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Nếu bạn là người tiêu dùng hoặc bệnh nhân, vui lòng truy cậpphiên bản này.

XEM TẤT CẢ CÁC PHẦN

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THÔNG TIN PHÂN PHỐI

Những điểm nổi bật này không bao gồm tất cả thông tin cần thiết để sử dụng ACTIVASE một cách an toàn và hiệu quả. 

Xem thông tin kê đơn đầy đủ cho ACTIVASE. Activase (alteplase) để tiêm, cho ...

MỤC LỤC
Mục lục

1 CHỈ ĐỊNH VÀ CÁCH SỬ DỤNG

1.1 Đột quỵ do thiếu máu cục bộ cấp tính - Activase được chỉ định để điều trị đột quỵ do thiếu máu cục bộ cấp tính. Loại 

trừ xuất huyết nội sọ là nguyên nhân chính của các dấu hiệu và triệu chứng đột quỵ trước khi bắt đầu ...

2 LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

2.1 Đột quỵ do thiếu máu cục bộ cấp - Sử dụng Activase càng sớm càng tốt nhưng trong vòng 3 giờ sau khi bắt đầu xuất 

hiện các triệu chứng. Liều khuyến cáo là 0,9 mg / kg (không vượt quá 90 mg tổng liều), với 10% của ...

3 HÌNH THỨC LIỀU LƯỢNG VÀ SỨC MẠNH

Bột đông khô 50 mg cho mỗi lọ sử dụng một lần với 50 mL SWFI USP để hoàn nguyên - Bột đông khô 100 mg cho 
mỗi lọ sử dụng một lần với 100 mL SWFI USP để hoàn nguyên

4 CHỐNG CHỈ ĐỊNH
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4.1 Đột quỵ do thiếu máu cục bộ cấp tính - Không dùng Activase để điều trị đột quỵ do thiếu máu cục bộ cấp tính trong 

các trường hợp sau đây trong đó nguy cơ chảy máu lớn hơn lợi ích tiềm năng [xem Cảnh báo ...

5 CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

5.1 Chảy máu - Activase có thể gây chảy máu đáng kể, đôi khi gây tử vong, bên trong hoặc bên ngoài, đặc biệt 
là tại các vị trí chọc dò động mạch và tĩnh mạch. Tránh tiêm bắp và chấn thương ...

6 PHẢN ỨNG CÓ LỢI

Các phản ứng có hại sau đây được thảo luận chi tiết hơn trong các phần khác của nhãn: Chảy máu [xem 
Chống chỉ định (4), Cảnh báo và Thận trọng (5.1)] Quá mẫn cảm [xem ...

7 TƯƠNG TÁC THUỐC

Tương tác của Activase với các thuốc hoạt động tim hoặc mạch máu não khác chưa được nghiên cứu. Thuốc 

chống đông máu và thuốc chống kết tập tiểu cầu làm tăng nguy cơ chảy máu nếu dùng trước ...

8 SỬ DỤNG TRONG DÂN SỐ CỤ THỂ

8.1 Mang thai - Tóm tắt rủi ro - Các nghiên cứu đã xuất bản và báo cáo trường hợp về việc sử dụng alteplase ở 
phụ nữ mang thai không đủ để thông báo về nguy cơ phát triển có hại của thuốc ...

11 MÔ TẢ
Activase là một chất hoạt hóa plasminogen mô được sản xuất bằng công nghệ DNA tái tổ hợp. Nó là một glycoprotein vô trùng, 

tinh khiết của 527 axit amin. Nó được tổng hợp bằng cách sử dụng DNA bổ sung (cDNA ...

12 DƯỢC LÂM SÀNG
12.1 Cơ chế hoạt động - Alteplase là một protease serine chịu trách nhiệm cho quá trình chuyển đổi plasminogen thành plasmin 

được tăng cường fibrin. Nó tạo ra sự chuyển đổi giới hạn của plasminogen trong trường hợp không có ...

13 ĐỘC TÍNH KHÔNG TIỂU HỌC

13.1 Sinh ung thư, sinh đột biến, suy giảm khả năng sinh sản - Các nghiên cứu dài hạn trên động vật đã không được thực 

hiện để đánh giá khả năng gây ung thư hoặc ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Thời gian ngắn ...

14 NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

14.1 Đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp tính (AIS) Hai thử nghiệm mù đôi, có đối chứng với giả dược (Nghiên cứu 1 và 2) 

được tiến hành ở bệnh nhân AIS. Cả hai nghiên cứu đều thu nhận những bệnh nhân có ...

16 CÁCH CUNG CẤP / BẢO QUẢN VÀ XỬ LÝ

16.1 Cách cung cấp - Activase được cung cấp dưới dạng bột đông khô, vô trùng trong lọ 50 mg có chân không và 
trong lọ 100 mg không có chân không. Mỗi lọ 50 mg Activase (29 triệu IU) được đóng gói ...

17 THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH NHÂN

Sau khi dùng Activase, bệnh nhân có nhiều nguy cơ bị chảy máu bên trong hoặc bên ngoài. Khuyên bệnh nhân 
liên hệ với chuyên gia chăm sóc sức khỏe nếu họ gặp các triệu chứng hoặc dấu hiệu ...

PHẦN KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LOẠI SPL

Activase® (alteplase) Sản xuất bởi: Genentech, Inc.

BẢNG HIỂN THỊ HIỆU TRƯỞNG

BẢNG HIỂN THỊ NGUYÊN TẮC - Hộp Kit - 50 mg - NDC 50242-044-13 - ALTEPLASE - ACTIVASE® để sử dụng trong 

tĩnh mạch - 50 mg (29 triệu IU) một chất kích hoạt plasminogen mô - 10165054 - Genentech

BẢNG HIỂN THỊ HIỆU TRƯỞNG
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BẢNG HIỂN THỊ NGUYÊN TẮC - Hộp Kit - 100 mg - NDC 50242-085-27 - ALTEPLASE - ACTIVASE® để sử dụng trong 

tĩnh mạch - 100 mg (58 triệu IU) một chất kích hoạt plasminogen mô - 10165055 - Genentech

THÀNH PHẦN VÀ SỰ XUẤT HIỆN

Thông tin sản phẩm

XEM TẤT CẢ CÁC PHẦN

TÌM NGUỒN BỔ SUNG(cũng có sẵn trongdanh mục bên trái )

SỰ AN TOÀN

Báo cáo các sự kiện bất lợi ,Thu hồi An toàn của FDA ,Có trong sữa mẹ

TÀI NGUYÊN LIÊN QUAN

Medline Plus ,Các thử nghiệm lâm sàng ,PubMed ,Tóm tắt dữ liệu sinh hóa

THÔNG TIN THÊM VỀ THUỐC NÀY

Xem lưu trữ gắn nhãn ,RxNorm ,Nhận nguồn cấp dữ liệu RSS của nhãn ,Xem (các) Mã NDC MỚI!
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