
Kinlytic™
(urokinase para sa iniksyon)

PAGLALARAWAN
Ang Kinlytic™ (urokinase para sa iniksyon) ay isang thrombolytic agent na nakuha mula sa mga neonatal kidney cell 
ng tao na lumaki sa tissue culture. Ang pangunahing aktibong sangkap ng Kinlytic™ ay ang mababang molecular 
weight na anyo ng urokinase, at binubuo ng isang A chain na 2,000 daltons na naka-link ng sulfhydryl bond sa isang B 
chain na 30,400 daltons. Ang Kinlytic™ ay ibinibigay bilang isang sterile lyophilized white powder na naglalaman ng 
250,000 international units na urokinase bawat vial, mannitol (25 mg/vial), Albumin (Tao) (250 mg/vial), at sodium 
chloride (50 mg/vial).

Kasunod ng reconstitution na may 5 mL ng Sterile Water for Injection, ang USP, Kinlytic™ ay isang malinaw, bahagyang 
kulay-straw na solusyon; bawat mL ay naglalaman ng 50,000 internasyonal na yunit ng aktibidad ng urokinase, 0.5% 
mannitol, 5% Albumin (Tao), at 1% sodium chloride (hanay ng pH 6.0 hanggang 7.5).

Maaaring mangyari paminsan-minsan ang manipis na translucent na mga filament sa mga na-reconstituted na Kinlytic™ vial (tingnan ang 

DOSAGE AT ADMINISTRASYON).

Ang Kinlytic™ ay para lamang sa intravenous infusion.

Ang Kinlytic™ ay ginawa mula sa mga neonatal kidney cell ng tao (tingnan ang MGA BABALA). Walang fetal tissue na ginagamit sa 
paggawa ng Kinlytic™. Ang mga donasyon sa bato ay eksklusibong nakukuha sa United States mula sa mga neonate (kapanganakan 
hanggang 28 araw) kung saan ang kamatayan ay hindi naiugnay sa mga nakakahawang sanhi at hindi nagpakita ng katibayan ng 
isang nakakahawang sakit na nakabatay sa bahagi, sa pagsusuri sa maternal at neonatal na donor mga talaang medikal. Tinutukoy 
din ng proseso ng screening ng maternal at neonatal donor ang mga partikular na salik ng panganib para sa mga kilalang 
nakakahawang sakit at kasama ang pagsusuri ng sera para sa HBV, HCV, HIV-1, HIV-2, HTLV-I, HTLV-II, CMV, at EBV. Ang mga donor 
na may positibong pagsusuri sa sera o nauugnay sa iba pang mga kadahilanan ng panganib ay hindi kasama. Sa panahon ng 
proseso ng pagmamanupaktura, ang mga cell ay sinusuri sa maraming yugto para sa pagkakaroon ng mga virus na gumagamitsa 
vitroatsa vivomga pagsubok na may kakayahang makakita ng malawak na hanay ng mga virus. Sinusuri din ang mga cell para sa 
HPV gamit ang DNA detection-based na pagsubok at para sa reovirus gamit ang polymerase chain reaction-based na pagsubok. Ang 
proseso ng pagmamanupaktura na ginamit para sa produktong ito ay napatunayan sa mga pag-aaral sa laboratoryo upang i-
inactivate at/o alisin ang magkakaibang panel ng mga spiked na modelo na naka-envelope at nonenveloped na mga virus, at 
kasama ang mga hakbang sa purification at isang heat treatment step (10 oras sa 60°C sa 2% sodium. klorido). Ang isang solong vial 
ng Kinlytic™ ay naglalaman ng urokinase na ginawa gamit ang mga cell na nagmula sa isa o dalawang donor.

CLINICAL PHARMACOLOGY
Ang Urokinase ay isang enzyme (protina) na ginawa ng bato, at matatagpuan sa ihi. Mayroong dalawang anyo ng urokinase 
na naiiba sa molekular na timbang ngunit may magkatulad na mga klinikal na epekto. Ang Kinlytic™ ay ang mababang 
molecular weight form. Ang Kinlytic™ ay kumikilos sa endogenous fibrinolytic system. Binabago nito ang plasminogen sa 
enzyme plasmin. Pinapababa ng Plasmin ang mga namuong fibrin pati na rin ang fibrinogen at ilang iba pang protina ng 
plasma.

