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2020أكتوبر 13 في التحديث تمالدواءتسمية معلومات

النسخة.هذه زيارةيرجى مريضاً ، أو مستهلكاً كنت إذا

األقسامكل عرض

المعلوماتوصف على الضوء يسلط

لـالكاملة الوصفات معلومات انظر وفعالية. بأمان  ACTIVASEالستخدام الالزمة المعلومات جميع البارزة النقاط هذه تتضمن ال

ACTIVASE. Activase )alteplase(   ، أجل ...من للحقن

المحتوياتجدول

المحتوياتجدول

واالستخداماالستطبابات 1

باعتباره الجمجمة داخل النزيف استبعاد الحادة. الدماغية السكتة لعالج أكتيفاز يشار - الحادة الدماغية السكتة 1.1

البدء ...قبل الدماغية السكتة وأعراض لعالمات الرئيسي السبب

االستعمالوطريقة الجرعة 2

ظهور بعد ساعات 3 غضون في ولكن ممكن وقت أقرب في  Activaseإدارة - الحادة اإلقفارية الدماغية السكتة 2.1

من ...10٪ بنسبة  )مجم90 اإلجمالية الجرعة تتجاوز ال (كجم   /مجم0.9 هي بها الموصى الجرعة األعراض.

القوةونقاط الجرعة أشكال 3

بالتجميد مجفف مسحوق - التكوين إلعادة  USP SWFIمن مل 50 مع الفردي لالستخدام قارورة لكل مجم 50 بالتجميد مجفف مسحوق

التكوينإلعادة  USP SWFIمن مل 100 مع الفردي لالستخدام قارورة لكل مجم 100

موانع4
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https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=c669f77c-fa48-478b-a14b-80b20a0139c2&audience=consumer
www.911globalmeds.com/buy-alteplase-cathflo-activase-online
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يكون التي التالية الحاالت في الحادة الدماغية السكتة لعالج أكتيفاز بإعطاء تقم ال - الحادة اإلقفارية الدماغية السكتة 4.1

التحذيرات ...انظر [المحتملة الفائدة من أكبر النزيف خطر فيها

واالحتياطاتالتحذيرات 5

البزل مواقع في وخاصة قاتل ، وأحياناً كبير ، خارجي أو داخلي نزيف حدوث في أكتيفاز يتسبب أن يمكن - النزيف 5.1

والصدمات ...العضلي الحقن تجنب والوريدي. الشرياني

العكسيةالتفاعالت 6

(االستعمال موانع انظر [النزيف الملصق: من األخرى األقسام في التفصيل من بمزيد التالية الضائرة التفاعالت مناقشة تمت
انظر ...[الحساسية فرط  )]5.1(واالحتياطات التحذيرات  ، )4

الدواءتفاعالت 7

واألدوية التخثر مضادات تزيد المخ. أو القلب في النشطة األخرى األدوية مع  Activaseتفاعل دراسة يتم لم

قبل ...تناولها تم إذا النزيف خطر من للصفيحات المضادة

محددةسكانية مجموعات في االستخدام 8

كافية غير الحوامل النساء في  alteplaseاستخدام حول الحالة وتقارير المنشورة الدراسات - المخاطر ملخص - الحمل 8.1

السلبية ...النمو بنتائج بالعقاقير المرتبطة المخاطر عن لإلبالغ

الوصف11

على يحتوي ومنقى معقم سكري بروتين وهو المؤتلف. النووي الحمض تقنية تنتجه الذي األنسجة البالزمينوجين منشط هو ...

Activaseكدنا (التكميلي النووي الحمض باستخدام تصنيعه يتم األمينية. األحماض من 527

السريريةالصيدلة 12

ينتج البالزمين. إلى بالفايبرين المعزز البالزمينوجين تحويل عن مسؤول سيرين بروتين هو  Alteplase- العمل آلية 12.1

وجود ...عدم حالة في للبالزمينوجين محدود تحويل

السريريةغير السموم علم 13

اإلصابة إمكانية لتقييم الحيوانات على األجل طويلة دراسات إجراء يتم لم - الخصوبة ضعف الطفرات ، التسرطن ، 13.1

القصير ...المدى الخصوبة. على التأثير أو بالسرطان

سريريةدراسة 14

في  )2و 1 الدراسات (التعمية ومزدوجة بالغفل مضبوطتان تجربتان أجريت  )(AISالحادة اإلقفارية الدماغية السكتة 14.1

من ...يعانون الذين المرضى الدراستين كلتا سجلت االندروجين. حساسية متالزمة مرضى

والمناولةالتخزين   /التوريديتم كيف 16

وفي فراغ على تحتوي مجم 50 سعة قوارير في بالتجميد ومجفف معقم كمسحوق  Activaseتوفير يتم - التزويد طريقة 16.1

معبأة ... )دوليةوحدة مليون Activase ) 29مجم 50 قارورة كل فراغ. بدون مجم 100 قوارير

المرضىإرشاد معلومات 17

الرعاية بأخصائي االتصال المرضى من اطلب خارجياً. أو داخلياً للنزيف متزايد لخطر المرضى يتعرض أكتيفاز ، إعطاء بعد

عالمات ...أو أعراض من عانوا إذا الصحية

SPLفي مصنف غير قسم
رقم المتحدة الواليات ترخيص - 94080-4990 - كاليفورنيا فرانسيسكو ، سان جنوب -  ®Activaseمسجلة تجارية عالمة هي ...

1048 -Way DNA  1 -Roche  مجموعةفي عضوInc. ، Genentech بواسطة :صنُعActivase® )alteplase( 

الرئيسيةالعرض لوحة

لالستخدام  ACTIVASE  -ALTEPLASE  - 50242-044-13®NDC- مجم 50 - الكرتون مجموعة - الرئيسية العرض لوحة

Genentech- 10165054 - لألنسجة بالزمينوجين منشط  )دوليةوحدة مليون 29 (مجم 50 - الوريد في

الرئيسيةالعرض لوحة
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لالستخدام  ACTIVASE  -ALTEPLASE  - 50242-085-27®NDC- مجم 100 - الكرتون مجموعة - الرئيسية العرض لوحة

Genentech- 10165055 - لألنسجة بالزمينوجين منشط  )دوليةوحدة مليون 58 (مجم 100 - الوريد في

والمظهرالمكونات

المنتجمعلومات

األقسامكل عرض

) اليسرىالقائمة فيأيضاً متوفر (إضافيةموارد عن ابحث

سالمة

األمحليب في الوجود و FDAسالمة استدعاءات و السلبيةاألحداث عن اإلبالغ

الصلةذات موارد

البيوكيميائيةالبيانات ملخص و PubMedو السريريةالتجارب و بلسميدالين

الدواءهذا حول المعلومات من مزيد

الجديد! NDC )أكواد(كود عرض و RSSموجز تسمية على الحصول و نورمإكس آر و التسميةأرشيفات عرض
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