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Dacă sunteți consumator sau pacient vă rugăm să vizitațiaceastă versiune.

VEZI TOATE SECȚIUNILE

PRINCIPALELE INFORMAȚIILOR DE PRESCRIERE

Aceste evidențieri nu includ toate informațiile necesare pentru a utiliza ACTIVASE în mod sigur și eficient. Consultați informațiile 

complete de prescriere pentru ACTIVASE. Activaza (alteplaza) pentru injectare, pentru...

CUPRINS
Cuprins

1 INDICAȚII ȘI UTILIZARE

1.1 Accident vascular cerebral ischemic acut - Activase este indicat pentru tratamentul accidentului vascular cerebral ischemic acut. 

Excludeți hemoragia intracraniană ca cauză principală a semnelor și simptomelor de accident vascular cerebral înainte de inițiere...

2 DOZE ŞI ADMINISTRARE
2.1 Accident vascular cerebral ischemic acut - Administrați Activase cât mai curând posibil, dar în decurs de 3 ore de la 

debutul simptomelor. Doza recomandată este de 0,9 mg/kg (a nu depăși 90 mg doza totală), cu 10% din...

3 FORME DE DOZARE ȘI PENTRU FORME

50 mg pulbere liofilizată per flacon de unică folosință cu 50 ml SWFI USP pentru reconstituire - 100 mg pulbere liofilizată 

per flacon de unică folosință cu 100 ml SWFI USP pentru reconstituire

4 CONTRAINDICAȚII
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4.1 Accident vascular cerebral ischemic acut - Nu administrați Activase pentru a trata accidentul vascular cerebral ischemic acut în 

următoarele situații în care riscul de sângerare este mai mare decât beneficiul potențial [vezi Avertismente...

5 AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

5.1 Sângerare - Activaza poate provoca sângerări interne sau externe semnificative, uneori fatale, în special la locurile 

de puncție arterială și venoasă. Evitați injecțiile intramusculare și traumatismele la...

6 REACȚII ADVERSE

Următoarele reacții adverse sunt discutate mai detaliat în celelalte secțiuni ale etichetei: Sângerare [vezi 
Contraindicații (4), Avertismente și precauții (5.1)] Hipersensibilitate [vezi ...

7 INTERACȚII MEDICAMENTE

Interacțiunea Activasei cu alte medicamente cardioactive sau cerebroactive nu a fost studiată. Anticoagulantele și 

medicamentele antiplachetare cresc riscul de sângerare dacă sunt administrate înainte de...

8 UTILIZARE ÎN POPULAȚII SPECIFICE

8.1 Sarcina - Rezumatul riscurilor - Studiile publicate și rapoartele de caz privind utilizarea alteplazei la femeile însărcinate sunt 

insuficiente pentru a informa un risc asociat medicamentului de rezultate adverse asupra dezvoltării...

11 DESCRIERE

Activaza este un activator tisular al plasminogenului produs prin tehnologia ADN-ului recombinant. Este o glicoproteină 

sterilă, purificată de 527 de aminoacizi. Este sintetizat folosind ADN-ul complementar (ADNc...

12 FARMACOLOGIE CLINICĂ

12.1 Mecanismul de acțiune - Alteplaza este o serin protează responsabilă de conversia amplificată de fibrină 
a plasminogenului în plasmină. Produce o conversie limitată a plasminogenului în absența...

13 TOXICOLOGIE NONCLINICĂ

13.1 Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii - Nu au fost efectuate studii pe termen lung la animale 
pentru a evalua potentialul carcinogen sau efectul asupra fertilitatii. Termen scurt ...

14 STUDII CLINICE

14.1 Accident vascular cerebral ischemic acut (AIS) Au fost efectuate două studii dublu-orb, controlate cu 
placebo (Studiile 1 și 2) la pacienți cu AIS. Ambele studii au înrolat pacienți cu ...

16 CUM SE FURNIZează/DEPOZITARE ȘI MANIPULARE

16.1 Cum este furnizat - Activase este furnizat sub formă de pulbere sterilă, liofilizată, în flacoane de 50 mg care conțin vid și în 

flacoane de 100 mg fără vid. Fiecare flacon de 50 mg Activase (29 milioane UI) este ambalat...

17 INFORMAȚII DE CONSILIERE A PACIENȚILOR

După administrarea Activasei, pacienții prezintă un risc crescut de sângerare internă sau externă. Sfătuiți pacienții să 

contacteze un profesionist din domeniul sănătății dacă prezintă simptome sau semne...

SPL SECȚIUNE NECLASIFICATĂ

Activase® (alteplase) Produs de: Genentech, Inc. Membru al grupului Roche - 1 DNA Way - South San 
Francisco, CA - 94080-4990 - Licența SUA nr. 1048 - Activase® este o marcă înregistrată a...

PANOUL PRINCIPAL DE AFIȘARE

PRINCIPAL DISPLAY PANEL - Kit Carton - 50 mg - NDC 50242-044-13 - ALTEPLASE - ACTIVASE® pentru uz 
intravenos - 50 mg (29 milioane UI) un activator tisular de plasminogen - 10165054 - Genentech

PANOUL PRINCIPAL DE AFIȘARE
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PRINCIPAL DISPLAY PANEL - Kit Carton - 100 mg - NDC 50242-085-27 - ALTEPLASE - ACTIVASE® pentru uz 
intravenos - 100 mg (58 milioane UI) un activator tisular de plasminogen - 10165055 - Genentech

INGREDIENTE ȘI ASPECT
Informații despre produs
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Găsiți RESURSE SUPLIMENTARE(disponibil și înmeniul din stânga )

SIGURANȚĂ

Raportați evenimentele adverse ,Rechemarile de siguranță ale FDA ,Prezența în laptele matern

RESURSE CONEXE

Medline Plus ,Studii clinice ,PubMed ,Rezumatul datelor biochimice

MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE ACEST MEDICAMENT

Vedeți arhivele de etichetare ,RxNorm ,Obțineți feed RSS pentru etichete ,Vedeți codurile NDC NOU!
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