
ADENOSCAN®

(iniksyon ng adenosine)

PARA SA INTRAVENOUS INFUSION LAMANG

Paglalarawan

Ang Adenosine ay isang endogenous nucleoside na nagaganap sa lahat ng mga selula ng katawan. Ito ay kemikal 
na 6 amino-9-beta-D-ribofuranosyl-9-H-purine at may sumusunod na pormula sa istruktura:

C10H13N5O4 267.24

Ang adenosine ay isang puting mala-kristal na pulbos. Ito ay natutunaw sa tubig at halos hindi matutunaw sa alkohol. Ang 
solubility ay tumataas sa pamamagitan ng pag-init at pagbaba ng pH ng solusyon.

Ang bawat Adenoscan vial ay naglalaman ng sterile, non-pyrogenic solution ng adenosine 3 mg/mL at 
sodium chloride 9 mg/mL sa Water for Injection, qs Ang pH ng solusyon ay nasa pagitan ng 4.5 at 7.5.

Klinikal na Pharmacology

Mekanismo ng Pagkilos

Ang adenosine ay isang potent vasodilator sa karamihan ng mga vascular bed, maliban sa renal afferent arterioles at hepatic 

veins kung saan ito ay gumagawa ng vasoconstriction. Ang adenosine ay naisip na magsagawa ng mga pharmacological effect 

nito sa pamamagitan ng pag-activate ng purine receptors (cell-surface A1at A2mga receptor ng adenosine). Bagaman ang 

eksaktong mekanismo kung saan ang pag-activate ng adenosine receptor ay nakakarelaks sa makinis na kalamnan ng vascular, 

mayroong katibayan na sumusuporta sa parehong pagsugpo sa mabagal na papasok na kasalukuyang calcium na nagpapababa 

ng calcium uptake, at ang pag-activate ng adenylate cyclase sa pamamagitan ng A2

mga receptor sa makinis na mga selula ng kalamnan. Ang adenosine ay maaari ring bawasan ang vascular tone sa 
pamamagitan ng modulating sympathetic neurotransmission. Ang intracellular uptake ng adenosine ay pinagsama ng 
isang tiyak na transmembrane nucleoside transport system. Kapag nasa loob na ng cell, ang adenosine ay mabilis na 
napo-phosphorylated ng adenosine kinase sa adenosine monophosphate, o nadeaminate ng adenosine deaminase sa 
inosine. Ang mga intracellular metabolite na ito ng adenosine ay hindi vasoactive.

Ang myocardial uptake ng thallium-201 ay direktang proporsyonal sa coronary blood flow. Dahil ang Adenoscan 
ay makabuluhang nagpapataas ng daloy ng dugo sa normal na coronary arteries na may kaunti o wala
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pagtaas ng mga stenotic arteries, ang Adenoscan ay nagiging sanhi ng medyo mas kaunting thallium-201 uptake sa mga vascular territory na 

ibinibigay ng stenotic coronary arteries ibig sabihin, isang mas malaking pagkakaiba ang makikita pagkatapos ng Adenoscan sa pagitan ng mga lugar 

na pinaglilingkuran ng normal at mga lugar na pinaglilingkuran ng mga stenotic vessel kaysa sa nakikita bago ang Adenoscan.

Hemodynamics
Ang Adenosine ay gumagawa ng direktang negatibong chronotropic, dromotropic at inotropic na epekto sa puso, 
marahil dahil sa A1-receptor agonism, at gumagawa ng peripheral vasodilation, marahil dahil sa A2- receptor 
agonism. Ang netong epekto ng Adenoscan sa mga tao ay karaniwang banayad hanggang katamtamang 
pagbawas sa systolic, diastolic at mean arterial na presyon ng dugo na nauugnay sa isang reflex na pagtaas sa rate 
ng puso. Bihirang, ang makabuluhang hypotension at tachycardia ay naobserbahan.