Ang impormasyon tungkol sa mga katangian ng pharmacokinetic sa tao ay limitado. Ang Urokinase na 
pinangangasiwaan ng intravenous infusion ay mabilis na nililinis ng atay na may elimination half-life para sa biologic 
na aktibidad na 12.6 ± 6.2 minuto at isang dami ng pamamahagi ng 11.5 L. Ang mga maliliit na fraction ng ibinibigay 
na dosis ay excreted sa apdo at ihi. Bagaman ang mga pharmacokinetics ng exogenously administered urokinase ay 
hindi nailalarawan sa mga pasyente na may hepatic impairment, endogenous urokinase-type plasminogen
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Ang mga antas ng plasma ng activator ay tumaas ng 2- hanggang 4 na beses sa mga pasyente na may katamtaman hanggang sa malubhang cirrhosis.1 Kaya, 

maaaring inaasahan ang pagbawas ng clearance ng urokinase sa mga pasyente na may kapansanan sa hepatic.

Ang intravenous infusion ng Kinlytic™ sa mga dosis na inirerekomenda para sa lysis ng pulmonary embolism ay sinusundan 
ng pagtaas ng aktibidad ng fibrinolytic sa sirkulasyon. Ang epektong ito ay nawawala sa loob ng ilang oras pagkatapos ng 
paghinto, ngunit bumababa

sa mga antas ng plasma ng fibrinogen at plasminogen at ang pagtaas sa dami ng umiikot na fibrin at mga produktong degradasyon 
ng fibrinogen ay maaaring magpatuloy sa loob ng 12-24 na oras.2 May kakulangan ng ugnayan sa pagitan ng resolusyon ng 
embolus at mga pagbabago sa mga resulta ng coagulation at fibrinolytic assay.

Ang paggamot na may urokinase ay nagpakita ng higit na pagpapabuti sa pulmonary angiography, lung perfusion scanning, at 
hemodynamic measurements sa loob ng 24 na oras kaysa sa paggamot na may heparin. Ang pag-scan ng perfusion sa baga ay 
nagpakita ng walang makabuluhang pagkakaiba na nauugnay sa paggamot sa araw na 7.3

Ang impormasyon batay sa mga pasyenteng ginagamot ng fibrinolytics para sa pulmonary embolus ay nagmumungkahi na ang 
pagpapabuti sa angiographic at lung perfusion scan ay nababawasan kapag ang paggamot ay sinimulan nang higit sa ilang araw 
(hal., 4 hanggang 6 na araw) pagkatapos ng simula.4

MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT
Ang Kinlytic™ ay ipinahiwatig sa mga matatanda:

• Para sa lysis ng acute massive pulmonary emboli, na tinukoy bilang obstruction ng daloy ng dugo sa isang lobe o maramihang 
mga segment.

• Para sa lysis ng pulmonary emboli na sinamahan ng hindi matatag na hemodynamics, ibig sabihin, pagkabigo na mapanatili 
ang presyon ng dugo nang walang mga pansuportang hakbang.

Ang diagnosis ay dapat kumpirmahin sa pamamagitan ng mga layunin, tulad ng pulmonary angiography o non-invasive na 
pamamaraan tulad ng pag-scan sa baga.

MGA KONTRAINDIKASYON
Ang paggamit ng Kinlytic™ ay kontraindikado sa mga pasyente na may kasaysayan ng hypersensitivity sa produkto (tingnan 
angMGA BABALAatMGA MASAMANG REAKSIYON).

Dahil pinapataas ng thrombolytic therapy ang panganib ng pagdurugo, ang Kinlytic™ ay kontraindikado sa mga sitwasyong 
nakalista sa ibaba (tingnan ang MGA BABALA).

