết áp nếu không có các biện pháp hỗ trợ.

Chẩn đoán nên được xác nhận bằng các phương tiện khách quan, chẳng hạn như chụp động mạch phổi hoặc các thủ 
thuật không xâm lấn như quét phổi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Việc sử dụng Kinlytic ™ được chống chỉ định ở những bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với sản phẩm 
(xemCẢNH BÁOvàPHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC).

Vì liệu pháp tiêu huyết khối làm tăng nguy cơ chảy máu, Kinlytic ™ được chống chỉ định trong các trường hợp 
được liệt kê dưới đây (xem CẢNH BÁO).

• Chảy máu bên trong tích cực
• Tai biến mạch máu não gần đây (ví dụ, trong vòng hai tháng)
• Gần đây (ví dụ, trong vòng hai tháng) phẫu thuật nội sọ hoặc nội tủy
• Chấn thương gần đây bao gồm hồi sinh tim phổi
• Ung thư nội sọ, dị dạng động mạch hoặc chứng phình động mạch
• Điếu máu chảy máu đã biết
• Tăng huyết áp động mạch nặng không kiểm soát được

CẢNH BÁO
Sự chảy máu

Nguy cơ chảy máu nghiêm trọng tăng lên khi sử dụng Kinlytic ™. Tử vong do xuất huyết, bao 
gồm cả nội sọ và sau phúc mạc, đã được báo cáo liên quan đến liệu pháp urokinase.



Dùng đồng thời Kinlytic ™ với các thuốc làm tan huyết khối khác, thuốc chống đông máu, hoặc các thuốc ức chế 
chức năng tiểu cầu có thể làm tăng thêm nguy cơ chảy máu nghiêm trọng.

Liệu pháp Kinlytic ™ đòi hỏi sự chú ý cẩn thận đến tất cả các vị trí chảy máu tiềm ẩn (bao gồm vị trí đặt ống 
thông, vị trí chọc dò động mạch và tĩnh mạch, vị trí cắt và các vị trí đâm kim khác).

Phải tránh tiêm bắp và xử lý bệnh nhân không cần thiết trong khi điều trị với Kinlytic ™. 
Venipunctures nên được thực hiện càng ít càng tốt và cẩn thận để giảm thiểu chảy máu.

Nếu cần thiết phải chọc dò động mạch, tốt hơn là các mạch ở chi trên. Áp lực trực tiếp nên 
được áp dụng trong ít nhất 30 phút, băng ép và kiểm tra vị trí thủng thường xuyên để tìm 
bằng chứng chảy máu.

Trong những điều kiện sau đây, nguy cơ chảy máu có thể tăng lên và cần được cân nhắc với những 
lợi ích dự đoán:

• Gần đây (trong vòng 10 ngày) phẫu thuật lớn, sinh sản, sinh thiết nội tạng, chọc thủng mạch 
không nén trước đây

• Xuất huyết tiêu hóa nghiêm trọng gần đây (trong vòng 10 ngày)
• Khả năng cao bị huyết khối tim trái, ví dụ, hẹp van hai lá với rung nhĩ
• Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn bán cấp

• Các khuyết tật về cầm máu bao gồm những khuyết tật thứ phát đến bệnh gan hoặc thận nặng
• Thai kỳ
• Bệnh mạch máu não
• Bệnh võng mạc xuất huyết do tiểu đường
• Bất kỳ tình trạng nào khác trong đó chảy máu có thể tạo thành một mối nguy hiểm đáng kể 
hoặc đặc biệt khó quản lý do vị trí của nó

Khi bị chảy máu trong, có thể khó kiểm soát hơn so với điều trị bằng thuốc chống đông máu thông 
thường. Nếu xảy ra chảy máu tự phát nghiêm trọng tiềm ẩn (không thể kiểm soát được bằng áp lực trực 
tiếp), nên ngừng truyền Kinlytic ™ ngay lập tức và thực hiện các biện pháp xử trí chảy máu. Tình trạng mất 
máu nghiêm trọng có thể được kiểm soát bằng cách thay thế thể tích, bao gồm cả các tế bào hồng cầu 
đóng gói. Dextran không nên được sử dụng. Khi thích hợp, huyết tương tươi đông lạnh và / hoặc kết tủa 
lạnh có thể được xem xét để đảo ngược xu hướng chảy máu.