Pharmacokinetics
Ang intravenously administered adenosine ay mabilis na naalis mula sa sirkulasyon sa pamamagitan ng cellular uptake, 

pangunahin ng mga erythrocytes at vascular endothelial cells. Ang prosesong ito ay nagsasangkot ng isang partikular na 

transmembrane nucleoside carrier system na nababaligtad, hindi concentrative, at bidirectional na simetriko. Ang intracellular 

adenosine ay mabilis na na-metabolize alinman sa pamamagitan ng phosphorylation sa adenosine monophosphate ng adenosine 

kinase, o sa pamamagitan ng deamination sa inosine ng adenosine deaminase sa cytosol. Dahil ang adenosine kinase ay may mas 

mababang Kmat Vmaxkaysa sa adenosine deaminase, ang deamination ay gumaganap lamang ng isang mahalagang papel kapag 

ang cytosolic adenosine ay bumabad sa phosphorylation pathway. Ang inosine na nabuo sa pamamagitan ng deamination ng 

adenosine ay maaaring iwanang buo ang cell o maaaring maging hypoxanthine, xanthine, at sa huli ay uric acid. Ang adenosine 

monophosphate na nabuo sa pamamagitan ng phosphorylation ng adenosine ay isinama sa high-energy phosphate pool. Habang 

ang extracellular adenosine ay pangunahing na-clear sa pamamagitan ng cellular uptake na may kalahating buhay na mas mababa 

sa 10 segundo sa buong dugo, ang labis na halaga ay maaaring ma-deaminate ng isang ecto-form ng adenosine deaminase. Dahil 

ang Adenoscan ay hindi nangangailangan ng hepatic o renal function para sa activation o inactivation nito, hindi inaasahang 

mababago ng hepatic at renal failure ang pagiging epektibo o tolerability nito.

Mga Klinikal na Pagsubok

Sa dalawang crossover comparative studies na kinasasangkutan ng 319 na paksa na maaaring mag-ehersisyo (kabilang ang 106 

malusog na boluntaryo at 213 pasyente na may kilala o pinaghihinalaang coronary disease), ang Adenoscan at ehersisyo thallium 

na mga imahe ay inihambing ng mga nabulag na nagmamasid. Ang mga larawan ay magkatugma para sa pagkakaroon ng mga 

depekto sa perfusion sa 85.5% ng mga kaso sa pamamagitan ng pandaigdigang pagsusuri (pasyente ayon sa pasyente) at 

hanggang sa 93% ng mga kaso batay sa mga teritoryo ng vascular. Sa dalawang pag-aaral na ito, 193 mga pasyente ay nagkaroon 

din ng kamakailang coronary arteriography para sa paghahambing (ang mga malulusog na boluntaryo ay hindi na-catheterize). 

Ang sensitivity (tunay na positibong Adenoscan na hinati sa bilang ng mga pasyente na may positibong (abnormal) angiography) 

para sa pag-detect ng angiographically makabuluhang sakit (≥50% pagbawas sa luminal diameter ng hindi bababa sa isang 

pangunahing sisidlan) ay 64% para sa Adenoscan at 64% para sa ehersisyo pagsubok, habang ang pagtitiyak (totoong negatibong 

hinati sa bilang ng mga pasyenteng may negatibong angiogram) ay 54% para sa Adenoscan at 65% para sa pagsusulit sa 

ehersisyo. Ang 95% na limitasyon ng kumpiyansa para sa Adenoscan sensitivity ay 56% hanggang 78% at para sa pagtitiyak ay 37% 

hanggang 71%.

Ang mga pag-aaral ng Intracoronary Doppler flow catheter ay nagpakita na ang isang dosis ng intravenous Adenoscan na 140 

mcg/kg/min ay nagbubunga ng maximum na coronary hyperemia (na may kaugnayan sa intracoronary papaverine) sa humigit-

kumulang 95% ng mga kaso sa loob ng dalawa hanggang tatlong minuto ng pagsisimula ng pagbubuhos. Ang bilis ng daloy ng 

coronary dugo ay bumabalik sa mga basal na antas sa loob ng isa hanggang dalawang minuto ng paghinto ng Adenoscan 

infusion.

Mga Indikasyon at Paggamit



Ang intravenous Adenoscan ay ipinahiwatig bilang pandagdag sa thallium-201 myocardial perfusion scintigraphy sa 

mga pasyente na hindi makapag-ehersisyo nang sapat (Tingnan angMGA BABALA ).