• Aktibong panloob na pagdurugo

• Kamakailan (hal., sa loob ng dalawang buwan) aksidente sa cerebrovascular

• Kamakailan (hal., sa loob ng dalawang buwan) intracranial o intraspinal surgery
• Kamakailang trauma kabilang ang cardiopulmonary resuscitation
• Intracranial neoplasm, arteriovenous malformation, o aneurysm
• Mga kilalang bleeding diatheses
• Malubhang hindi makontrol na arterial hypertension

MGA BABALA
Dumudugo

Ang panganib ng malubhang pagdurugo ay tumataas sa paggamit ng Kinlytic™. Ang mga pagkamatay dahil sa 
pagdurugo, kabilang ang intracranial at retroperitoneal, ay naiulat na kasama ng urokinase therapy.



Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng Kinlytic™ sa iba pang mga thrombolytic na ahente, anticoagulants, o mga ahente na pumipigil sa 

paggana ng platelet ay maaaring higit pang mapataas ang panganib ng malubhang pagdurugo.

Ang Kinlytic™ therapy ay nangangailangan ng maingat na atensyon sa lahat ng potensyal na lugar ng pagdurugo (kabilang ang mga lugar ng pagpapasok ng 

catheter, mga lugar ng pagbutas ng arterial at venous, mga cutdown site, at iba pang mga lugar ng pagbutas ng karayom).

Ang mga intramuscular injection at hindi mahalagang paghawak sa pasyente ay dapat iwasan sa panahon ng paggamot sa 
Kinlytic™. Ang mga venipuncture ay dapat gawin nang madalang hangga't maaari at may pag-iingat upang mabawasan ang 
pagdurugo.

Kung kinakailangan ang isang pagbutas ng arterial, mas mainam ang mga sisidlan sa itaas na dulo. Dapat ilapat ang direktang 
presyon nang hindi bababa sa 30 minuto, inilapat ang isang pressure dressing, at ang lugar ng pagbutas ay madalas na sinusuri 
para sa ebidensya ng pagdurugo.

Sa mga sumusunod na kondisyon, ang panganib ng pagdurugo ay maaaring tumaas at dapat na timbangin laban sa mga 
inaasahang benepisyo:

• Kamakailan-lamang (sa loob ng 10 araw) major surgery, obstetrical delivery, organ biopsy, nakaraang pagbutas ng mga 
hindi na-compress na sisidlan

• Kamakailan lamang (sa loob ng 10 araw) malubhang pagdurugo ng gastrointestinal

• Mataas na posibilidad na magkaroon ng left heart thrombus, halimbawa, mitral stenosis na may atrial fibrillation
• Subacute bacterial endocarditis
• Mga hemostatic na depekto kabilang ang mga pangalawa sa malubhang sakit sa atay o bato
• Pagbubuntis
• Sakit sa cerebrovascular
• Diabetic hemorrhagic retinopathy
• Anumang ibang kondisyon kung saan ang pagdurugo ay maaaring maging isang malaking panganib o partikular na 

mahirap pangasiwaan dahil sa lokasyon nito

Kapag naganap ang panloob na pagdurugo, maaaring mas mahirap itong pangasiwaan kaysa sa nangyayari sa kumbensyonal na 
anticoagulant therapy. Kung mangyari ang potensyal na seryosong kusang pagdurugo (hindi nakokontrol ng direktang presyon), 
ang pagbubuhos ng Kinlytic™ ay dapat na wakasan kaagad, at ang mga hakbang upang pamahalaan ang pagdurugo ay ipatupad. 
Maaaring pamahalaan ang malubhang pagkawala ng dugo sa pamamagitan ng pagpapalit ng volume, kabilang ang mga naka-pack 
na pulang selula ng dugo. Hindi dapat gamitin ang Dextran. Kung naaangkop, ang sariwang frozen na plasma at/o cryoprecipitate 
ay maaaring ituring na baligtarin ang tendensya ng pagdurugo.

