
- - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRAINDICAȚII -------------------
• Sângerare activă semnificativă (4)
• Hipersensibilitate la bivalirudină sau componentele sale (4)

PRINCIPALELE INFORMAȚIILOR DE PRESCRIERE Aceste 
evidențieri nu includ toate informațiile necesare pentru 
utilizareANGIOMAX RTUîn siguranță și eficient. - - - - - - - - - - - - - AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII -----------

• Evenimente hemoragice: bivalirudina crește riscul de 
sângerare. Efectul său anticoagulant scade
aproximativ o oră după întreruperea tratamentului. (5.1, 
6.1, 12.2)

• Risc trombotic în cazul brahiterapiei arterelor coronare: 
un risc crescut de formare de trombi, inclusiv rezultate 
fatale, în brahiterapie cu gama. (5.2, 6.2)

Consultați informațiile complete de prescriere pentru
ANGIOMAX RTU. ANGIOMAX RTU (bivalirudin) injectabil, pt
utilizare intravenoasă

Aprobare inițială din SUA: 2000
- - - - - - - - - - - - - - - - - INDICAȚII ȘI UTILIZARE ---------------- 
ANGIOMAX RTU este un inhibitor direct al trombinei, indicat 
pentru utilizare ca anticoagulant la pacienții supuși intervenției 
coronariene percutanate (PCI), inclusiv pacienții cu 
trombocitopenie indusă de heparină și trombocitopenie indusă 
de heparină și sindrom de tromboză. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - REACTII ADVERSE ------------------ Cea mai 
frecventă reacție adversă a fost sângerarea (3,7%). (6,1)

Pentru a raporta REACȚII ADVERSE SUSPECTATE, contactați 
MAIA Pharmaceuticals, Inc. la 1-888-877-9064 sau FDA la 
1-800-FDA-1088 sau
www.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - DOZAJ SI ADMINISTRARE ----------
• Doza recomandată este o doză intravenoasă în bolus de 

0,75 mg/kg, urmată imediat de o perfuzie intravenoasă de 
1,75 mg/kg/h pe durata procedurii. La cinci minute după 
doza în bolus, evaluați timpul de coagulare activat (ACT) 
pentru a determina dacă este necesar un bolus 
suplimentar de 0,3 mg/kg. (2.1)

• Luați în considerare prelungirea duratei perfuziei după procedură până 
la 4 ore la pacienții cu IM cu supradenivelare a segmentului ST. (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERACȚII MEDICAMENTE ------------------ 
Heparină, warfarină, trombolitice sau GPI: Risc de sângerare major 
crescut cu utilizarea concomitentă. (7)

- - - - - - - - - - - - UTILIZARE ÎN POPULAȚII SPECIFICE ------------ 
Pacienți geriatrici: este posibil un risc crescut de sângerare. (8.5) 
Insuficiență renală: Reduceți doza de perfuzie și monitorizați ACT. 
(2,2, 8,6)

- - - - - - - - - - - FORME DE DOZARE ȘI TARI ----------
Injectare: 250 mg/50 ml (5 mg/ml) într-un flacon cu doză unică. 
Gata de folosire. (3)
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INFORMAȚII COMPLETE DE 

PRESCRIERE 1 INDICAȚII ȘI UTILIZARE
ANGIOMAX RTU este indicat pentru utilizare ca anticoagulant la pacienții supuși unei intervenții 
coronariene percutanate (PCI), inclusiv la pacienții cu trombocitopenie indusă de heparină și 
trombocitopenie și sindrom tromboză indusă de heparină.

2 DOZE ŞI ADMINISTRARE
2.1 Dozajul recomandat
Doza recomandată de ANGIOMAX RTU este o doză intravenoasă în bolus de 0,75 mg/kg, urmată imediat de o 
perfuzie de întreținere de 1,75 mg/kg/h pe durata procedurii. La cinci minute după administrarea dozei în 
bolus, se evaluează timpul de coagulare activat (ACT) pentru a determina dacă este necesar un bolus 
suplimentar de 0,3 mg/kg.

Luați în considerare prelungirea duratei perfuziei după PCI la 1,75 mg/kg/h timp de până la 4 ore după procedură la 
pacienții cu infarct miocardic cu supradenivelare a segmentului ST (STEMI).

