
Kinlytic™
(urokinase voor injectie)

OMSCHRIJVING
Kinlytic™ (urokinase voor injectie) is een trombolytisch middel dat wordt verkregen uit humane neonatale niercellen 
die in weefselkweek zijn gekweekt. Het belangrijkste actieve ingrediënt van Kinlytic™ is de laagmoleculaire vorm van 
urokinase, en bestaat uit een A-keten van 2000 dalton, verbonden door een sulfhydrylbinding aan een B-keten van 
30.400 dalton. Kinlytic™ wordt geleverd als een steriel, gevriesdroogd wit poeder dat 250.000 internationale 
eenheden urokinase per injectieflacon, mannitol (25 mg/flacon), albumine (humaan) (250 mg/flacon) en 
natriumchloride (50 mg/flacon) bevat.

Na reconstitutie met 5 ml steriel water voor injectie, USP, is Kinlytic ™ een heldere, licht strokleurige 
oplossing; elke ml bevat 50.000 internationale eenheden urokinase-activiteit, 0,5% mannitol, 5% 
albumine (humaan) en 1% natriumchloride (pH-bereik 6,0 tot 7,5).

Dunne doorschijnende filamenten kunnen af   en toe voorkomen in gereconstitueerde Kinlytic™ injectieflacons (zie 
DOSERING EN TOEDIENING ).

Kinlytic™ is alleen bedoeld voor intraveneuze infusie.

Kinlytic™ wordt geproduceerd uit menselijke neonatale niercellen (zie WAARSCHUWINGEN). Er wordt geen foetaal 
weefsel gebruikt bij de productie van Kinlytic™. Nierdonaties worden uitsluitend in de Verenigde Staten verkregen van 
pasgeborenen (geboorte tot 28 dagen) voor wie de dood niet is toegeschreven aan infectieuze oorzaken en die geen 
bewijs van een infectieziekte hebben vertoond, gedeeltelijk op basis van onderzoek van de maternale en neonatale 
donor medische gegevens. Het screeningproces van maternale en neonatale donoren identificeert ook specifieke 
risicofactoren voor bekende infectieziekten en omvat het testen van sera op HBV, HCV, HIV-1, HIV-2, HTLV-I, HTLV-II, 
CMV en EBV. Donoren met sera die positief testen of geassocieerd zijn met andere risicofactoren zijn uitgesloten. 
Tijdens het productieproces worden cellen in meerdere stadia getest op de aanwezigheid van virussen met behulp 
vanin vitroenin vivotests die een breed scala aan virussen kunnen detecteren. Cellen worden ook gescreend op HPV 
met behulp van een op DNA-detectie gebaseerde test en op reovirus met behulp van een op 
polymerasekettingreactie gebaseerde test. Het productieproces dat voor dit product wordt gebruikt, is gevalideerd in 
laboratoriumonderzoeken om een   divers panel van omhulde en niet-omhulde virussen te inactiveren en/of te 
verwijderen, en omvat zuiveringsstappen en een warmtebehandelingsstap (10 uur bij 60°C in 2% natrium chloride). 
Een enkele injectieflacon Kinlytic™ bevat urokinase dat wordt geproduceerd met cellen die afkomstig zijn van een of 
twee donoren.

KLINISCHE FARMACOLOGIE
Urokinase is een enzym (eiwit) dat door de nieren wordt geproduceerd en in de urine wordt aangetroffen. Er zijn twee 
vormen van urokinase die verschillen in molecuulgewicht maar vergelijkbare klinische effecten hebben. Kinlytic™ is de vorm 
met laag molecuulgewicht. Kinlytic™ werkt in op het endogene fibrinolytische systeem. Het zet plasminogeen om in het 
enzym plasmine. Plasmine breekt fibrinestolsels af, evenals fibrinogeen en sommige andere plasma-eiwitten.