Sốc phản vệ và các phản ứng truyền dịch khác
Các báo cáo sau lưu hành về phản ứng quá mẫn đã bao gồm phản vệ (hiếm có báo cáo về phản vệ 
gây tử vong), co thắt phế quản, phù nề và mày đay (xem TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Phản ứng 
dị ứng). Cũng đã có báo cáo về các phản ứng tiêm truyền khác bao gồm một hoặc nhiều biểu hiện 
sau: sốt và / hoặc ớn lạnh / gay gắt, thiếu oxy, tím tái, khó thở, nhịp tim nhanh, hạ huyết áp, tăng 
huyết áp, nhiễm toan, đau lưng, nôn và buồn nôn. Các phản ứng thường xảy ra trong vòng một giờ 
sau khi bắt đầu truyền Kinlytic ™. Những bệnh nhân có biểu hiện phản ứng cần được theo dõi chặt 
chẽ và điều trị thích hợp.

Phản ứng truyền dịch thường phản ứng với việc ngừng truyền và / hoặc tiêm tĩnh mạch thuốc 
kháng histamine, corticosteroid, hoặc thuốc adrenergic.

Thuốc hạ sốt ức chế chức năng tiểu cầu (aspirin và các chất chống viêm không steroid khác) có 
thể làm tăng nguy cơ chảy máu và không nên dùng để điều trị sốt.



Thuyên tắc Cholesterol
Thuyên tắc cholesterol đã được báo cáo hiếm khi xảy ra ở những bệnh nhân được điều trị bằng tất cả các 
loại thuốc làm tan huyết khối; tỷ lệ mắc bệnh thực sự là không rõ. Tình trạng nghiêm trọng này, có thể gây 
chết người, cũng liên quan đến các thủ thuật xâm lấn mạch máu (ví dụ, thông tim, chụp mạch, phẫu thuật 
mạch máu) và / hoặc liệu pháp chống đông máu. Các đặc điểm lâm sàng của thuyên tắc cholesterol có thể 
bao gồm gai xương sống, hội chứng “ngón chân tím”, suy thận cấp, hạch, tăng huyết áp, viêm tụy, nhồi 
máu cơ tim, nhồi máu não, nhồi máu tủy sống, tắc động mạch võng mạc, nhồi máu ruột và tiêu cơ vân.

Nguồn và công thức sản phẩm với Albumin
Kinlytic ™ được tạo ra từ các tế bào thận sơ sinh của con người được nuôi cấy mô. Các sản phẩm được làm từ nguồn 
nguyên liệu của con người có thể chứa các tác nhân lây nhiễm, chẳng hạn như vi rút, có thể gây bệnh. Nguy cơ 
Kinlytic ™ sẽ truyền một tác nhân lây nhiễm đã được giảm thiểu bằng cách sàng lọc các nhà tài trợ trước khi tiếp xúc 
với một số loại vi rút nhất định, bằng cách kiểm tra các nhà tài trợ về sự hiện diện của một số bệnh nhiễm vi rút hiện 
tại, bằng cách kiểm tra một số loại vi rút nhất định trong quá trình sản xuất và bằng cách bất hoạt và / hoặc loại bỏ 
một số vi rút nhất định trong quá trình sản xuất (xem MÔ TẢ). Bất chấp những biện pháp này, Kinlytic ™ có thể mang 
theo nguy cơ truyền các tác nhân lây nhiễm, bao gồm cả những tác nhân gây ra bệnh Creutzfeldt-Jakob (CJD) hoặc các 
bệnh khác chưa được biết đến hoặc chưa được xác định; do đó, nguy cơ lây truyềnCác tác nhân lây nhiễm không thể 
được loại bỏ hoàn toàn. Nguy cơ lây truyền bệnh Creutzfeldt-Jakob (CJD) trên lý thuyết được coi là cực kỳ xa vời.