Contraindications

Ang intravenous Adenoscan (adenosine injection) ay hindi dapat ibigay sa mga indibidwal na may:

1. Pangalawa o pangatlong antas ng AV block (maliban sa mga pasyenteng may gumaganang artipisyal na pacemaker).

2. Sakit sa sinus node, tulad ng sick sinus syndrome o symptomatic bradycardia (maliban sa mga 
pasyenteng may gumaganang artipisyal na pacemaker).

3. Kilala o pinaghihinalaang bronchoconstrictive o bronchospastic na sakit sa baga (hal., asthma).
4. Kilalang hypersensitivity sa adenosine.

Mga babala

Nakamamatay na Pag-aresto sa Puso, Mga Ventricular Arrhythmia na Nagbabanta sa Buhay, at Myocardial 

Infarction

Ang nakamamatay na pag-aresto sa puso, napapanatiling ventricular tachycardia (nangangailangan ng resuscitation), at hindi 

nakamamatay na myocardial infarction ay naiulat na magkasabay sa Adenoscan infusion. Ang mga pasyente na may hindi matatag na 

angina ay maaaring nasa mas malaking panganib. Ang naaangkop na mga hakbang sa resuscitative ay dapat na magagamit.

Sinoatrial at Atrioventricular Nodal Block
Ang Adenoscan (adenosine injection) ay nagdudulot ng direktang depressant na epekto sa mga SA at AV node at may 
potensyal na magdulot ng first-, second- o third-degree na AV block, o sinus bradycardia. Humigit-kumulang 6.3% ng mga 
pasyente ang nagkakaroon ng AV block na may Adenoscan, kabilang ang first-degree (2.9%), second-degree (2.6%), at 
third-degree (0.8%) na heart block. Ang Adenoscan ay maaaring maging sanhi ng sinus bradycardia. Ang Adenoscan ay 
dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyente na may pre-existing na first-degree na AV block o bundle branch 
block at dapat na iwasan sa mga pasyente na may mataas na grade AV block o sinus node dysfunction (maliban sa mga 
pasyente na may gumaganang artipisyal na pacemaker). Ang Adenoscan ay dapat ihinto sa sinumang pasyente na 
nagkakaroon ng paulit-ulit o may sintomas na mataas na antas ng AV block. Ang pag-pause ng sinus ay bihirang 
naobserbahan sa mga pagbubuhos ng adenosine.

Hypotension
Ang Adenoscan (adenosine injection) ay isang makapangyarihang peripheral vasodilator at maaaring magdulot ng 
makabuluhang hypotension. Ang mga pasyente na may buo na baroreceptor reflex na mekanismo ay 
nakakapagpapanatili ng presyon ng dugo at tissue perfusion bilang tugon sa Adenoscan sa pamamagitan ng pagtaas ng 
rate ng puso at cardiac output. Gayunpaman, ang Adenoscan ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyente na 
may autonomic dysfunction, stenotic valvular heart disease, pericarditis o pericardial effusions, stenotic carotid artery 
disease na may cerebrovascular insufficiency, o uncorrected hypovolemia, dahil sa panganib ng hypotensive complications 
sa mga pasyenteng ito. Ang Adenoscan ay dapat na ihinto sa sinumang pasyente na nagkakaroon ng paulit-ulit o sintomas 
na hypotension.

Alta-presyon
Ang mga pagtaas sa systolic at diastolic pressure ay naobserbahan (kasing laki ng 140 mm Hg systolic sa isang 
kaso) kasabay ng Adenoscan infusion; karamihan sa mga pagtaas ay kusang nalutas sa loob ng ilang minuto, 
ngunit sa ilang mga kaso, ang hypertension ay tumagal ng ilang oras.

Bronchoconstriction
Ang Adenoscan (adenosine injection) ay isang respiratory stimulant (marahil sa pamamagitan ng pag-activate ng carotid body 

chemoreceptors) at ang intravenous administration sa tao ay ipinakita na nagpapataas ng minutong bentilasyon (Ve) at 

nagpapababa ng arterial PCO2nagiging sanhi ng respiratory alkalosis. Humigit-kumulang 28% ng mga pasyente ang nakakaranas 

ng paghinga (dyspnea) o pagnanasang huminga nang malalim gamit ang Adenoscan. Ang mga reklamong ito sa paghinga ay 

lumilipas lamang at bihirang nangangailangan ng interbensyon.