Informatie over de farmacokinetische eigenschappen bij de mens is beperkt. Urokinase toegediend via 
intraveneuze infusie wordt snel geklaard door de lever met een eliminatiehalfwaardetijd voor biologische 
activiteit van 12,6 ± 6,2 minuten en een distributievolume van 11,5 l. Kleine fracties van de toegediende dosis 
worden uitgescheiden in de gal en urine. Hoewel de farmacokinetiek van exogeen toegediend urokinase niet is 
gekarakteriseerd bij patiënten met leverinsufficiëntie, is endogeen urokinase-type plasminogeen
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activator plasmaspiegels zijn 2- tot 4-voudig verhoogd bij patiënten met matige tot ernstige cirrose.1 Daarom kan een 
verminderde urokinaseklaring bij patiënten met leverinsufficiëntie worden verwacht.

Intraveneuze infusie van Kinlytic™ in doses die worden aanbevolen voor lysis van longembolie wordt gevolgd 
door verhoogde fibrinolytische activiteit in de bloedsomloop. Dit effect verdwijnt binnen een paar uur na 
stopzetting, maar een afname

in plasmaspiegels van fibrinogeen en plasminogeen en een toename van de hoeveelheid circulerend 
fibrine en fibrinogeenafbraakproducten kan 12-24 uur aanhouden.2 Er is geen correlatie tussen 
embolusresolutie en veranderingen in coagulatie- en fibrinolytische testresultaten.

Behandeling met urokinase liet meer verbetering zien op pulmonale angiografie, longperfusiescanning en 
hemodynamische metingen binnen 24 uur dan behandeling met heparine. Longperfusiescanning toonde 
geen significant met de behandeling geassocieerd verschil op dag 7,3

Informatie gebaseerd op patiënten die werden behandeld met fibrinolytica voor longembolie suggereert dat 
verbetering van angiografische en longperfusiescans minder wordt wanneer de behandeling meer dan enkele dagen 
(bijv. 4 tot 6 dagen) na aanvang wordt ingesteld.4

AANWIJZINGEN EN GEBRUIK
Kinlytic™ is geïndiceerd bij volwassenen:

• Voor de lysis van acute massieve longembolie, gedefinieerd als obstructie van de bloedstroom naar een kwab of 
meerdere segmenten.

• Voor de lysis van longembolie die gepaard gaat met instabiele hemodynamiek, dwz het niet handhaven van 
de bloeddruk zonder ondersteunende maatregelen.

De diagnose moet worden bevestigd met objectieve middelen, zoals pulmonale angiografie of niet-
invasieve procedures zoals longscans.

CONTRA-INDICATIES
Het gebruik van Kinlytic™ is gecontra-indiceerd bij patiënten met een voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor het 
product (zie:WAARSCHUWINGENenONGEWENSTE REACTIES).

Omdat trombolytische therapie het risico op bloedingen verhoogt, is Kinlytic™ gecontra-indiceerd in de 
onderstaande situaties (zie WAARSCHUWINGEN).

• Actieve inwendige bloeding
• Recent (bijv. binnen twee maanden) cerebrovasculair accident
• Recente (bijv. binnen twee maanden) intracraniële of intraspinale chirurgie
• Recent trauma inclusief cardiopulmonale reanimatie
• Intracraniaal neoplasma, arterioveneuze misvorming of aneurysma
• Bekende bloedingsdiathesen
• Ernstige ongecontroleerde arteriële hypertensie

WAARSCHUWINGEN

bloeden
Het risico op ernstige bloedingen neemt toe bij gebruik van Kinlytic™. Doden als gevolg van bloeding, 
waaronder intracraniaal en retroperitoneaal, zijn gemeld in verband met urokinasetherapie.



Gelijktijdige toediening van Kinlytic™ met andere trombolytica, anticoagulantia of middelen die de 
bloedplaatjesfunctie remmen, kan het risico op ernstige bloedingen verder verhogen.