2.2 Ajustarea dozei în insuficiență renală 

Doza in bolus:

Nu este necesară reducerea dozei în bolus pentru orice grad de insuficiență renală. 

Infuzie de intretinere:

La pacienții cu clearance-ul creatininei mai mic de 30 ml/min (după ecuația Cockcroft Gault), se reduce viteza de 
perfuzie la 1 mg/kg/h.

La pacienţii aflaţi în hemodializă, se reduce viteza de perfuzie la 0,25 mg/kg/h[vezi Utilizare în 
populații specifice (8.6), Farmacologie clinică (12.3)].

2.3 Instrucțiuni pentru Administrare 

Inspecția Containerului

Produsele medicamentoase administrate parenteral trebuie inspectate vizual pentru a detecta particule și decolorare 
înainte de administrare, ori de câte ori soluția și recipientul permit.

Odată scos din frigider, folosiți imediat[vezi Cum se furnizează depozitarea și manipularea (16.2)]. Aruncați 
orice porțiune nefolosită.

Compatibilitate cu medicamente

Nu au fost observate incompatibilități cu seturile de administrare.

Nu administrați medicamentele enumerate întabelul 1în aceeași linie intravenoasă cu ANGIOMAX RTU.

Tabelul 1. Medicamente care nu trebuie administrate pe aceeași linie intravenoasă 
cu ANGIOMAX RTU

Alteplază

Amiodarona HCI

Amfotericina B

Clorpromazină HCI

Diazepam

Dobutamina

Edizilat de proclorperazină
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Reteplase

Streptokinaza

Vancomicină HCI

3
Soluție sterilă injectabilă, limpede până la ușor opalescentă, incoloră până la galbenă:

FORME DE DOZARE ȘI PENTRU FORME

• 250 mg de bivalirudină la 50 ml (5 mg/ml) într-un flacon cu doză unică. Gata de folosire. Fiecare flacon conține 250 mg 
de bivalirudină, echivalent cu o medie de 275 mg de bivalirudină trifluoracetat*.

* Intervalul de trifluoracetat de bivalirudină este de 270 până la 280 mg pe baza unui interval de compoziție de acid 
trifluoracetic de 1,7 până la 2,6 echivalenți.

4 CONTRAINDICAȚII
ANGIOMAX RTU este contraindicat la pacienții cu:

• Sângerare activă semnificativă;

• Hipersensibilitate la ANGIOMAX RTU sau la componentele sale[vezi Reacții adverse (6.2)]. 5 

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII 5.1 Evenimente de sângerare

Bivalirudina crește riscul de sângerare[vezi Reacții adverse (6.1)]. Efectul anticoagulant al bivalirudinei 
scade la aproximativ o oră după întreruperea tratamentului[vezi Farmacologie clinică (12.2)].

5.2 Risc trombotic cu brahiterapie cu artere coronariene

Un risc crescut de formare de trombus, inclusiv rezultate fatale, a fost asociat cu utilizarea 
bivalirudinei în brahiterapie gamma.[vezi Reacții adverse (6.2)].
6 REACȚII ADVERSE
6.1 Experiență în studiile clinice

Deoarece studiile clinice sunt efectuate în condiții foarte variate, ratele reacțiilor adverse observate în studiile 
clinice ale unui medicament nu pot fi comparate direct cu ratele din studiile clinice ale altui medicament și pot să 
nu reflecte ratele observate în practică.

În studiile BAT, 79 din cei 2161 (3,7%) de subiecți supuși ICP pentru tratamentul anginei instabile și randomizați la 
bivalirudină au prezentat sângerare intracraniană, sângerare retroperitoneală, sângerare evidentă clinic cu o 
scădere a hemoglobinei mai mare de 3 g/dl sau care a dus la o transfuzie mai mare de 2 unități de sânge.

Imunogenitate/Reexpunere

Ca și în cazul tuturor proteinelor terapeutice, există potențial de imunogenitate. Detectarea formării 
anticorpilor este foarte dependentă de sensibilitatea și specificitatea testului. În plus, incidența observată a 
pozitivității anticorpilor (inclusiv a anticorpilor neutralizanți) într-un test poate fi influențată de mai mulți 
factori, inclusiv metodologia testului, manipularea probei, momentul recoltării probei, medicamentele 
concomitente și boala de bază. Din aceste motive, compararea incidenței anticorpilor la bivalirudină în 
studiile descrise mai jos cu incidența anticorpilor în alte studii sau la alte produse poate induce în eroare.