Sản phẩm này được bào chế trong 5% albumin, một dẫn xuất của máu người. Dựa trên các quy trình 
sản xuất sản phẩm và sàng lọc hiệu quả của người hiến tặng, albumin có nguy cơ lây truyền các bệnh 
do vi rút cực kỳ xa. Nguy cơ lây truyền bệnh Creutzfeldt-Jakob (CJD) trên lý thuyết cũng được coi là 
cực kỳ xa vời. Không có trường hợp lây truyền bệnh do vi rút hoặc CJD nào được xác định cho 
albumin.

Tất cả các bệnh nhiễm trùng mà bác sĩ cho rằng có thể đã lây truyền qua sản phẩm này phải được bác sĩ hoặc 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác báo cáo cho ImaRx Therapeutics, Inc. [1-866-634-6279].

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Chung
Kinlytic ™ nên được sử dụng tại các bệnh viện nơi có sẵn các kỹ thuật chẩn đoán và theo dõi được 
khuyến nghị.

Đáp ứng lâm sàng và các dấu hiệu quan trọng nên được quan sát thường xuyên trong và sau khi 
truyền Kinlytic ™. Không nên đo huyết áp ở chi dưới để tránh làm vỡ huyết khối tĩnh mạch sâu có thể 
xảy ra.

Kiểm tra trong phòng thí nghiệm

Trước khi bắt đầu điều trị tiêu huyết khối, hãy lấy hematocrit, số lượng tiểu cầu và thời gian 
thromboplastin một phần đã được kích hoạt (aPTT). Nếu đã dùng heparin, nên ngừng thuốc và aPTT phải 
nhỏ hơn hai lần giá trị kiểm soát bình thường trước khi bắt đầu điều trị tiêu huyết khối.

Sau khi truyền Kinlytic ™ vào tĩnh mạch, trước khi (lại) bắt đầu sử dụng thuốc chống đông máu, aPTT phải nhỏ hơn hai 
lần giá trị kiểm soát bình thường.

Kết quả xét nghiệm đông máu và đo hoạt tính tiêu sợi huyết không tiên đoán một cách đáng tin cậy về hiệu quả hoặc 
nguy cơ chảy máu cho bệnh nhân dùng Kinlytic ™.



Tương tác thuốc
Thuốc chống đông máu và các tác nhân làm thay đổi chức năng tiểu cầu (như aspirin, các chất chống viêm 
không steroid khác, dipyridamole và chất ức chế GP IIb / IIIa) có thể làm tăng nguy cơ chảy máu nghiêm trọng.

Sử dụng Kinlytic ™ trước, trong hoặc sau khi dùng thuốc làm tan huyết khối có thể làm tăng nguy cơ chảy máu 
nghiêm trọng.

Vì sử dụng đồng thời Kinlytic ™ với các thuốc làm thay đổi đông máu, ức chế chức năng tiểu cầu hoặc làm 
tan huyết khối có thể làm tăng thêm khả năng xảy ra biến chứng chảy máu, nên theo dõi cẩn thận tình 
trạng chảy máu.
Tương tác của Kinlytic ™ với các loại thuốc khác chưa được nghiên cứu và chưa được biết.

Khả năng gây ung thư

Dữ liệu đầy đủ không có sẵn về khả năng gây ung thư lâu dài ở động vật hoặc người.

Thai kỳ
Mang thai loại B:Các nghiên cứu về khả năng sinh sản đã được thực hiện trên chuột nhắt và chuột cống với liều lượng gấp 
1.000 lần liều lượng trên người và không cho thấy bằng chứng nào về việc suy giảm khả năng sinh sản hoặc gây hại cho thai 
nhi do Kinlytic ™. Tuy nhiên, không có nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát ở phụ nữ mang thai. Vì các nghiên cứu về sinh sản 
trên động vật không phải lúc nào cũng dự đoán được phản ứng của con người, thuốc này chỉ nên được sử dụng trong thời kỳ 
mang thai khi thực sự cần thiết.