Anaphylaxis at Iba pang Reaksyon ng Infusion
Ang mga ulat sa post-marketing ng mga reaksyon ng hypersensitivity ay may kasamang anaphylaxis (na may mga bihirang 
ulat ng nakamamatay na anaphylaxis), bronchospasm, orolingual edema at urticaria (tingnan ang MGA MASAMANG 
REAKSIYON: Mga Allergic Reaction). Mayroon ding mga ulat ng iba pang reaksyon ng pagbubuhos na kinabibilangan ng isa o 
higit pa sa mga sumusunod: lagnat at/o panginginig/hirap, hypoxia, cyanosis, dyspnea, tachycardia, hypotension, 
hypertension, acidosis, pananakit ng likod, pagsusuka, at pagduduwal. Karaniwang nangyayari ang mga reaksyon sa loob ng 
isang oras ng pagsisimula ng Kinlytic™ infusion. Ang mga pasyente na nagpapakita ng mga reaksyon ay dapat na masusing 
subaybayan at naaangkop na therapy.

Ang mga reaksyon ng pagbubuhos ay karaniwang tumutugon sa paghinto ng pagbubuhos at/o pangangasiwa ng 
intravenous antihistamines, corticosteroids, o adrenergic agent.

Ang mga antipyretics na pumipigil sa paggana ng platelet (aspirin at iba pang non-steroidal anti-inflammatory agent) ay maaaring 
magpataas ng panganib ng pagdurugo at hindi dapat gamitin para sa paggamot ng lagnat.



Cholesterol Embolization
Ang Cholesterol embolism ay bihirang naiulat sa mga pasyente na ginagamot sa lahat ng uri ng thrombolytic 
agent; hindi alam ang totoong pangyayari. Ang malubhang kundisyong ito, na maaaring nakamamatay, ay 
nauugnay din sa mga invasive vascular procedure (hal., cardiac catheterization, angiography, vascular surgery) 
at/o anticoagulant therapy. Maaaring kabilang sa mga klinikal na tampok ng cholesterol embolism ang livedo 
reticularis, “purple toe” syndrome, acute renal failure, gangrenous digits, hypertension, pancreatitis, myocardial 
infarction, cerebral infarction, spinal cord infarction, retinal artery occlusion, bowel infarction at 
rhabdomyolysis.

Pinagmulan at Pagbubuo ng Produkto na may Albumin
Ang Kinlytic™ ay ginawa mula sa mga neonatal na kidney cell ng tao na lumaki sa tissue culture. Ang mga produktong gawa sa human source 

material ay maaaring maglaman ng mga nakakahawang ahente, gaya ng mga virus, na maaaring magdulot ng sakit. Ang panganib na ang 

Kinlytic™ ay magpapadala ng isang nakakahawang ahente ay nabawasan sa pamamagitan ng pag-screen sa mga donor para sa paunang 

pagkakalantad sa ilang partikular na mga virus, sa pamamagitan ng pagsubok sa mga donor para sa pagkakaroon ng ilang kasalukuyang 

impeksyon sa virus, sa pamamagitan ng pagsubok para sa ilang partikular na mga virus sa panahon ng pagmamanupaktura, at sa 

pamamagitan ng hindi aktibo at/o pag-alis ilang mga virus habang gumagawa (tingnan ang DESCRIPTION). Sa kabila ng mga hakbang na ito, 

ang Kinlytic™ ay maaaring magdala ng panganib na magpadala ng mga nakakahawang ahente, kabilang ang mga nagdudulot ng sakit na 

Creutzfeldt-Jakob (CJD) o iba pang sakit na hindi pa kilala o natukoy; kaya, ang panganib ng paghahatid ngang mga nakakahawang ahente ay 

hindi maaaring ganap na maalis. Ang isang teoretikal na panganib para sa paghahatid ng sakit na Creutzfeldt-Jakob (CJD) ay itinuturing na 

napakalayo.

Ang produktong ito ay binuo sa 5% albumin, isang hinango ng dugo ng tao. Batay sa mabisang pagsusuri ng donor at 
mga proseso ng paggawa ng produkto, ang albumin ay nagdadala ng napakalayo na panganib para sa paghahatid ng 
mga sakit na viral. Ang isang teoretikal na panganib para sa paghahatid ng sakit na Creutzfeldt-Jakob (CJD) ay 
itinuturing ding napakalayo. Walang mga kaso ng paghahatid ng mga sakit na viral o CJD na natukoy para sa albumin.

