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BEKIJK ALLE SECTIES

HOOGTEPUNTEN VAN VOORSCHRIFTINFORMATIE

Deze hoogtepunten bevatten niet alle informatie die nodig is om ACTIVASE veilig en effectief te gebruiken. Zie de 

volledige voorschrijfinformatie voor ACTIVASE. Activase (alteplase) voor injectie, voor ...

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

1 INDICATIES EN GEBRUIK

1.1 Acute ischemische beroerte - Activase is geïndiceerd voor de behandeling van acute ischemische beroerte. Sluit 

intracraniële bloeding uit als de primaire oorzaak van tekenen en symptomen van een beroerte voorafgaand aan de start ...

2 DOSERING EN TOEDIENING

2.1 Acute ischemische beroerte - Dien Activase zo snel mogelijk toe, maar binnen 3 uur na het begin van de symptomen. 

De aanbevolen dosis is 0,9 mg/kg (de totale dosis mag niet hoger zijn dan 90 mg), waarbij 10% van de ...

3 DOSERINGSVORMEN EN KRACHTEN

50 mg gevriesdroogd poeder per injectieflacon voor eenmalig gebruik met 50 ml SWFI USP voor reconstitutie - 100 mg gevriesdroogd poeder per 

injectieflacon voor eenmalig gebruik met 100 ml SWFI USP voor reconstitutie

4 CONTRA-INDICATIES

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=c669f77c-fa48-478b-a14b-80b20a0139c2 1/3

TITLE - ALTEPLASE / ACTILYSE MEDICATION PATIENT INFORMATION IN DUTCH

Source : U.S. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=c669f77c-fa48-478b-a14b-80b20a0139c2&audience=consumer
www.911globalmeds.com/buy-alteplase-cathflo-activase-online
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=c669f77c-fa48-478b-a14b-80b20a0139c2


15-4-22, 9:37 uur DailyMed - ACTIVASE- alteplase kit

4.1 Acute ischemische beroerte - Dien Activase niet toe voor de behandeling van acute ischemische beroerte in de 

volgende situaties waarin het risico op bloedingen groter is dan het mogelijke voordeel [zie waarschuwingen ...

5 WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

5.1 Bloeding - Activase kan aanzienlijke, soms fatale, inwendige of uitwendige bloedingen veroorzaken, vooral bij 

arteriële en veneuze punctieplaatsen. Vermijd intramusculaire injecties en trauma aan de ...

6 ONGEWENSTE REACTIES

De volgende bijwerkingen worden in meer detail besproken in de andere rubrieken van het etiket: Bloeding [zie Contra-

indicaties (4), Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1)] Overgevoeligheid [zie ...

7 DRUG-INTERACTIES

De interactie van Activase met andere cardioactieve of cerebroactieve geneesmiddelen is niet onderzocht. 

Anticoagulantia en antibloedplaatjesgeneesmiddelen verhogen het risico op bloedingen als ze worden toegediend vóór ...

8 GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE POPULATIES

8.1 Zwangerschap - Risicosamenvatting - Gepubliceerde onderzoeken en casusrapporten over het gebruik van alteplase bij zwangere 

vrouwen zijn onvoldoende om een   geneesmiddelgerelateerd risico op nadelige ontwikkelingsresultaten te melden ...

11 BESCHRIJVING:

Activase is een weefselplasminogeenactivator die wordt geproduceerd door middel van recombinant-DNA-technologie. Het is een steriel, 

gezuiverd glycoproteïne van 527 aminozuren. Het wordt gesynthetiseerd met behulp van het complementaire DNA (cDNA ...

12 KLINISCHE FARMACOLOGIE

12.1 Werkingsmechanisme - Alteplase is een serineprotease dat verantwoordelijk is voor de door fibrine versterkte omzetting van 

plasminogeen in plasmine. Het produceert een beperkte omzetting van plasminogeen in afwezigheid van ...

13 NIET-KLINISCHE TOXICOLOGIE

13.1 Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid - Er zijn geen langetermijnstudies bij dieren uitgevoerd om 

het carcinogene potentieel of het effect op de vruchtbaarheid te evalueren. Korte termijn ...

14 KLINISCHE STUDIES

14.1 Acute ischemische beroerte (AIS) Er zijn twee placebogecontroleerde, dubbelblinde onderzoeken (onderzoeken 1 en 2) uitgevoerd 

bij patiënten met AIS. In beide onderzoeken werden patiënten opgenomen met meetbare ...

16 HOE GELEVERD/OPSLAG EN BEHANDELING

16.1 Hoe geleverd - Activase wordt geleverd als een steriel, gevriesdroogd poeder in flacons van 50 mg met vacuüm en 

in flacons van 100 mg zonder vacuüm. Elke Activase-flacon van 50 mg (29 miljoen IE) is verpakt ...

17 INFORMATIE VOOR PATINTCOUNSELING

Na toediening van Activase hebben patiënten een verhoogd risico op inwendige of uitwendige bloedingen. Adviseer patiënten om contact op te 

nemen met een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg als ze symptomen of tekenen ervaren ...

SPL NIET-GECLASSIFICEERDE SECTIE

Activase® (alteplase) Gefabriceerd door: Genentech, Inc. Een lid van de Roche Group - 1 DNA Way - South San 
Francisco, CA - 94080-4990 - US License No. 1048 - Activase® is een geregistreerd handelsmerk van ...

BELANGRIJKSTE DISPLAYPANEEL

BELANGRIJKSTE WEERGAVEPANEEL - Kit Doos - 50 mg - NDC 50242-044-13 - ALTEPLASE - ACTIVASE® voor 

intraveneus gebruik - 50 mg (29 miljoen IE) een weefselplasminogeenactivator - 10165054 - Genentech

BELANGRIJKSTE DISPLAYPANEEL

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=c669f77c-fa48-478b-a14b-80b20a0139c2 2/3



15-4-22, 9:37 uur DailyMed - ACTIVASE- alteplase kit

BELANGRIJKSTE WEERGAVEPANEEL - Kit Doos - 100 mg - NDC 50242-085-27 - ALTEPLASE - ACTIVASE® voor 

intraveneus gebruik - 100 mg (58 miljoen IE) een weefselplasminogeenactivator - 10165055 - Genentech

INGREDINTEN EN UITERLIJK
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VIND AANVULLENDE BRONNEN(ook verkrijgbaar in delinkermenu )

VEILIGHEID

Bijwerkingen melden ,FDA veiligheidsherinneringen ,Aanwezigheid in moedermelk

VERWANTE BRONNEN

Medline Plus ,Klinische proeven ,PubMed ,Samenvatting biochemische gegevens

MEER INFORMATIE OVER DEZE DRUG

Labelingarchieven bekijken ,RxNorm ,Label RSS-feed ophalen ,NDC-code(s) bekijken NIEUWE!
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