Înin vitrostudii, bivalirudina nu a prezentat niciun răspuns de agregare plachetar împotriva serurilor de la pacienți cu 
antecedente de HIT/HITTS.
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Dintre 494 de subiecți care au primit bivalirudină în studiile clinice și au fost testați pentru anticorpi, 2 subiecți au avut 
teste de anticorpi pozitive la bivalirudină apărute în urma tratamentului. Niciun subiect nu a demonstrat dovezi clinice 
de reacții alergice sau anafilactice și nu s-au efectuat teste repetate. Alți nouă pacienți care au avut teste inițiale 
pozitive au fost negativi la testele repetate.

6.2 Experiență post-marketing

Deoarece reacțiile adverse după punerea pe piață sunt raportate voluntar de la o populație de dimensiuni incerte, nu este 
întotdeauna posibil să se estimeze în mod fiabil frecvența acestora sau să se stabilească o relație cauzală cu expunerea la 
medicament.

Următoarele reacții adverse au fost identificate în timpul utilizării post-aprobare a bivalirudinei: sângerare 
fatală; hipersensibilitate și reacții alergice, inclusiv raportări de anafilaxie; lipsa efectului anticoagulant; 
formarea de trombi în timpul PCI cu și fără brahiterapie intracoronariană, inclusiv raportări de rezultate 
fatale; hemoragie pulmonară; tamponada cardiacă; iar INR a crescut.

7 INTERACȚII MEDICAMENTE
În studiile clinice la pacienții supuși ICP, administrarea concomitentă de bivalirudină cu heparină, warfarină, 
trombolitice sau GPI a fost asociată cu riscuri crescute de evenimente hemoragice majore în comparație cu 
pacienții care nu au primit aceste medicamente concomitente.

8 UTILIZARE LA POPULAȚII SPECIFICE 
8.1 Sarcina
Rezumatul riscurilor

Nu există date disponibile despre utilizarea bivalirudinei la femeile gravide pentru a informa un risc asociat 
medicamentului de rezultate adverse asupra dezvoltării. Studiile de reproducere la șobolani și iepuri cărora li s-a 
administrat subcutanat (SC) doze de până la 1,6 ori și, respectiv, de 3,2 ori doza maximă recomandată la om (MRHD), 
pe baza suprafeței corporale (BSA), nu au evidențiat nicio dovadă de vătămare fetală.

Toate sarcinile au un risc de fond de malformație congenitală, pierdere sau alte rezultate adverse. Riscul de fond 
estimat al malformațiilor congenitale majore și al avortului spontan pentru populația indicată este necunoscut. În 
populația generală din SUA, riscul de fond estimat de malformații congenitale majore și avort spontan în sarcinile 
recunoscute clinic este de 2 până la 4% și, respectiv, de 15 până la 20%.

Date
Date despre animale

Studii de reproducere au fost efectuate la șobolani la doze subcutanate de până la 150 mg/kg/zi (de 1,6 ori 
doza maximă recomandată la om pe baza suprafeței corporale) și la iepuri la doze subcutanate de până la 150 
mg/kg/zi (de 3,2 ori mai mare decât doza maximă recomandată la om în funcție de suprafața corpului). Aceste 
studii nu au evidențiat nicio vătămare a fătului, atribuită bivalirudinei.

La 500 mg/kg/zi subcutanat, dimensiunile așternutului și fetușii vii la șobolani au fost reduse. Au fost observate și variații 
ale scheletului fetal. Unele dintre aceste modificări ar putea fi atribuite toxicității materne observate la doze mari.

8.2 Alăptarea
Rezumatul riscurilor

Nu se știe dacă bivalirudina este prezentă în laptele uman. Nu sunt disponibile date privind efectele bivalirudinei 
asupra copilului alăptat sau asupra producției de lapte.

8.4 Utilizare pediatrică

Siguranța și eficacitatea bivalirudinei la copii și adolescenți nu au fost stabilite.
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8.5 Utilizare geriatrică

În studiile efectuate asupra pacienților cărora li s-a efectuat PCI, 44% aveau vârsta ≥65 de ani și 12% dintre pacienți aveau vârsta ≥75 ani. 

