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2020 באוקטובר-13 ב עודכןסמים תווית על מידע

.זו גרסהבקר אנא מטופל או צרכן אתה אם

הסעיפים כל את הצג

מרשם מידע של דגשים
 עבור המרשם על מלא מידע ראה-ACTIVASE. ב ויעיל בטוח לשימוש הדרוש המידע כל את כוללים אינם אלו דגשים

.ACTIVASEל, להזרקה) אלטפלז( אקטיבאז...

העניינים תוכן
העניינים תוכן

ושימוש אינדיקציות1

 כגורם גולגולתי תוך דימום תכלול אל. חריף איסכמי בשבץ לטיפול מיועדActivase -  חריף איסכמי שבץ1.1
 ...התחלת לפני שבץ של ותסמינים לסימנים העיקרי

וניהול מינון2
 המינון. התסמינים הופעת לאחר שעות3  תוך אך האפשרי בהקדםActivase  מתן-  חריף איסכמי שבץ2.1

...מה10%  כאשר), ג"מ90  של הכולל המינון על יעלה לא( ג"ק/ג"מ0.9  הוא המומלץ

וחוזקות מינון צורות3
 ליופיליזית אבקה ג"מ100 -  לשיקוםUSP SWFI  ל"מ50  עם פעמי חד לשימוש בקבוקון לכל ליופילית אבקה ג"מ50

לשיקוםUSP SWFI  ל"מ100  עם פעמי חד לשימוש בקבוקון לכל

נגד התוויות4

-80b20a0139c2-a14b-fa48-478b?setid=c669f77c/drugInfo.cfm/dailymedhttps://dailymed.nlm.nih.gov1/3

TITLE - ALTEPLASE / ACTILYSE MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : U.S. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=c669f77c-fa48-478b-a14b-80b20a0139c2&audience=consumer
www.911globalmeds.com/buy-alteplase-cathflo-activase-online
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=c669f77c-fa48-478b-a14b-80b20a0139c2
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 הסיכון שבהם הבאים במצבים חריף איסכמי בשבץ לטיפולActivase  את לתת אין-  חריף איסכמי שבץ4.1
 ...אזהרות ראה[ הפוטנציאלית מהתועלת גדול לדימום

זהירות ואמצעי אזהרות5

 עורקים ניקור באתרי במיוחד, קטלני לעיתים, משמעותי חיצוני או פנימי לדימום לגרום יכולActivase -  דימום5.1
...ל ומטראומה שריריות תוך מזריקות הימנע. ורידים

שליליות תגובות6

 אזהרות(4),  נגד התוויות ראה[ דימום: התווית של האחרים בחלקים יותר רב בפירוט נדונות הבאות הלוואי תופעות
 ...ראה[ יתר רגישות(5.1)]  זהירות ואמצעי

תרופות בין אינטראקציות7

 קרישה נוגדי. נחקרה לא אחרות מוחיות או קרדיואקטיביות תרופות עםActivase  של האינטראקציה
 ...לפני ניתנים אם לדימום הסיכון את מעלים טסיות נוגדות ותרופות

ספציפיות באוכלוסיות שימוש8

 מספיקים אינם בהריון בנשים-alteplase ב שימוש על מקרה ודיווחי שפורסמו מחקרים-  סיכונים סיכום-  הריון8.1
...שליליות התפתחותיות לתוצאות לתרופה הקשור סיכון על   להודיע כדי

תיאור11
...)cDNAהמשלים  -DNAבאמצעות מסונתז הוא. אמינו חומצות527  של ומטוהר סטרילי גליקופרוטאין זהו. רקומביננטי 
Activase בטכנולוגיית המיוצר רקמות פלסמינוגן מפעיל הואDNA  ה

קלינית פרמקולוגיה12

 זה. לפלסמין פלסמינוגן של לפיברין מוגברת להמרה האחראי סרין פרוטאז הואAlteplase -  פעולה מנגנון12.1
 ...בהיעדר פלסמינוגן של מוגבלת המרה מייצר

קלינית לא טוקסיקולוגיה13

 הפוטנציאל את להעריך כדי חיים בבעלי טווח ארוכי מחקרים בוצעו לא-  בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה13.1
 ...קצר טווח. הפוריות על ההשפעה את או הקרצינוגני

קליניים מחקרים14

AIS.  עם בחולים נערכו-2) ו1  מחקרים( סמיות כפול, פלצבו מבוקרי ניסויים שני(AIS)  חריף איסכמי שבץ14.1
 ...עם מטופלים כללו המחקרים שני

וטיפול אחסון/אספקה כיצד16
 ואקום המכילים ג"מ50  של בבקבוקונים ומסופקת סטרילית כאבקה מסופקActivase -    האספקה אופן16.1

...ארוזIU)  מיליון(29  ג"מ50  שלActivase  בקבוקון כל. ואקום ללא ג"מ100  של ובבקבוקונים

למטופל ייעוץ על מידע17
 מקצוע לאיש לפנות למטופלים יעץ. חיצוני או פנימי לדימום מוגבר בסיכון נמצאים החוליםActivase,  מתן לאחר

...סימנים או תסמינים חווים הם אם הבריאות בתחום

SPL מסווג לא מדור
- Francisco, CA San South - 94080-4990 - 1048 ' מס ב"ארה רישיון- ®Activase  של רשום מסחרי סימן הוא...

Way DNA 1 - Rocheבקבוצת חבר: Genentech, Inc. ידי על מיוצרActivase® )alteplase( 

עיקרי תצוגה פאנל
 תוך לשימושACTIVASE - ALTEPLASE - 50242-044-13 ®NDC -  ג"מ50 -  ערכה קרטון-  עיקרי תצוגה פאנל
Genentech- 10165054 -  רקמות פלסמינוגן מפעילIU)  מיליון(29  ג"מ50 -  ורידי

עיקרי תצוגה פאנל
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 תוך לשימושACTIVASE - ALTEPLASE - 50242-085-27 ®NDC -  ג"מ100 -  ערכה קרטון-  עיקרי תצוגה פאנל
Genentech- 10165055 -  רקמות פלסמינוגן מפעילIU)  מיליון(58  ג"מ100 -  ורידי

ומראה מרכיבים
המוצר על מידע

הסעיפים כל את הצג

) שמאל תפריט-ב גם זמין(נוספים משאבים מצא

ּבטְִיחּות

אם בחלב נוכחות, -FDAה של בטיחות החזרות, שליליים אירועים על דווח

קשורים משאבים

PlusMedline ,קליניים ניסויים ,PubMed ,ביוכימיים נתונים סיכום

זו תרופה על נוסף מידע

!חדָׁשָ NDC קודי הצג, תווית שלRSS  עדכון קבל, RxNorm, התוויות בארכיון צפה

-80b20a0139c2-a14b-fa48-478b?setid=c669f77c/drugInfo.cfm/dailymedhttps://dailymed.nlm.nih.gov3/3

https://www.nlm.nih.gov/
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