Kinlytic™-therapie vereist zorgvuldige aandacht voor alle mogelijke bloedingsplaatsen (inclusief 
katheterinsertieplaatsen, arteriële en veneuze punctieplaatsen, snijplaatsen en andere naaldpunctieplaatsen).

Intramusculaire injecties en niet-essentiële handelingen van de patiënt moeten worden vermeden tijdens de 
behandeling met Kinlytic™. Venapuncties moeten zo weinig mogelijk en met zorg worden uitgevoerd om bloedingen 
te minimaliseren.

Indien een arteriële punctie noodzakelijk is, hebben vaten in de bovenste extremiteit de voorkeur. Er moet gedurende ten minste 30 
minuten directe druk worden uitgeoefend, een drukverband moet worden aangebracht en de prikplaats moet regelmatig worden 
gecontroleerd op tekenen van bloeding.

In de volgende omstandigheden kan het risico op bloedingen verhoogd zijn en moet worden afgewogen tegen de 
verwachte voordelen:

• Recente (binnen 10 dagen) grote operatie, verloskundige bevalling, orgaanbiopsie, eerdere punctie van niet-
samendrukbare bloedvaten

• Recente (binnen 10 dagen) ernstige gastro-intestinale bloeding
• Grote kans op een linker harttrombus, bijvoorbeeld mitralisstenose met atriumfibrilleren
• Subacute bacteriële endocarditis
• Hemostatische defecten, inclusief defecten die secundair zijn aan een ernstige lever- of nierziekte
• Zwangerschap

• Cerebrovasculaire aandoening
• Diabetische hemorragische retinopathie
• Elke andere aandoening waarbij bloeding een aanzienlijk gevaar kan vormen of bijzonder 
moeilijk te behandelen is vanwege de locatie

Wanneer interne bloedingen optreden, kan het moeilijker zijn om deze te behandelen dan bij conventionele anticoagulantia. 
Mocht zich een potentieel ernstige spontane bloeding voordoen (die niet onder controle kan worden gebracht door directe 
druk), dan moet de infusie van Kinlytic™ onmiddellijk worden stopgezet en moeten maatregelen om de bloeding onder 
controle te krijgen worden genomen. Ernstig bloedverlies kan worden behandeld met volumevervanging, inclusief 
opeengepakte rode bloedcellen. Dextran mag niet worden gebruikt. Indien nodig kan vers ingevroren plasma en/of 
cryoprecipitaat worden overwogen om de bloedingsneiging om te keren.

Anafylaxie en andere infusiereacties
Postmarketingmeldingen van overgevoeligheidsreacties omvatten anafylaxie (met zeldzame meldingen van 
fatale anafylaxie), bronchospasme, orolingual oedeem en urticaria (zie BIJWERKINGEN: Allergische reacties ). Er 
zijn ook meldingen geweest van andere infusiereacties die een of meer van de volgende omvatten: koorts en/of 
koude rillingen/rigors, hypoxie, cyanose, dyspneu, tachycardie, hypotensie, hypertensie, acidose, rugpijn, 
braken en misselijkheid. Reacties traden over het algemeen op binnen één uur na het begin van de Kinlytic™-
infusie. Patiënten die reacties vertonen, moeten nauwlettend worden gevolgd en een geschikte therapie moet 
worden ingesteld.

Infusiereacties reageren over het algemeen op stopzetting van de infusie en/of toediening van 
intraveneuze antihistaminica, corticosteroïden of adrenerge middelen.

Antipyretica die de bloedplaatjesfunctie remmen (aspirine en andere niet-steroïde anti-inflammatoire middelen) kunnen het risico 
op bloedingen verhogen en mogen niet worden gebruikt voor de behandeling van koorts.