Các bà mẹ cho con bú
Người ta không biết liệu thuốc này có bài tiết qua sữa mẹ hay không. Vì nhiều loại thuốc được 
bài tiết qua sữa mẹ, nên thận trọng khi dùng Kinlytic ™ cho phụ nữ đang cho con bú.

Sử dụng cho trẻ em

Tính an toàn và hiệu quả trên bệnh nhi chưa được thiết lập.

Sử dụng lão khoa

Các nghiên cứu lâm sàng về Kinlytic ™ không bao gồm đủ số lượng đối tượng từ 65 tuổi trở lên để xác định xem 
họ có phản ứng khác với các đối tượng trẻ hơn hay không. Kinlytic ™ nên được sử dụng thận trọng cho bệnh 
nhân cao tuổi.

PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC
Các phản ứng có hại nghiêm trọng nhất được báo cáo khi sử dụng Kinlytic ™ bao gồm xuất huyết gây tử 
vong và phản vệ (xem CẢNH BÁO).

Sự chảy máu

Chảy máu là phản ứng có hại thường xuyên nhất liên quan đến Kinlytic ™ và có thể gây tử vong (xem 
CẢNH BÁO).

Trong các nghiên cứu lâm sàng có đối chứng bằng cách truyền urokinase trong 12 giờ để điều trị thuyên tắc 
phổi (UPET và USPET), xuất huyết 3,5,6 dẫn đến giảm ít nhất 5% hematocrit đã được báo cáo ở 52 trong số 141 
bệnh nhân được điều trị bằng urokinase. . Các trường hợp chảy máu đáng kể cần truyền hơn 2 đơn vị máu đã 
được quan sát thấy trong thời gian nghiên cứu 14 ngày ở 3 trong số 141 bệnh nhân được điều trị bằng 
urokinaset trong các nghiên cứu này. Nhiều trường hợp chảy máu có thể đã xảy ra ở một bệnh nhân.



Hầu hết chảy máu xảy ra tại các vị trí vết mổ bên ngoài và chọc dò mạch máu, với tần suất ít 
hơn ở các vị trí tiêu hóa, sinh dục, nội sọ, sau phúc mạc và tiêm bắp.

Nguồn thông tin về phản ứng có hại
Có một số nghiên cứu lâm sàng được kiểm soát tốt hạn chế được thực hiện bằng cách sử dụng urokinase. Các phản 
ứng ngoại ý được mô tả trong các phần sau phản ánh cả việc sử dụng Kinlytic ™ trên lâm sàng trong dân số chung và 
dữ liệu nghiên cứu có kiểm soát hạn chế. Bởi vì các báo cáo sau tiếp thị về phản ứng có hại là tự nguyện và dân số có 
quy mô không chắc chắn, không phải lúc nào cũng có thể ước tính một cách đáng tin cậy tần suất của phản ứng hoặc 
thiết lập mối quan hệ nhân quả với việc tiếp xúc với thuốc.

Phản ứng dị ứng
Các trường hợp phản vệ gây tử vong hiếm gặp đã được báo cáo (xem CẢNH BÁO). Trong các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng, 
phản ứng dị ứng được báo cáo ở 1 trong số 141 bệnh nhân (<1%).

Các phản ứng dạng dị ứng sau đây đã được quan sát thấy trong các thử nghiệm lâm sàng và / hoặc kinh 
nghiệm sau khi tiếp thị: co thắt phế quản, phù nề tiết dịch, mày đay, phát ban da và ngứa (xem CẢNH BÁO).

