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VER TODAS AS SEÇÕES

DESTAQUES DAS INFORMAÇÕES DE PRESCRIÇÃO

Esses destaques não incluem todas as informações necessárias para usar ACTIVASE com segurança e eficácia. Consulte as 

informações completas de prescrição de ACTIVASE. Ativase (alteplase) para injeção, para ...
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1 INDICAÇÕES E USO
1.1 AVC Isquêmico Agudo - Activase é indicado para o tratamento do AVC isquêmico agudo. Excluir 
hemorragia intracraniana como causa primária de sinais e sintomas de AVC antes do início ...

2 DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO

2.1 AVC Isquêmico Agudo - Administrar Activase assim que possível, mas dentro de 3 horas após o início dos 

sintomas. A dose recomendada é de 0,9 mg/kg (não deve exceder a dose total de 90 mg), com 10% da ...

3 FORMAS DE DOSAGEM E FORÇAS

50 mg de pó liofilizado por frasco de uso único com 50 mL de SWFI USP para reconstituição - 100 mg de pó liofilizado 

por frasco de uso único com 100 mL de SWFI USP para reconstituição

4 CONTRA-INDICAÇÕES
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4.1 AVC Isquêmico Agudo - Não administre Activase para tratar AVC isquêmico agudo nas seguintes 
situações em que o risco de sangramento é maior do que o benefício potencial [ver Advertências ...

5 ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

5.1 Sangramento - A Activase pode causar sangramentos internos ou externos significativos, às vezes fatais, 

principalmente nos locais de punção arterial e venosa. Evite injeções intramusculares e traumas no ...

6 REAÇÕES ADVERSAS

As seguintes reações adversas são discutidas com mais detalhes nas outras seções do rótulo: Sangramento [ver 
Contraindicações (4), Advertências e Precauções (5.1)] Hipersensibilidade [ver ...

7 INTERAÇÕES DE DROGAS

A interação de Activase com outras drogas cardioativas ou cerebroativas não foi estudada. 
Anticoagulantes e antiplaquetários aumentam o risco de sangramento se administrados antes da ...

8 USO EM POPULAÇÕES ESPECÍFICAS

8.1 Gravidez - Resumo do risco - Estudos publicados e relatos de casos sobre o uso de alteplase em mulheres grávidas são 

insuficientes para informar um risco associado a um medicamento de resultados adversos no desenvolvimento ...

11 DESCRIÇÃO

Activase é um ativador de plasminogênio tecidual produzido por tecnologia de DNA recombinante. É uma glicoproteína 

estéril e purificada de 527 aminoácidos. É sintetizado usando o DNA complementar (cDNA ...

12 FARMACOLOGIA CLÍNICA

12.1 Mecanismo de Ação - Alteplase é uma serina protease responsável pela conversão de plasminogênio em 

plasmina potencializada por fibrina. Produz conversão limitada de plasminogênio na ausência de ...

13 TOXICOLOGIA NÃO CLÍNICA

13.1 Carcinogénese, mutagénese, diminuição da fertilidade - Não foram realizados estudos de longa duração em 

animais para avaliar o potencial carcinogénico ou o efeito na fertilidade. Curto prazo ...

14 ESTUDOS CLÍNICOS

14.1 AVC Isquêmico Agudo (AIS) Dois estudos duplo-cegos, controlados por placebo (Estudos 1 e 2) foram 

conduzidos em pacientes com AIS. Ambos os estudos envolveram pacientes com ...

16 COMO FORNECIDO/ARMAZENAGEM E MANUSEIO

16.1 Como é fornecido - Activase é fornecido como um pó estéril liofilizado em frascos de 50 mg contendo vácuo e em 

frascos de 100 mg sem vácuo. Cada frasco de 50 mg de Activase (29 milhões de UI) é embalado ...

17 INFORMAÇÕES DE ACONSELHAMENTO DO PACIENTE

Após a administração de Activase, os pacientes apresentam risco aumentado de sangramento interno ou externo. Aconselhe os 

pacientes a entrar em contato com um profissional de saúde se apresentarem sintomas ou sinais ...

SEÇÃO NÃO CLASSIFICADA SPL

Activase® (alteplase) Fabricado por: Genentech, Inc. Membro do Grupo Roche - 1 DNA Way - South San 
Francisco, CA - 94080-4990 - Licença dos EUA No. 1048 - Activase® é uma marca registrada da ...

PAINEL DE EXIBIÇÃO PRINCIPAL

PAINEL DE VISUALIZAÇÃO PRINCIPAL - Kit Carton - 50 mg - NDC 50242-044-13 - ALTEPLASE - ACTIVASE® para uso 

intravenoso - 50 mg (29 milhões de UI) um ativador de plasminogênio tecidual - 10165054 - Genentech

PAINEL DE EXIBIÇÃO PRINCIPAL
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PAINEL DE VISUALIZAÇÃO PRINCIPAL - Caixa do kit - 100 mg - NDC 50242-085-27 - ALTEPLASE - ACTIVASE® para uso 

intravenoso - 100 mg (58 milhões de UI) um ativador de plasminogênio tecidual - 10165055 - Genentech

INGREDIENTES E APARÊNCIA

informação do produto

VER TODAS AS SEÇÕES

ENCONTRE RECURSOS ADICIONAIS(também disponível nomenu esquerdo )

SEGURANÇA

Relatar eventos adversos ,Recalls de segurança da FDA ,Presença no Leite Materno

RECURSOS RELACIONADOS

Medline Plus ,Testes clínicos ,PubMed ,Resumo de dados bioquímicos

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ESSA DROGA

Visualizar arquivos de rotulagem ,RxNormName ,Obter o feed RSS da etiqueta ,Ver Código(s) NDC NOVO!
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