Ang adenosine na pinangangasiwaan sa pamamagitan ng paglanghap ay naiulat na nagdudulot ng bronchoconstriction 
sa mga pasyenteng may asthmatic, marahil dahil sa mast cell degranulation at histamine release. Ang mga epektong ito 
ay hindi naobserbahan sa mga normal na paksa. Ang Adenoscan ay ibinibigay sa isang limitadong bilang ng mga 
pasyente na may hika at ang banayad hanggang katamtamang paglala ng kanilang mga sintomas ay naiulat. Ang 
kompromiso sa paghinga ay naganap sa panahon ng pagbubuhos ng adenosine sa mga pasyente na may 
nakahahadlang na sakit sa baga. Ang Adenoscan ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyente na may 
nakahahadlang na sakit sa baga na hindi nauugnay sa bronchoconstriction (hal., emphysema, bronchitis, atbp.) at dapat 
na iwasan sa mga pasyente na may bronchoconstriction o bronchospasm (hal., hika). Ang Adenoscan ay dapat na ihinto 
sa sinumang pasyente na nagkakaroon ng matinding kahirapan sa paghinga.

Atrial fibrillation
Ang atrial fibrillation ay naiulat sa mga pasyente (na may at walang kasaysayan ng atrial fibrillation) na sumasailalim sa 
myocardial perfusion imaging na may adenosine infusion. Sa mga kasong ito, nagsimula ang atrial fibrillation 1.5 
hanggang 3 minuto pagkatapos ng pagsisimula ng adenosine, tumagal ng 15 segundo hanggang 6 na oras, at kusang 
na-convert sa normal na sinus ritmo.

Mga pag-iingat

Interaksyon sa droga

Ang intravenous Adenoscan (adenosine injection) ay ibinigay kasama ng iba pang mga cardioactive na gamot 
(tulad ng beta adrenergic blocking agents, cardiac glycosides, at calcium channel blockers) nang walang 
maliwanag na masamang pakikipag-ugnayan, ngunit ang pagiging epektibo nito sa mga ahente na ito ay hindi 
sistematikong nasusuri. Dahil sa potensyal para sa additive o synergistic depressant effect sa SA at AV node, 
gayunpaman, ang Adenoscan ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa pagkakaroon ng mga ahente na ito.

Ang mga vasoactive effect ng Adenoscan ay pinipigilan ng adenosine receptor antagonists, tulad ng 
methylxanthines (hal., caffeine at theophylline). Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng Adenoscan sa 
pagkakaroon ng mga ahente na ito ay hindi sistematikong nasuri.

Ang mga vasoactive effect ng Adenoscan ay potentiated ng nucleoside transport inhibitors, tulad ng 
dipyridamole. Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng Adenoscan sa pagkakaroon ng dipyridamole ay hindi 
sistematikong nasuri.

Hangga't maaari, ang mga gamot na maaaring humadlang o magpalaki sa mga epekto ng adenosine ay dapat itago 

nang hindi bababa sa limang kalahating buhay bago ang paggamit ng Adenoscan.

Carcinogenesis, mutagenesis, kapansanan sa pagkamayabong

Ang mga pag-aaral sa mga hayop ay hindi isinagawa upang suriin ang potensyal na carcinogenic ng Adenoscan 
(adenosine injection). Ang adenosine ay negatibo para sa genotoxic na potensyal sa Salmonella (Ames Test) at 
Mammalian Microsome Assay.

Ang adenosine, gayunpaman, tulad ng iba pang mga nucleoside sa millimolar na konsentrasyon na naroroon para sa ilang 

pagdodoble ng mga cell sa kultura, ay kilala na gumagawa ng iba't ibang mga pagbabago sa chromosomal.

Ang mga pag-aaral ng pagkamayabong sa mga hayop ay hindi isinagawa na may adenosine.

Kategorya ng Pagbubuntis C

Ang mga pag-aaral sa pagpaparami ng hayop ay hindi isinagawa gamit ang adenosine; at walang pag-aaral na isinagawa sa mga 

buntis na kababaihan. Dahil hindi alam kung ang Adenoscan ay maaaring magdulot ng pinsala sa fetus kapag ibinibigay sa mga 

buntis na kababaihan, ang Adenoscan ay dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis lamang kung malinaw na kinakailangan.



Paggamit ng pediatric

Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng Adenoscan sa mga pasyenteng wala pang 18 taong gulang ay hindi 
pa naitatag.