Cholesterol embolisatie
Cholesterolembolie is zelden gemeld bij patiënten die werden behandeld met alle soorten trombolytica; 
de ware incidentie is onbekend. Deze ernstige aandoening, die dodelijk kan zijn, wordt ook geassocieerd 
met invasieve vasculaire procedures (bijv. hartkatheterisatie, angiografie, vaatchirurgie) en/of therapie 
met anticoagulantia. Klinische kenmerken van cholesterolembolie kunnen zijn: livedo reticularis, "paarse 
teen"-syndroom, acuut nierfalen, gangreneuze cijfers, hypertensie, pancreatitis, myocardinfarct, 
herseninfarct, ruggenmerginfarct, occlusie van de retinale arterie, darminfarct en rabdomyolyse.

Productbron en formulering met albumine
Kinlytic™ is gemaakt van menselijke neonatale niercellen die in weefselkweek zijn gekweekt. Producten gemaakt van 
menselijk bronmateriaal kunnen infectieuze agentia bevatten, zoals virussen, die ziekten kunnen veroorzaken. Het risico dat 
Kinlytic™ een infectieus agens overdraagt, is verminderd door donoren te screenen op eerdere blootstelling aan bepaalde 
virussen, door donoren te testen op de aanwezigheid van bepaalde huidige virusinfecties, door te testen op bepaalde 
virussen tijdens de productie en door te inactiveren en/of te verwijderen bepaalde virussen tijdens de productie (zie 
BESCHRIJVING). Ondanks deze maatregelen kan Kinlytic™ een risico met zich meebrengen voor de overdracht van 
infectieuze agentia, inclusief die welke de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) of andere ziekten veroorzaken die nog niet 
bekend of geïdentificeerd zijn; dus het risico van overdracht vaninfectieuze agentia kunnen niet volledig worden 
geëlimineerd. Een theoretisch risico voor overdracht van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) wordt als zeer klein 
beschouwd.

Dit product is geformuleerd in 5% albumine, een derivaat van menselijk bloed. Gebaseerd op effectieve 
donorscreening en productproductieprocessen, brengt albumine een extreem klein risico met zich mee voor 
overdracht van virale ziekten. Een theoretisch risico voor overdracht van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) 
wordt ook als extreem klein beschouwd. Er zijn nooit gevallen van overdracht van virale ziekten of CJD 
vastgesteld voor albumine.

Alle infecties waarvan een arts denkt dat ze mogelijk door dit product zijn overgedragen, moeten door de 
arts of andere zorgverlener worden gemeld aan ImaRx Therapeutics, Inc. [1-866-634-6279].

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Algemeen
Kinlytic™ moet worden gebruikt in ziekenhuizen waar de aanbevolen diagnostische en monitoringtechnieken 
beschikbaar zijn.

De klinische respons en vitale functies moeten regelmatig worden geobserveerd tijdens en na de Kinlytic™-infusie. De 
bloeddruk mag niet in de onderste ledematen worden gemeten om losraken van mogelijke diepe veneuze trombi te 
voorkomen.

Laboratorium testen
Voordat u met trombolytische therapie begint, moet u een hematocriet, het aantal bloedplaatjes en een geactiveerde 
partiële tromboplastinetijd (aPTT) verkrijgen. Als heparine is gegeven, moet deze worden gestaakt en moet de aPTT lager 
zijn dan tweemaal de normale controlewaarde voordat de trombolytische therapie wordt gestart.

Na intraveneuze infusie van Kinlytic™, voordat anticoagulantia (opnieuw) worden ingesteld, dient de aPTT minder dan 
tweemaal de normale controlewaarde te zijn.

Resultaten van stollingstesten en metingen van fibrinolytische activiteit voorspellen niet op betrouwbare wijze de werkzaamheid of 
het risico op bloedingen voor patiënten die Kinlytic™ krijgen.



Geneesmiddelinteracties

Anticoagulantia en middelen die de bloedplaatjesfunctie veranderen (zoals aspirine, andere niet-steroïde anti-
inflammatoire middelen, dipyridamol en GP IIb/IIIa-remmers) kunnen het risico op ernstige bloedingen 
verhogen.