Các triệu chứng phản ứng truyền dịch bao gồm thiếu oxy, tím tái, khó thở, nhịp tim nhanh, hạ huyết áp, tăng 
huyết áp, nhiễm toan, sốt và / hoặc ớn lạnh / gay gắt, đau lưng, nôn và buồn nôn (xem CẢNH BÁO).

Các phản ứng có hại khác
Các tác dụng ngoại ý khác xảy ra ở bệnh nhân điều trị bằng Kinlytic ™ trong các nghiên cứu lâm sàng, bất 
kể quan hệ nhân quả, bao gồm nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi tái phát, liệt nửa người, đột quỵ, giảm 
hematocrit, đau vùng thắt lưng, giảm tiểu cầu và diaphoresis.

Các phản ứng có hại khác được báo cáo từ kinh nghiệm sau khi tiếp thị bao gồm ngừng tim, 
thuyên tắc mạch (não và xa) bao gồm thuyên tắc cholesterol (xem CẢNH BÁO), tai biến mạch 
não, phù phổi, tái tưới máu, loạn nhịp thất và đau ngực. Mối quan hệ nhân quả chưa được 
thiết lập.

Tính sinh miễn dịch
Tính sinh miễn dịch của Kinlytic ™ chưa được nghiên cứu.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Kinlytic ™ CHỈ ĐƯỢC DÙNG CHO VIÊM XOANG NỘI BỘ.

Điều trị bằng Kinlytic ™ nên được tiến hànhngay sau khi khởi phát thuyên tắc phổi. Việc trì hoãn 
điều trị có thể làm giảm khả năng đạt được hiệu quả tối ưu (xem DƯỢC LÂM SÀNG).

Liều lượng

Chỉ sử dụng Kinlytic ™ với một máy bơm truyền dịch có thể lập trình 
được. Thay đổi tốc độ truyền ngay sau khi hoàn thành liều tải.

• Liều nạp 4.400 đơn vị quốc tế trên mỗi kg Kinlytic ™ được cung cấp với tốc độ 90 mL mỗi giờ 
trong khoảng thời gian 10 phút.

• Tiếp theo là truyền liên tục 4.400 đơn vị quốc tế mỗi kg mỗi giờ với tốc độ 15 mL trong 
12 giờ.

• Việc quản lý Kinlytic ™ có thể được lặp lại khi cần thiết.



• Biểu đồ liều lượng và chuẩn bị cho bệnh nhân nặng từ 37 đến 114 kg (81 đến 250 pound) được cung cấp 
như hướng dẫn trong Phần Chuẩn bị sau đây. Nếu bệnh nhân nằm ngoài các trọng lượng này, hãy tính 
toán theo thông tin về liều lượng được cung cấp ở trên.

Sự chuẩn bị
• Chỉ sử dụng Kinlytic ™ với một máy bơm truyền dịch có thể lập trình được. Thay đổi tốc 
độ truyền ngay sau khi hoàn thành liều tải sang tốc độ liều duy trì.

• Chuẩn bị Liều lượng-Biểu đồ thuyên tắc phổi là một công cụ / trợ giúp hướng dẫn được cung cấp để tạo sự 
thuận tiện cho bác sĩ và có thể không hoàn chỉnh cho mọi bệnh nhân.

• Kinlytic ™ không chứa chất bảo quản. Không hoàn nguyên cho đến khi ngay trước khi sử dụng. Bất kỳ phần nào 
không sử dụng của nguyên liệu đã hoàn nguyên nên được loại bỏ.

• Tái tạo Kinlytic ™ bằng cách thêm vô trùng 5 mL Nước vô trùng để tiêm USP, không có chất 
bảo quản, vào lọ.KHÔNG ĐƯỢC DÙNGNước kìm khuẩn để tiêm, USP.