Geriatric na paggamit

Ang mga klinikal na pag-aaral ng Adenoscan ay hindi nagsama ng sapat na bilang ng mga paksang mas bata sa 65 taong 

gulang upang matukoy kung iba ang kanilang pagtugon. Ang iba pang naiulat na karanasan ay hindi nagpahayag ng mga 

klinikal na nauugnay na pagkakaiba ng tugon ng mga matatanda kumpara sa mga mas batang pasyente. Ang mas mataas na 

sensitivity ng ilang mas matatandang indibidwal, gayunpaman, ay hindi maitatapon.

Masamang Reaksyon

Ang mga sumusunod na reaksyon na may saklaw na hindi bababa sa 1% ay naiulat sa intravenous Adenoscan sa 1421 mga 
pasyente na nakatala sa kontrolado at hindi kontroladong mga klinikal na pagsubok sa US. Sa kabila ng maikling 
kalahating buhay ng adenosine, 10.6% ng mga side effect ay nangyari hindi sa pagbubuhos ng Adenoscan ngunit ilang 
oras pagkatapos ng pagbubuhos ay natapos. Gayundin, 8.4% ng mga side effect na nagsimulang magkasabay sa 
pagbubuhos ay nagpatuloy hanggang 24 na oras pagkatapos makumpleto ang pagbubuhos. Sa maraming mga kaso, 
hindi posible na malaman kung ang mga huling masamang kaganapan na ito ay resulta ng pagbubuhos ng Adenoscan.

Namumula

Hindi komportable sa dibdib

Dyspnea o hinihimok na huminga ng malalim 

Sakit ng ulo

Hindi ginhawa sa lalamunan, leeg, o 
panga Ang gastrointestinal 
discomfort Pagkahilo/pagkahilo sa 
upper extremity discomfort ST 
segment depression
First-degree na AV block
Second-degree na AV block
Paresthesia
Hypotension
Kinakabahan
Arrhythmias

44%
40%
28%
18%
15%
13%
12%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%

Ang mga masamang karanasan ng anumang kalubhaan na iniulat sa mas mababa sa 1% ng mga pasyente ay kinabibilangan ng:

Katawan sa Kabuuan

Ang kakulangan sa ginhawa sa likod; kakulangan sa ginhawa sa mas mababang paa't kamay; 

kahinaan Cardiovascular System

Nonfatal myocardial infarction; ventricular arrhythmia na nagbabanta sa buhay; ikatlong antas ng AV block; 
bradycardia; palpitation; sinus exit block; paghinto ng sinus; pagpapawis; Mga pagbabago sa T-wave; 
hypertension (systolic blood pressure > 200 mm Hg)

Central Nervous System

Antok; emosyonal na kawalang-tatag; panginginig



Genital/Urinary System

Presyon ng vaginal; pagmamadali 

Sistema ng Paghinga

Ubo
Mga Espesyal na Senses

Malabong paningin; tuyong bibig; kakulangan sa ginhawa sa tainga; lasa ng metal; ilong kasikipan; scotomas; kakulangan sa ginhawa 

sa dila

Karanasan sa Post Marketing(tingnan ang MGA BABALA)

Ang mga sumusunod na masamang kaganapan ay naiulat mula sa karanasan sa marketing sa Adenoscan. Dahil ang 
mga kaganapang ito ay boluntaryong iniulat mula sa isang populasyon na hindi tiyak ang laki, ay nauugnay sa 
magkakatulad na mga sakit at maramihang mga therapy sa gamot at mga pamamaraan ng operasyon, hindi laging 
posible na mapagkakatiwalaang tantiyahin ang dalas ng mga ito o magtatag ng sanhi ng kaugnayan sa pagkakalantad 
sa droga. Ang mga desisyon na isama ang mga kaganapang ito sa pag-label ay karaniwang batay sa isa o higit pa sa 
mga sumusunod na salik: (1) kabigatan ng kaganapan, (2) dalas ng pag-uulat, (3) lakas ng sanhi ng koneksyon sa gamot, 
o kumbinasyon ng mga salik na ito.