Ang lahat ng mga impeksiyong inaakala ng isang manggagamot na posibleng naisalin ng produktong ito ay dapat iulat ng 
manggagamot o iba pang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa ImaRx Therapeutics, Inc. [1-866-634-6279].

MGA PAG-IINGAT
Heneral
Dapat gamitin ang Kinlytic™ sa mga ospital kung saan available ang inirerekomendang diagnostic at monitoring 
techniques.

Ang klinikal na tugon at mahahalagang palatandaan ay dapat na obserbahan nang madalas sa panahon at pagkatapos ng Kinlytic™ infusion. 

Ang presyon ng dugo ay hindi dapat kunin sa mas mababang mga paa't kamay upang maiwasan ang pag-alis ng posibleng deep vein 

thrombi.

Mga Pagsusulit sa Laboratory

Bago simulan ang thrombolytic therapy, kumuha ng hematocrit, platelet count, at isang activated partial 
thromboplastin time (aPTT). Kung naibigay ang heparin, dapat itong ihinto at ang aPTT ay dapat na mas mababa sa 
dalawang beses ang normal na halaga ng kontrol bago magsimula ang thrombolytic therapy.

Kasunod ng intravenous infusion ng Kinlytic™, bago (muling) simulan ang mga anticoagulants, ang aPTT ay dapat na mas mababa sa 

dalawang beses sa normal na halaga ng kontrol.

Ang mga resulta ng mga pagsusuri sa coagulation at mga sukat ng aktibidad ng fibrinolytic ay hindi mapagkakatiwalaang hulaan ang alinman sa bisa o panganib 

ng pagdurugo para sa mga pasyente na tumatanggap ng Kinlytic™.



Interaksyon sa droga
Ang mga anticoagulants at ahente na nagpapabago sa function ng platelet (gaya ng aspirin, iba pang non-steroidal anti 
inflammatory agent, dipyridamole, at GP IIb/IIIa inhibitors) ay maaaring magpataas ng panganib ng malubhang pagdurugo.

Ang pangangasiwa ng Kinlytic™ bago, habang, o pagkatapos ng mga thrombolytic agent ay maaaring tumaas ang panganib ng malubhang 

pagdurugo.

Dahil ang sabay-sabay na paggamit ng Kinlytic™ sa mga ahente na nagpapabago sa coagulation, pumipigil sa paggana ng platelet, o 

thrombolytic ay maaaring higit pang magpapataas ng potensyal para sa mga komplikasyon sa pagdurugo, inirerekomenda ang maingat na 

pagsubaybay para sa pagdurugo.

Ang pakikipag-ugnayan ng Kinlytic™ sa ibang mga gamot ay hindi napag-aralan at hindi alam.

Carcinogenicity
Hindi available ang sapat na data sa pangmatagalang potensyal para sa carcinogenicity sa mga hayop o tao.

Pagbubuntis
Kategorya B ng Pagbubuntis:Ang mga pag-aaral sa pagpaparami ay isinagawa sa mga daga at daga sa mga dosis na hanggang 
1,000 beses kaysa sa dosis ng tao at walang nakitang ebidensya ng kapansanan sa pagkamayabong o pinsala sa fetus dahil sa 
Kinlytic™. Gayunpaman, walang sapat at kontroladong pag-aaral sa mga buntis na kababaihan. Dahil ang mga pag-aaral sa 
pagpaparami ng hayop ay hindi palaging hinuhulaan ang tugon ng tao, ang gamot na ito ay dapat gamitin sa panahon ng 
pagbubuntis lamang kung malinaw na kinakailangan.

Mga Nanay na Nag-aalaga

Hindi alam kung ang gamot na ito ay excreted sa gatas ng tao. Dahil maraming gamot ang nailalabas sa gatas 
ng tao, dapat mag-ingat kapag ang Kinlytic™ ay ibinibigay sa isang babaeng nagpapasuso.

