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Kung ikaw ay isang mamimili o pasyente mangyaring bisitahinang bersyon na ito.

TINGNAN ANG LAHAT NG SEKSYON

MGA HIGHLIGHT NG IMPORMASYON NA NAGTATALAGA

Hindi kasama sa mga highlight na ito ang lahat ng impormasyong kailangan para magamit ang ACTIVASE nang ligtas at epektibo. Tingnan ang 

buong impormasyon sa pagrereseta para sa ACTIVASE. Activase (alteplase) para sa iniksyon, para sa ...

TALAAN NG NILALAMAN

Talaan ng nilalaman

1 MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT

1.1 Acute Ischemic Stroke - Ang Activase ay ipinahiwatig para sa paggamot ng acute ischemic stroke. Ibukod ang intracranial 

hemorrhage bilang pangunahing sanhi ng mga palatandaan at sintomas ng stroke bago ang pagsisimula ...

2 DOSAGE AT ADMINISTRASYON

2.1 Acute Ischemic Stroke - Pangasiwaan ang Activase sa lalong madaling panahon ngunit sa loob ng 3 oras pagkatapos ng simula ng 

mga sintomas. Ang inirerekomendang dosis ay 0.9 mg/kg (hindi lalampas sa 90 mg kabuuang dosis), na may 10% ng ...

3 MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE

50 mg lyophilized powder bawat single use vial na may 50 mL SWFI USP para sa muling pagbuo - 100 mg lyophilized powder 

bawat solong paggamit vial na may 100 mL SWFI USP para sa reconstitution

4 KONTRAINDIKASYON
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4.1 Acute Ischemic Stroke - Huwag ibigay ang Activase para gamutin ang acute ischemic stroke sa mga sumusunod na sitwasyon kung 

saan ang panganib ng pagdurugo ay mas malaki kaysa sa potensyal na benepisyo [tingnan ang Mga Babala ...

5 MGA BABALA AT PAG-Iingat

5.1 Pagdurugo - Ang pag-activate ay maaaring magdulot ng makabuluhang, kung minsan ay nakamamatay, panloob o panlabas na 

pagdurugo, lalo na sa arterial at venous puncture site. Iwasan ang mga intramuscular injection at trauma sa ...

6 MASAMANG REAKSIYON

Ang mga sumusunod na masamang reaksyon ay tinalakay nang mas detalyado sa iba pang mga seksyon ng label: Pagdurugo [tingnan 

ang Contraindications (4), Mga Babala at Pag-iingat (5.1)] Hypersensitivity [tingnan ang ...

7 MGA INTERAKSYON SA DROGA

Ang pakikipag-ugnayan ng Activase sa iba pang mga cardioactive o cerebroactive na gamot ay hindi pa pinag-aralan. Ang mga 

anticoagulants at antiplatelet na gamot ay nagdaragdag ng panganib ng pagdurugo kung ibibigay bago ang ...

8 GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON

8.1 Pagbubuntis - Buod ng Panganib - Ang mga nai-publish na pag-aaral at mga ulat ng kaso sa paggamit ng alteplase sa mga buntis na 

kababaihan ay hindi sapat upang ipaalam ang panganib na nauugnay sa droga ng masamang resulta ng pag-unlad ...

11 PAGLALARAWAN

Ang Activase ay isang tissue plasminogen activator na ginawa ng recombinant DNA technology. Ito ay isang sterile, 

purified glycoprotein ng 527 amino acids. Ito ay synthesize gamit ang complementary DNA (cDNA ...

12 CLINICAL PHARMACOLOGY

12.1 Mekanismo ng Pagkilos - Ang Alteplase ay isang serine protease na responsable para sa pinahusay na fibrin na conversion ng 

plasminogen sa plasmin. Gumagawa ito ng limitadong conversion ng plasminogen sa kawalan ng ...

13 NONCLINICAL TOXICOLOGY

13.1 Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility - Ang mga pangmatagalang pag-aaral sa mga hayop ay hindi 

isinagawa upang suriin ang potensyal na carcinogenic o ang epekto sa fertility. Panandalian ...

14 KLINIKAL NA PAG-AARAL

14.1 Acute Ischemic Stroke (AIS) Dalawang placebo-controlled, double-blind na pagsubok (Mga Pag-aaral 1 at 2) ang isinagawa sa mga 

pasyenteng may AIS. Ang parehong pag-aaral ay nagpatala ng mga pasyente na may masusukat ...

16 KUNG PAANO ISUPPLY/STORAGE AT HANDLING

16.1 Paano Ibinibigay - Ang Activase ay ibinibigay bilang isang sterile, lyophilized powder sa 50 mg vial na naglalaman ng 

vacuum at sa 100 mg vial na walang vacuum. Ang bawat 50 mg Activase vial (29 million IU) ay nakabalot ...

17 IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE

Kasunod ng pangangasiwa ng Activase, ang mga pasyente ay nasa mas mataas na panganib ng pagdurugo sa loob o panlabas. Payuhan ang mga pasyente na makipag-

ugnayan sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan kung makaranas sila ng mga sintomas o palatandaan ...

SPL UNCLASSIFIED SECTION

Activase® (alteplase) Ginawa ni: Genentech, Inc. Isang Miyembro ng Roche Group - 1 DNA Way - South San 
Francisco, CA - 94080-4990 - US License No. 1048 - Activase® ay isang rehistradong trademark ng ...

PRINCIPAL DISPLAY PANEL

PRINCIPAL DISPLAY PANEL - Kit Carton - 50 mg - NDC 50242-044-13 - ALTEPLASE - ACTIVASE® para sa 

intravenous na paggamit - 50 mg (29 million IU) isang tissue plasminogen activator - 10165054 - Genentech

PRINCIPAL DISPLAY PANEL
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PRINCIPAL DISPLAY PANEL - Kit Carton - 100 mg - NDC 50242-085-27 - ALTEPLASE - ACTIVASE® para sa 

intravenous na paggamit - 100 mg (58 milyong IU) isang tissue plasminogen activator - 10165055 - Genentech

INGREDIENTS AT Hitsura
Impormasyon ng Produkto

TINGNAN ANG LAHAT NG SEKSYON

MAGHAHANAP NG MGA KARAGDAGANG RESOURCES(magagamit din sakaliwang menu )

KALIGTASAN

Mag-ulat ng mga Masamang Pangyayari ,FDA Safety Recalls ,Presensya sa Breast Milk

MGA KAUGNAY NA RESOURCES

Medline Plus ,Mga Klinikal na Pagsubok ,PubMed ,Buod ng Biochemical Data

KARAGDAGANG IMPORMASYON SA GAMOT NA ITO

Tingnan ang Mga Archive ng Labeling ,RxNorm ,Kumuha ng Label RSS Feed ,Tingnan ang (mga) NDC Code BAGO!

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

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/
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https://www.clinicaltrials.gov/ct/search?submit=Search&term=ALTEPLASE
https://www.drugbank.ca/search?utf8=%E2%9C%93&query=ALTEPLASE&search_type=drugs&button=

