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Ако сте потребител или пациент, моля, посетететази версия.

ВИЖТЕ ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ

АКЦЕНТИ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ

Тези акценти не включват цялата информация, необходима за безопасно и ефективно използване на ACTIVASE. Вижте пълната 

информация за предписване на ACTIVASE. Активаза (алтеплаза) за инжекции, за ...

СЪДЪРЖАНИЕ
Съдържание

1 ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА

1.1 Остър исхемичен инсулт - Активазата е показана за лечение на остър исхемичен инсулт. Изключете 

вътречерепния кръвоизлив като основна причина за признаци и симптоми на инсулт преди започване...

2 ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

2.1 Остър исхемичен инсулт - Приложете Activase възможно най-скоро, но в рамките на 3 часа след появата на 

симптомите. Препоръчителната доза е 0,9 mg/kg (да не надвишава общата доза от 90 mg), като 10% от...

3 ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛНИ СРЕДСТВА

50 mg лиофилизиран прах на флакон за еднократна употреба с 50 mL SWFI USP за разтваряне - 100 mg лиофилизиран прах на 

флакон за еднократна употреба със 100 mL SWFI USP за разтваряне

4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
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4.1 Остър исхемичен инсулт - Не прилагайте Activase за лечение на остър исхемичен инсулт в следните ситуации, 

при които рискът от кървене е по-голям от потенциалната полза [вижте Предупреждения...

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

5.1 Кървене - Активазата може да причини значително, понякога фатално, вътрешно или външно кървене, особено на 

местата на артериална и венозна пункция. Избягвайте интрамускулни инжекции и травми на...

6 НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Следните нежелани реакции са разгледани по-подробно в другите раздели на етикета: Кървене [вижте 

Противопоказания (4), Предупреждения и предпазни мерки (5.1)] Свръхчувствителност [вижте ...

7 ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Взаимодействието на Activase с други кардиоактивни или цереброактивни лекарства не е проучено. 

Антикоагулантите и антитромбоцитните лекарства увеличават риска от кървене, ако се прилагат преди...

8 ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛАЦИИ

8.1 Бременност – Резюме на риска – Публикуваните проучвания и доклади за случаи на употреба на алтеплаза при бременни жени са 

недостатъчни, за да информират свързан с лекарството риск от неблагоприятни резултати от развитието...

11 ОПИСАНИЕ

Activase е тъканен плазминогенен активатор, произведен чрез рекомбинантна ДНК технология. Това е стерилен, пречистен 

гликопротеин от 527 аминокиселини. Синтезира се с помощта на комплементарната ДНК (cDNA ...

12 КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ

12.1 Механизъм на действие - Alteplase е серинова протеаза, отговорна за усиленото с фибрин превръщане на 

плазминоген в плазмин. Той произвежда ограничено превръщане на плазминоген в отсъствието на ...

13 НЕКЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

13.1 Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на фертилитета - Не са провеждани дългосрочни проучвания при 

животни за оценка на канцерогенния потенциал или ефекта върху фертилитета. Краткосрочен ...

14 КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

14.1 Остър исхемичен инсулт (AIS) Две плацебо-контролирани, двойно-слепи проучвания (Проучвания 1 и 2) са 

проведени при пациенти с AIS. И двете проучвания включват пациенти с измерими...

16 КАК СЕ ДОСТАВКА/СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА

16.1 Как се доставя - Activase се доставя като стерилен, лиофилизиран прах във флакони от 50 mg, съдържащи вакуум и 

във флакони от 100 mg без вакуум. Всеки флакон Activase от 50 mg (29 милиона IU) е опакован ...

17 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ

След прилагане на Activase пациентите са изложени на повишен риск от вътрешно или външно кървене. Посъветвайте 

пациентите да се свържат с медицински специалист, ако получат симптоми или признаци...

НЕКЛАСИФИРАН РАЗДЕЛ SPL

Activase® (alteplase) Произведено от: Genentech, Inc. Член на Roche Group - 1 DNA Way - Южен Сан Франциско, 

Калифорния - 94080-4990 - Лиценз на САЩ № 1048 - Activase® е регистрирана търговска марка на ...

ОСНОВЕН ДИСПЛЕЙ ПАНЕЛ

ОСНОВЕН ДИСПЛЕЙ - Картонена кутия - 50 mg - NDC 50242-044-13 - ALTEPLASE - ACTIVASE® за интравенозно 

приложение - 50 mg (29 милиона IU) тъканен плазминоген активатор - 10165054 - Genentech

ОСНОВЕН ДИСПЛЕЙ ПАНЕЛ
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ОСНОВЕН ДИСПЛЕЙ - Картонена кутия - 100 mg - NDC 50242-085-27 - ALTEPLASE - ACTIVASE® за интравенозно 

приложение - 100 mg (58 милиона IU) тъканен плазминоген активатор - 10165055 - Genentech

СЪСТАВКИ И ВЪНШЕН вид

Информация за продукта

ВИЖТЕ ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ

НАМЕРЕТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ(достъпно също вляво меню )

БЕЗОПАСНОСТ

Докладвайте нежелани събития ,FDA отзовава безопасността ,Наличие в майчиното мляко

СВЪРЗАНИ РЕСУРСИ

Medline Plus ,Клинични проучвания ,PubMed ,Резюме на биохимични данни

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОЗИ НАРКОТИК

Вижте архивите с етикети ,RxNorm ,Вземете RSS емисия на етикета ,Преглед на NDC код(ове) НОВО!
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