Paggamit ng Pediatric

Ang kaligtasan at pagiging epektibo sa mga pasyenteng pediatric ay hindi pa naitatag.

Paggamit ng Geriatric

Ang mga klinikal na pag-aaral ng Kinlytic™ ay hindi nagsama ng sapat na bilang ng mga paksang may edad 65 pataas upang 
matukoy kung iba ang kanilang pagtugon sa mga mas batang paksa. Ang Kinlytic™ ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga 
matatandang pasyente.

MGA MASAMANG REAKSIYON
Ang pinakaseryosong masamang reaksyon na naiulat sa pangangasiwa ng Kinlytic™ ay kinabibilangan ng nakamamatay na pagdurugo at 

anaphylaxis (tingnan ang MGA BABALA).

Dumudugo

Ang pagdurugo ay ang pinakamadalas na masamang reaksyon na nauugnay sa Kinlytic™ at maaaring nakamamatay (tingnan ang 
MGA BABALA).

Sa kinokontrol na mga klinikal na pag-aaral gamit ang isang 12-oras na pagbubuhos ng urokinase para sa paggamot ng pulmonary 

embolism (UPET at USPET), 3,5,6 na pagdurugo na nagreresulta sa hindi bababa sa 5% na pagbaba sa hematocrit ay iniulat sa 52 sa 141 na 

mga pasyente na ginagamot ng urokinase. . Ang mga makabuluhang kaganapan sa pagdurugo na nangangailangan ng pagsasalin ng dugo 

na higit sa 2 mga yunit ng dugo ay naobserbahan sa panahon ng 14 na araw na panahon ng pag-aaral sa 3 sa 141 na mga pasyenteng may 

urokinasetreated sa mga pag-aaral na ito. Maraming mga kaganapan sa pagdurugo ay maaaring naganap sa isang indibidwal na pasyente.



Karamihan sa pagdurugo ay naganap sa mga lugar ng mga panlabas na incisions at vascular puncture, na may mas mababang 
dalas sa gastrointestinal, genitourinary, intracranial, retroperitoneal, at intramuscular na mga site.

Mga Pinagmumulan ng Impormasyon sa Mga Salungat na Reaksyon

Mayroong limitadong mahusay na kontroladong mga klinikal na pag-aaral na isinagawa gamit ang urokinase. Ang mga masamang 
reaksyon na inilarawan sa mga sumusunod na seksyon ay nagpapakita ng parehong klinikal na paggamit ng Kinlytic™ sa 
pangkalahatang populasyon at limitadong kontroladong data ng pag-aaral. Dahil ang mga ulat sa post-marketing ng mga salungat 
na reaksyon ay boluntaryo at ang populasyon ay hindi tiyak ang laki, hindi laging posible na mapagkakatiwalaang tantiyahin ang 
dalas ng reaksyon o magtatag ng sanhi ng kaugnayan sa pagkakalantad sa droga.

Mga reaksiyong alerdyi

Ang mga bihirang kaso ng fatal anaphylaxis ay naiulat (tingnan ang MGA BABALA). Sa kinokontrol na mga klinikal na pagsubok, ang 
reaksiyong alerdyi ay naiulat sa 1 sa 141 na pasyente (<1%).

Ang mga sumusunod na allergic-type na reaksyon ay naobserbahan sa mga klinikal na pagsubok at/o post-marketing na 
karanasan: bronchospasm, orolingual edema, urticaria, pantal sa balat, at pruritus (tingnan ang MGA BABALA).

Ang mga sintomas ng reaksyon ng pagbubuhos ay kinabibilangan ng hypoxia, cyanosis, dyspnea, tachycardia, hypotension, 
hypertension, acidosis, lagnat at/o panginginig/hirap, pananakit ng likod, pagsusuka, at pagduduwal (tingnan ang MGA BABALA).

