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ดูส่วนทั้งหมด

จุดเด่นของข้อมูลการสั่งจ่ายยา
ไฮไลทเ์หล่านี้ไม่รวมข้อมูลทั้งหมดที่จําเป็นในการใช้ ACTIVASE อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ดูข้อมูลการสั่งจ่ายยาฉบับ
เต็มสําหรับ ACTIVASE Activase (alteplase) สําหรับฉีดสําหรับ ...

สารบัญ
สารบัญ

1 ข้อบ่งชี้และการใชง้าน
1.1 Acute Ischemic Stroke - Activase มีไว้สําหรับการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน ไม่รวมการตกเลือดใน
กะโหลกศีรษะที่เป็นสาเหตหุลักของอาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมองก่อนเริ่มการรักษา ...

2 ปริมาณและการบริหาร
2.1 Acute Ischemic Stroke - ใช้ Activase โดยเร็วที่สุด แต่ภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากเริ่มมอีาการ ปริมาณที่แนะนํา
คือ 0.9 มก./กก. (ไม่เกินขนาดยาทั้งหมด 90 มก.) โดย 10% ของ ...

3 รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง
ผงเยือกแข็ง 50 มก. ต่อขวดที่ใช้ครั้งเดียวด้วย SWFI USP 50 มล. สําหรับการคืนสภาพ - ผงเยือกแข็ง 100 มก. ต่อขวดที่ใช้
ครั้งเดียวด้วย SWFI USP 100 มล. สําหรับการคืนสภาพ

4 ข้อห้าม
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4.1 Acute Ischemic Stroke - ห้ามใช้ Activase เพื่อรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันในสถานการณ์ต่อไปนี้
ซึ่งความเสี่ยงต่อการตกเลือดมากกว่าผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ (ดูคําเตือน ...

5 คําเตือนและข้อควรระวัง
5.1 เลือดออก - Activase อาจทําให้เลือดออกภายในหรือภายนอกทีม่ีนัยสําคัญ บางครั้งอาจถึงตายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีบ่ริเวณ
ที่มีการเจาะหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดํา หลีกเลี่ยงการฉีดเข้ากล้ามเนื้อและการบาดเจ็บที่ ...

6 อาการไม่พึงประสงค์
อาการข้างเคียงต่อไปนีจ้ะกล่าวถึงในรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ของฉลาก: เลือดออก (ดูข้อห้าม (4) คําเตือนและข้อควร
ระวัง (5.1)] ภูมิไวเกิน (ดู ...

7 ปฏิกิริยาระหว่างยา
ไม่ไดม้กีารศึกษาปฏิสัมพันธข์อง Activase กับยากระตุ้นหัวใจหรือหลอดเลือดสมองอื่น ๆ ยาต้านการแข็งตัวของ
เลือดและยาต้านเกล็ดเลือดเพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือดหากให้ก่อน ...

8 ใช้ในประชากรเฉพาะ
8.1 การตั้งครรภ์ - สรุปความเสี่ยง - การศึกษาทีต่ีพิมพแ์ละรายงานกรณีการใช้ alteplase ในหญิงตั้งครรภไ์มเ่พียงพอที่
จะแจ้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาของผลการพัฒนาที่ไมพ่ึงประสงค์ ...

11 คําอธิบาย
Activase เป็นตัวกระตุ้นเนื้อเยื่อ plasminogen ที่ผลิตโดยเทคโนโลยี recombinant DNA เป็นไกลโคโปรตีนบริสุทธิท์ี่
ปราศจากเชื้อซึ่งมีกรดอะมิโน 527 ชนิด มันถูกสังเคราะหโ์ดยใช้ DNA เสริม (cDNA ...

12 เภสัชวิทยาคลินิก
12.1 กลไกการออกฤทธิ์ - Alteplase เป็นซีรีนโปรตีเอสที่รับผิดชอบในการเปลี่ยนพลาสมิโนเจนเป็นพลาสมินที่เสริมไฟ
บริน มันสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ จํากัด ของ plasminogen ในกรณีที่ไม่มี ...

13 พิษวิทยาที่ไม่ใชท่างคลินิก
13.1 การก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์ - ไมไ่ด้มกีารศึกษาระยะยาวในสัตว์เพื่อประเมินศักยภาพ
ในการก่อมะเร็งหรือผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ ในระยะสั้น ...

14 การศึกษาทางคลินิก

14.1 Acute Ischemic Stroke (AIS) การทดลองสองครั้งที่ควบคุมด้วยยาหลอกแบบ double-blind (การศึกษาที่ 
1 และ 2) ดําเนินการในผู้ป่วยที่เป็นโรค AIS ทั้งสองการศึกษาลงทะเบียนผูป้่วยที่มี ...

16 วิธกีารจัดหา/จัดเก็บและจัดการ
16.1 วิธกีารจัดหา - Activase ถูกจัดให้เป็นผงแห้งที่ผ่านการฆ่าเชื้อและแห้งในขวดขนาด 50 มก. ที่มีสุญญากาศ และในขวด
ขนาด 100 มก. ที่ไม่มีสุญญากาศ ขวด Activase 50 มก. (29 ล้าน IU) แต่ละขวดบรรจุ ...

17 ข้อมูลการให้คําปรึกษาผู้ป่วย
หลังการให้ยา Activase ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะมเีลือดออกภายในหรือภายนอกมากขึ้น แนะนําใหผู้้ป่วยติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้าน
การดูแลสุขภาพหากพบอาการหรืออาการแสดง ...

SPL ไมไ่ด้จําแนกมาตรา
Activase® (alteplase) ผลิตโดย: Genentech, Inc. สมาชิกของ Roche Group - 1 DNA Way - South San 
Francisco, CA - 94080-4990 - ใบอนุญาตเลขที่ 1048 - Activase® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ...

แผงแสดงผลหลัก
PRINCIPAL DISPLAY PANEL - Kit Carton - 50 mg - NDC 50242-044-13 - ALTEPLASE - ACTIVASE® สําหรับ
การเข้าเส้นเลือดดํา - 50 mg (29 ล้าน IU) ตัวกระตุ้น plasminogen เนื้อเยื่อ - 10165054 - Genentech

แผงแสดงผลหลัก
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PRINCIPAL DISPLAY PANEL - Kit Carton - 100 mg - NDC 50242-085-27 - ALTEPLASE - ACTIVASE® สําหรับการ
ฉีดยาเข้าเส้นเลือดดํา - 100 mg (58 ล้าน IU) ตัวกระตุ้น plasminogen ของเนื้อเยื่อ - 10165055 - Genentech

ส่วนผสมและลักษณะที่ปรากฏ
ข้อมูลสินค้า

ดูส่วนทั้งหมด

ค้นหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม(ยังมีอยู่ในเมนซู้าย )

ความปลอดภัย
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