Toediening van Kinlytic™ voor, tijdens of na trombolytica kan het risico op ernstige bloedingen 
verhogen.

Omdat gelijktijdig gebruik van Kinlytic™ met middelen die de bloedstolling veranderen, de bloedplaatjesfunctie 
remmen of trombolytisch zijn, de kans op bloedingscomplicaties verder kan vergroten, wordt zorgvuldige controle op 
bloedingen aanbevolen.
De interactie van Kinlytic™ met andere geneesmiddelen is niet onderzocht en is niet bekend.

kankerverwekkendheid

Er zijn geen toereikende gegevens beschikbaar over het langetermijnpotentieel van carcinogeniteit bij dieren of mensen.

Zwangerschap

Zwangerschap Categorie B:Er zijn reproductieonderzoeken uitgevoerd bij muizen en ratten met doses tot 1.000 keer de 
dosis voor mensen en er zijn geen aanwijzingen gevonden voor verminderde vruchtbaarheid of schade aan de foetus als 
gevolg van Kinlytic™. Er zijn echter geen adequate en goed gecontroleerde onderzoeken bij zwangere vrouwen. Omdat 
reproductiestudies bij dieren niet altijd voorspellend zijn voor de respons van de mens, mag dit medicijn alleen tijdens de 
zwangerschap worden gebruikt als dit duidelijk nodig is.

Moeders die borstvoeding geven

Het is niet bekend of dit geneesmiddel wordt uitgescheiden in de moedermelk. Omdat veel geneesmiddelen worden uitgescheiden in de 

moedermelk, is voorzichtigheid geboden wanneer Kinlytic™ wordt toegediend aan een vrouw die borstvoeding geeft.

Pediatrisch gebruik

De veiligheid en werkzaamheid bij pediatrische patiënten zijn niet vastgesteld.

Geriatrisch gebruik

Klinische onderzoeken met Kinlytic™ omvatten niet voldoende aantallen proefpersonen van 65 jaar en ouder om te 
bepalen of zij anders reageren dan jongere proefpersonen. Kinlytic™ dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij 
oudere patiënten.

ONGEWENSTE REACTIES
De ernstigste bijwerkingen die zijn gemeld bij toediening van Kinlytic™ zijn onder meer fatale bloeding en 
anafylaxie (zie WAARSCHUWINGEN).

bloeden
Bloeden is de meest voorkomende bijwerking die in verband wordt gebracht met Kinlytic™ en kan dodelijk zijn (zie 
WAARSCHUWINGEN).

In gecontroleerde klinische onderzoeken waarbij gebruik werd gemaakt van een 12-uurs infusie van urokinase voor de behandeling 
van longembolie (UPET en USPET), werd 3,5,6 bloeding gemeld die resulteerde in een hematocrietdaling van ten minste 5% bij 52 
van de 141 met urokinase behandelde patiënten . Significante bloedingen die een transfusie van meer dan 2 eenheden bloed 
vereisten, werden waargenomen tijdens de onderzoeksperiode van 14 dagen bij 3 van de 141 met urokinase behandelde patiënten 
in deze onderzoeken. Bij een individuele patiënt kunnen meerdere bloedingen zijn opgetreden.



De meeste bloedingen traden op op plaatsen van externe incisies en vasculaire puncties, met een lagere frequentie op 
gastro-intestinale, urogenitale, intracraniële, retroperitoneale en intramusculaire plaatsen.

Bronnen met informatie over bijwerkingen
Er zijn beperkte goed gecontroleerde klinische onderzoeken uitgevoerd met urokinase. De bijwerkingen die in de volgende 
rubrieken worden beschreven, weerspiegelen zowel het klinische gebruik van Kinlytic™ in de algemene populatie als 
beperkte gegevens uit gecontroleerd onderzoek. Omdat postmarketingmeldingen van bijwerkingen vrijwillig zijn en de 
populatie onzeker is, is het niet altijd mogelijk om de frequentie van de reactie betrouwbaar in te schatten of een oorzakelijk 
verband met blootstelling aan het geneesmiddel vast te stellen.