Iba pang mga Salungat na Reaksyon

Ang iba pang masamang kaganapan na nagaganap sa mga pasyenteng tumatanggap ng Kinlytic™ therapy sa mga klinikal 
na pag-aaral, anuman ang sanhi, ay kinabibilangan ng myocardial infarction, paulit-ulit na pulmonary embolism, hemiplegia, 
stroke, pagbaba ng hematocrit, substernal pain, thrombocytopenia, at diaphoresis.

Ang mga karagdagang masamang reaksyon na iniulat mula sa karanasan pagkatapos ng marketing ay kinabibilangan ng 
cardiac arrest, vascular embolization (cerebral at distal) kabilang ang cholesterol emboli (tingnan ang MGA BABALA), cerebral 
vascular accident, pulmonary edema, reperfusion ventricular arrhythmias at pananakit ng dibdib. Ang isang sanhi at epekto 
na relasyon ay hindi naitatag.

Immunogenicity
Ang immunogenicity ng Kinlytic™ ay hindi napag-aralan.

DOSAGE AT ADMINISTRASYON
Ang Kinlytic™ AY NILAYON PARA SA INTRAVENOUS INFUSION LAMANG.

Ang paggamot sa Kinlytic™ ay dapat na simulansa lalong madaling panahon pagkatapos ng simula ng pulmonary embolism. Ang pagkaantala sa 

pagsisimula ng therapy ay maaaring mabawasan ang potensyal para sa pinakamainam na bisa (tingnan ang CLINICAL PHARMACOLOGY).

Dosing
Pangasiwaan ang Kinlytic™ gamit ang isang programmable infusion pump lamang. Baguhin 
kaagad ang rate ng pagbubuhos pagkatapos makumpleto ang dosis ng paglo-load.

• Ang loading dose ng 4,400 international units kada kilo ng Kinlytic™ ay ibinibigay sa bilis na 90 
mL kada oras sa loob ng 10 minuto.

• Sinusundan ito ng tuluy-tuloy na pagbubuhos ng 4,400 internasyonal na yunit kada kilo kada oras sa bilis na 15 
mL sa loob ng 12 oras.

• Ang pangangasiwa ng Kinlytic™ ay maaaring ulitin kung kinakailangan.



• Ang tsart ng dosing at paghahanda para sa mga pasyenteng tumitimbang ng 37 hanggang 114 kilo (81 hanggang 250 pounds) ay 

ibinigay bilang gabay sa Seksyon ng Paghahanda na sumusunod sa ibaba. Kung ang pasyente ay nasa labas ng mga timbang na ito, 

kalkulahin gamit ang impormasyon ng dosing na ibinigay sa itaas.

Paghahanda
• Pangasiwaan ang Kinlytic™ gamit ang isang programmable infusion pump lamang. Baguhin kaagad ang rate ng 

pagbubuhos pagkatapos makumpleto ang dosis ng pag-load sa rate ng dosis ng pagpapanatili.
• Ang tsart ng Paghahanda ng Dosis-Pulmonary Embolism ay isang gabay/tulong na ibinibigay para sa 

kaginhawahan ng practitioner at maaaring hindi kumpleto para sa bawat pasyente.
• Walang mga preservative ang Kinlytic™. Huwag muling buuin hanggang kaagad bago gamitin. Ang anumang hindi 

nagamit na bahagi ng muling nabuong materyal ay dapat na itapon.
• I-reconstitute ang Kinlytic™ sa pamamagitan ng aseptikong pagdaragdag ng 5 mL ng Sterile Water for Injection, USP, na 

walang preservatives, sa vial.HUWAG GAMITINBacteriostatic Water para sa Injection, USP.
• Pagkatapos ng reconstitution, ang produkto ng gamot ay maglalaman ng 50,000 international units kada milliliter.