Katawan sa Kabuuan

Reaksyon sa lugar ng iniksyon

Central Nervous System

Aktibidad ng seizure, kabilang ang tonic clonic (grand mal) seizure, at pagkawala ng malay

Digestive

Pagduduwal at pagsusuka

Panghinga
Pag-aresto sa paghinga

OVERDOSAGE

Ang kalahating buhay ng adenosine ay mas mababa sa 10 segundo at ang mga side effect ng Adenoscan (kapag nangyari ang mga 

ito) ay kadalasang mabilis na nalulutas kapag ang pagbubuhos ay itinigil, kahit na naantala o patuloy na mga epekto ay 

naobserbahan. Ang mga methylxanthine, tulad ng caffeine at theophylline, ay mapagkumpitensyang adenosine receptor 

antagonist at ang theophylline ay ginamit upang epektibong wakasan ang patuloy na mga side effect. Sa kinokontrol na mga 

klinikal na pagsubok sa US, ang theophylline (50-125 mg na mabagal na intravenous injection) ay kinakailangan upang i-abort ang 

mga side effect ng Adenoscan sa mas mababa sa 2% ng mga pasyente.

Dosis at Pangangasiwa
Para sa intravenous infusion lamang.

Ang Adenoscan ay dapat ibigay bilang isang tuluy-tuloy na peripheral intravenous infusion.



Ang inirerekomendang intravenous dose para sa mga nasa hustong gulang ay 140 mcg/kg/min na ini-infuse sa loob ng anim na minuto (kabuuang 

dosis na 0.84 mg/kg).

Ang kinakailangang dosis ng thallium-201 ay dapat iturok sa gitna ng Adenoscan infusion (ibig sabihin, 
pagkatapos ng unang tatlong minuto ng Adenoscan). Ang Thallium-201 ay pisikal na katugma sa 
Adenoscan at maaaring direktang iturok sa Adenoscan infusion set.

Ang iniksyon ay dapat na malapit sa venous access hangga't maaari upang maiwasan ang hindi 
sinasadyang pagtaas sa dosis ng Adenoscan (ang mga nilalaman ng IV tubing) na ibinibigay.

Walang data sa kaligtasan o bisa ng mga alternatibong Adenoscan infusion protocol.

Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng Adenoscan na pinangangasiwaan ng intracoronary route ay hindi pa 
naitatag.

Ang sumusunod na Adenoscan infusion nomogram ay maaaring gamitin upang matukoy ang naaangkop na rate ng pagbubuhos na 

naitama para sa kabuuang timbang ng katawan:

Timbang ng Pasyente Rate ng Pagbubuhos

mL/min
2.1
2.3
2.6
2.8
3.0
3.3
3.5
3.8
4.0
4.2

kg
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

lbs
99
110
121
132
143
154
165
176
187
198

Ang nomogram na ito ay nagmula sa sumusunod na pangkalahatang formula:

Tandaan:Ang mga produkto ng parenteral na gamot ay dapat na biswal na suriin para sa particulate 
matter at pagkawalan ng kulay bago ibigay.

Paano Ibinibigay

Ang Adenoscan (adenosine injection) ay ibinibigay bilang 20 mL at 30 mL na vial ng sterile, nonpyrogenic na 
solusyon sa normal na asin.

NDC 0469-0871-20
60 mg/20 mL (3 mg/mL) sa isang 20 mL single-dose, flip-top glass vial, na nakabalot nang paisa-isa at sa mga pakete ng sampu.

Code ng Produkto 87120

NDC 0469-0871-30
90 mg/30 mL (3 mg/mL) sa isang 30 mL single-dose, flip-top glass vial, na nakabalot nang paisa-isa at sa mga pakete ng sampu.

Code ng Produkto 87130



Mag-imbak sa kinokontrol na temperatura ng kuwarto 15°-30°C (59°-86°F)

Huwag ilagay sa refrigerator dahil maaaring mangyari ang crystallization. Kung naganap ang pagkikristal, tunawin ang mga kristal sa 

pamamagitan ng pag-init sa temperatura ng silid. Ang solusyon ay dapat na malinaw sa oras ng paggamit.

Naglalaman ng walang preservative. Itapon ang hindi nagamit na 

bahagi. Rx lang

Ipinagbibili ni:

Astellas Pharma US, Inc. 
Deerfield, IL 60015-2548

Ginawa ni:
Hospira, Inc.

Lake Forest, IL 60045 USA
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