Allergische reacties
Zeldzame gevallen van fatale anafylaxie zijn gemeld (zie WAARSCHUWINGEN). In gecontroleerde klinische onderzoeken werd 
allergische reactie gemeld bij 1 van de 141 patiënten (<1%).

De volgende allergische reacties zijn waargenomen in klinische onderzoeken en/of postmarketingervaring: 
bronchospasme, oraal oedeem, urticaria, huiduitslag en pruritus (zie WAARSCHUWINGEN).

Symptomen van infusiereacties zijn hypoxie, cyanose, kortademigheid, tachycardie, hypotensie, hypertensie, 
acidose, koorts en/of koude rillingen/rigors, rugpijn, braken en misselijkheid (zie WAARSCHUWINGEN).

Andere bijwerkingen
Andere bijwerkingen die optreden bij patiënten die Kinlytic™-therapie kregen in klinische onderzoeken, 
ongeacht de causaliteit, zijn onder meer myocardinfarct, terugkerende longembolie, hemiplegie, beroerte, 
verlaagde hematocriet, substernale pijn, trombocytopenie en diaforese.

Bijkomende bijwerkingen die zijn gemeld tijdens postmarketingervaring zijn onder meer hartstilstand, 
vasculaire embolisatie (cerebraal en distaal) inclusief cholesterolembolie (zie WAARSCHUWINGEN), 
cerebraal vasculair accident, longoedeem, reperfusie ventriculaire aritmieën en pijn op de borst. Een 
oorzaak-gevolg relatie is niet vastgesteld.

immunogeniciteit
De immunogeniciteit van Kinlytic™ is niet onderzocht.

DOSERING EN ADMINISTRATIE
Kinlytic™ IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE.

Kinlytic™-behandeling moet worden ingesteldkort na het ontstaan   van een longembolie. Vertraging bij het instellen van de 
therapie kan het potentieel voor optimale werkzaamheid verminderen (zie KLINISCHE FARMACOLOGIE ).

Dosering

Dien Kinlytic™ alleen toe met een programmeerbare infuuspomp. Wijzig de 
infusiesnelheid onmiddellijk na voltooiing van de oplaaddosis.

• De oplaaddosis van 4.400 internationale eenheden per kilogram Kinlytic™ wordt gegeven met een snelheid van 90 ml per uur 
gedurende een periode van 10 minuten.

• Dit wordt gevolgd door een continue infusie van 4.400 internationale eenheden per kilogram per uur met een snelheid 
van 15 ml gedurende 12 uur.

• De toediening van Kinlytic™ kan indien nodig worden herhaald.



• Een doserings- en voorbereidingsschema voor patiënten met een gewicht van 37 tot 114 kilogram (81 tot 250 pond) 
wordt als richtlijn gegeven in het gedeelte Voorbereiding dat hieronder volgt. Als de patiënt buiten deze gewichten valt, 
bereken dan met de hierboven verstrekte doseringsinformatie.

Voorbereiding
• Dien Kinlytic™ alleen toe met een programmeerbare infuuspomp. Verander de infusiesnelheid 
onmiddellijk na voltooiing van de oplaaddosis in de onderhoudsdosering.

• De tabel Dosisvoorbereiding-longembolie is een hulpmiddel/hulpmiddel voor het gemak 
van de arts en is mogelijk niet voor elke patiënt volledig.

• Kinlytic™ bevat geen bewaarmiddelen. Pas direct voor gebruik reconstitueren. Elk ongebruikt deel van 
het gereconstitueerde materiaal moet worden weggegooid.

• Reconstitueer Kinlytic™ door aseptisch 5 ml steriel water voor injectie, USP, zonder conserveermiddelen, toe te 
voegen aan de injectieflacon.GEBRUIK NIETBacteriostatisch water voor injectie, USP.