• Pagkatapos i-reconstituting, biswal na siyasatin ang bawat vial ng Kinlytic™ para sa pagkawalan ng kulay at para sa pagkakaroon ng 

particulate material. Ang solusyon ay dapat na maputla at kulay ng dayami; ang mga solusyon na may mataas na kulay ay hindi dapat 

gamitin. Maaaring mangyari paminsan-minsan ang manipis na translucent na mga filament sa mga na-reconstituted na Kinlytic™ vial, 

ngunit hindi nagpapahiwatig ng anumang pagbaba sa potency ng produktong ito. Upang mabawasan ang pagbuo ng mga filament, 

iwasan ang pag-alog ng vial sa panahon ng reconstitution. Igulong at ikiling ang vial upang mapahusay ang muling pagsasaayos. Ang 

solusyon ay maaaring ma-filter sa wakas, halimbawa, sa pamamagitan ng 0.45 micron o mas maliit na cellulose membrane filter.

• Walang ibang gamot ang dapat idagdag sa solusyon na ito.
• Bago i-infuse, palabnawin ang reconstituted Kinlytic™ na may 0.9% Sodium Chloride Injection, USP o 5% 

Dextrose Injection, USP.

Ang sumusunod na tsart ng Paghahanda ng Dosis-Pulmonary Embolism ay maaaring gamitin bilang tulong sa paghahanda ng 

Kinlytic™ para sa pangangasiwa. Para sa mga direksyon ng pangangasiwa, tingnan ang susunod na seksyon.

Paghahanda ng Dosis-Pulmonary Embolism

Para sa pangangasiwa, gumamit lamang ng programmable infusion pump.

Pagkatapos ng sampung minuto, baguhin ang paunang rate ng dosis ng paglo-load sa rate ng dosis ng pagpapanatili.



Pangangasiwa
• Ang Kinlytic™ ay pinangangasiwaan gamit ang isang programmable infusion pump. 

kaagad pagkatapos makumpleto ang dosis ng paglo-load.
• Ang loading dose ng Kinlytic™ admixture (4,400 international units kada kilo) ay dapat 
maihatid sa bilis na 90 mL kada oras sa loob ng 10 minuto.

• Sinusundan ito ng tuluy-tuloy na pagbubuhos ng 4,400 internasyonal na yunit kada kilo kada oras ng 
Kinlytic™ sa bilis na 15 mL kada oras sa loob ng 12 oras.

• Dahil ang ilan sa Kinlytic™ admixture ay mananatili sa tubing sa dulo ng isang infusion pump delivery cycle, 
ang sumusunod na flush procedure ay dapat gawin upang masiguro na ang kabuuang dosis ng Kinlytic™ ay 
ibinibigay. Ang solusyon ng 0.9% Sodium Chloride Injection, USP, o 5% Dextrose Injection, USP, na humigit-
kumulang katumbas ng dami ng volume ng tubing sa infusion set ay dapat ibigay sa pamamagitan ng 
pump upang ma-flush ang Kinlytic™ admixture mula sa buong haba ng ang infusion set. Ang pump ay 
dapat na nakatakda upang ibigay ang flush solution sa tuluy-tuloy na rate na 15 mL bawat oras.

• Walang ibang mga produkto/solusyon ng gamot ang maaaring ibigay sa parehong linya ng Kinlytic™.

Baguhin ang rate ng pagbubuhos

Anticoagulation Pagkatapos Tapusin ang Kinlytic™ Treatment
Pagkatapos mag-infuse ng Kinlytic™, inirerekomenda ang anticoagulation treatment para maiwasan ang paulit-ulit na trombosis. 
Huwag simulan ang anticoagulation hanggang ang aPTT ay bumaba samas mababa sadalawang beses angnormal na halaga ng 
kontrol. Kung gumamit ng heparin, huwag magbigay ng loading dose ng heparin. Ang paggamot ay dapat na sinundan ng oral 
anticoagulants.

PAANO ISUPPLIED
Ang Kinlytic™ ay ibinibigay bilang isang sterile lyophilized na paghahanda (NDC 24430-1003-1). Bawat isa



Ang vial ay naglalaman ng 250,000 international units na aktibidad ng urokinase, 25 mg mannitol, 250 mg 
Albumin (Tao), at 50 mg sodium chloride.
Palamigin ang Kinlytic™ powder sa 2° hanggang 8°C (36° hanggang 46°F) (Tingnan ang USP).
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