• Sau khi pha, sản phẩm thuốc sẽ chứa 50.000 đơn vị quốc tế trên mỗi mililit.
• Sau khi hoàn nguyên, kiểm tra trực quan từng lọ Kinlytic ™ để tìm sự đổi màu và sự hiện diện của 
vật liệu dạng hạt. Dung dịch phải nhạt và có màu vàng rơm; không nên sử dụng các dung dịch có 
màu đậm. Đôi khi có thể xuất hiện các sợi nhỏ trong mờ trong lọ Kinlytic ™ đã hoàn nguyên, 
nhưng không cho thấy bất kỳ sự giảm hiệu lực nào của sản phẩm này. Để giảm thiểu sự hình 
thành các sợi nhỏ, tránh lắc lọ trong khi pha. Lăn và nghiêng lọ để tăng cường khả năng hoàn 
nguyên. Dung dịch có thể được lọc lần cuối, ví dụ, qua bộ lọc màng xenlulo 0,45 micron hoặc nhỏ 
hơn.

• Không nên thêm thuốc nào khác vào dung dịch này.
• Trước khi truyền, pha loãng Kinlytic ™ đã hoàn nguyên với 0,9% Natri Chloride Injection, USP hoặc 5% 
Dextrose Injection, USP.

Biểu đồ Chuẩn bị Liều-Thuyên tắc Phổi sau đây có thể được sử dụng như một biện pháp hỗ trợ trong 
việc chuẩn bị Kinlytic ™ để sử dụng. Để biết hướng dẫn quản lý, hãy xem phần tiếp theo.

Chuẩn bị liều-Thuyên tắc phổi

Để sử dụng, chỉ sử dụng bơm truyền có thể lập trình được.

Sau mười phút, thay đổi tỷ lệ liều tải ban đầu thành tỷ lệ liều duy trì.



Sự quản lý
• Kinlytic ™ được sử dụng bằng bơm truyền có thể lập trình 
được. ngay sau khi hoàn thành liều tải.

• Liều nạp phụ gia Kinlytic ™ (4.400 đơn vị quốc tế mỗi kg) nên được phân phối với tốc độ 
90 mL mỗi giờ trong khoảng thời gian 10 phút.

• Tiếp theo là truyền liên tục 4.400 đơn vị quốc tế mỗi kg Kinlytic ™ với tốc độ 15 mL mỗi 
giờ trong 12 giờ.

• Vì một số phụ gia Kinlytic ™ sẽ vẫn còn trong ống vào cuối chu kỳ phân phối bơm truyền, 
nên thực hiện quy trình xả nước sau đây để đảm bảo rằng tổng liều Kinlytic ™ được sử 
dụng. Một dung dịch bao gồm Tiêm Natri Clorua 0,9%, USP, hoặc Tiêm Dextrose 5%, 
USP, với lượng xấp xỉ bằng với thể tích của ống trong bộ dịch truyền nên được sử dụng 
qua máy bơm để xả phụ gia Kinlytic ™ ra khỏi toàn bộ chiều dài của bộ truyền dịch. Máy 
bơm phải được đặt để bơm dung dịch xả với tốc độ liên tục 15 mL mỗi giờ.

• Không được sử dụng các sản phẩm / dung dịch thuốc khác cùng dòng với Kinlytic ™.

Thay đổi tốc độ truyền

Chống đông máu sau khi chấm dứt điều trị bằng Kinlytic ™
Sau khi truyền Kinlytic ™, khuyến cáo điều trị chống đông máu để ngăn ngừa huyết khối tái phát. Không 
bắt đầu chống đông máu cho đến khi aPTT giảm xuốngít hơngấp đôigiá trị kiểm soát bình thường. Nếu sử 
dụng heparin, không dùng heparin liều nạp. Nên điều trị bằng thuốc chống đông máu đường uống.

CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO

Kinlytic ™ được cung cấp dưới dạng chế phẩm đông khô vô trùng (NDC 24430-1003-1). Mỗi



lọ chứa 250.000 đơn vị quốc tế hoạt tính urokinase, 25 mg mannitol, 250 mg Albumin 
(Người), và 50 mg natri clorua.
Làm lạnh bột Kinlytic ™ ở 2 ° đến 8 ° C (36 ° đến 46 ° F) (Xem USP).
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