• Na reconstitutie zal het geneesmiddel 50.000 internationale eenheden per milliliter bevatten.
• Inspecteer na reconstitutie elke injectieflacon Kinlytic™ visueel op verkleuring en op de aanwezigheid van 

deeltjesvormig materiaal. De oplossing moet bleek en strokleurig zijn; sterk gekleurde oplossingen mogen niet worden 
gebruikt. Dunne doorschijnende filamenten kunnen af   en toe voorkomen in gereconstitueerde Kinlytic™-flacons, maar 
duiden niet op een afname van de potentie van dit product. Voorkom het schudden van de injectieflacon tijdens 
reconstitutie om de vorming van filamenten tot een minimum te beperken. Rol en kantel de injectieflacon om de 
reconstitutie te verbeteren. De oplossing kan eindstandig worden gefiltreerd, bijvoorbeeld door een 
cellulosemembraanfilter van 0,45 micron of kleiner.

• Aan deze oplossing mag geen ander medicijn worden toegevoegd.
• Verdun vóór infusie de gereconstitueerde Kinlytic™ met 0,9% natriumchloride-injectie, USP of 5% 
dextrose-injectie, USP.

De volgende tabel Dosisvoorbereiding-longembolie kan worden gebruikt als hulpmiddel bij de 
bereiding van Kinlytic™ voor toediening. Zie de volgende sectie voor toedieningsinstructies.

Dosisvoorbereiding - longembolie

Gebruik voor toediening alleen een programmeerbare infuuspomp.

Wijzig na tien minuten het initiële oplaaddosistempo in het onderhoudsdosistempo.



Administratie
• Kinlytic™ wordt toegediend met een programmeerbare infuuspomp. 
onmiddellijk na voltooiing van de oplaaddosis.

• De oplaaddosis van het Kinlytic™-mengsel (4.400 internationale eenheden per kilogram) moet worden toegediend met 
een snelheid van 90 ml per uur gedurende een periode van 10 minuten.

• Dit wordt gevolgd door een continue infusie van 4.400 internationale eenheden per kilogram per uur Kinlytic™ 
met een snelheid van 15 ml per uur gedurende 12 uur.

• Aangezien een deel van het Kinlytic™-mengsel in de slang achterblijft aan het einde van de 
toedieningscyclus van een infuuspomp, moet de volgende spoelprocedure worden uitgevoerd om ervoor te 
zorgen dat de totale dosis Kinlytic™ wordt toegediend. Een oplossing van 0,9% natriumchloride-injectie, 
USP, of 5% dextrose-injectie, USP, ongeveer gelijk aan het volume van de slang in de infusieset, moet via de 
pomp worden toegediend om het Kinlytic™-mengsel uit de gehele lengte van het de infusieset. De pomp 
moet worden ingesteld om de spoeloplossing met een continue snelheid van 15 ml per uur toe te dienen.

• Er mogen geen andere geneesmiddelen/oplossingen in dezelfde lijn met Kinlytic™ worden toegediend.

De infusiesnelheid wijzigen

Antistolling na beëindiging van de Kinlytic™-behandeling
Na toediening van Kinlytic™ wordt een antistollingsbehandeling aanbevolen om terugkerende trombose te 
voorkomen. Begin pas met antistolling als de aPTT is gedaald totminder dantwee keer zoveelnormale regelwaarde. 
Als heparine wordt gebruikt, dien dan geen oplaaddosis heparine toe. De behandeling moet worden gevolgd door 
orale anticoagulantia.

HOE GELEVERD
Kinlytic™ wordt geleverd als een steriel gevriesdroogd preparaat (NDC 24430-1003-1). Elk



injectieflacon bevat 250.000 internationale eenheden urokinase-activiteit, 25 mg mannitol, 250 mg 
albumine (humaan) en 50 mg natriumchloride.
Koel Kinlytic ™ -poeder bij 2 ° tot 8 ° C (36 ° tot 46 ° F) (zie USP).
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