Pacienții vârstnici au prezentat mai multe evenimente hemoragice decât pacienții mai tineri.

8.6 Insuficiență renală
Dispoziţia bivalirudinei a fost studiată la pacienţii PTCA cu insuficienţă renală uşoară, moderată şi severă. 
Clearance-ul bivalirudinei a fost redus cu aproximativ 21% la pacienții cu insuficiență renală moderată și 
severă și a fost redus cu aproximativ 70% la pacienții dependenți de dializă.[vezi Farmacologie clinică (12.3)]
. Poate fi necesară reducerea dozei de perfuzie de ANGIOMAX RTU și monitorizarea stării anticoagulante la 
pacienții cu insuficiență renală.[vezi Dozare și administrare (2.2)].

10 Supradozaj
În studiile clinice și în rapoartele de după punerea pe piață au fost raportate cazuri de supradozaj de până la 10 ori 
mai mare decât doza recomandată de bivalirudină în bolus sau perfuzie continuă. Un număr de supradoze raportate s-
au datorat eșecului de ajustare a dozei de perfuzie de bivalirudină la persoanele cu disfuncție renală, inclusiv la 
persoanele hemodializate.[vezi Dozare și administrare (2.2)]. Sângerări, precum și decese din cauza hemoragiei, au 
fost observate în unele rapoarte de supradozaj. În cazurile de supradozaj suspectat, întrerupeți imediat administrarea 
de bivalirudină și monitorizați îndeaproape pacientul pentru semne de sângerare. Nu există un antidot cunoscut 
pentru bivalirudină. Bivalirudin este hemodializabil[vezi Farmacologie clinică (12.3)].

11 DESCRIERE
ANGIOMAX RTU conține trifluoracetat de bivalirudină, care este un inhibitor de trombină direct specific și 
reversibil. Trifluoracetat de bivalirudină este o sare peptidică sintetică, cu 20 de aminoacizi, cu denumirea chimică 
de D-fenilalanil-L-prolil-L-arginil-L-prolilglicilglicilglicilglicil-L asparagilglicil-L-α-aspartil-L-fenilalanil-L-α- glutamil-L-
a-glutamil-L-izoleucil-L-prolil-L-a glutamil-L-a-glutamil-L-tirosil-L-leucină trifluoracetat. Fiecare moleculă de 
trifluoracetat de bivalirudină conține 1,7 până la 2,6 echivalenți de acid trifluoracetic. Formula moleculară a bazei 
libere de bivalirudină este C98H138N24O33iar greutatea sa moleculară este de 2180,32 Daltoni (peptidă de bază 
liberă anhidră). Formula structurală a bazei libere de bivalirudină este
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Figura 1: Formula structurală a bivalirudinei

ANGIOMAX RTU este furnizat sub formă de soluție sterilă refrigerată, gata de utilizare, ambalată într-un flacon cu 
doză unică de 50 ml. Fiecare mililitru de ANGIOMAX RTU conține 5 mg bivalirudină (sub formă de sare 
trifluoracetat)*, 0,8 mg acetat de sodiu trihidrat, 100 mg polietilen glicol 400 și apă pentru preparate injectabile.

Este posibil ca pH-ul ANGIOMAX RTU să fi fost ajustat cu hidroxid de sodiu și/sau acid acetic glacial la 5,0 până la 
5,5. Soluția este destinată administrării intravenoase la temperatura camerei (20°C până la 25°C/68°F până la 
77°F).

* Intervalul de trifluoracetat de bivalirudină este de 5,4 până la 5,6 mg pe baza unui interval de compoziție de acid 
trifluoracetic de 1,7 până la 2,6 echivalenți.

12 FARMACOLOGIE CLINICĂ 12.1 
Mecanismul de acțiune
Bivalirudina inhibă direct trombina prin legarea specifică atât la situsul catalitic, cât și la exozitul de legare a 
anionilor a trombinei circulante și legate de cheag. Trombina este o serin proteinază care joacă un rol central în 
procesul trombotic, acționând pentru a scinda fibrinogenul în monomeri de fibrină și pentru a activa Factorul XIII 
la Factorul XIIIa, permițând fibrinei să dezvolte un cadru reticulat covalent care stabilizează trombul; trombina 
activează, de asemenea, Factorii V și VIII, promovând generarea ulterioară a trombinei și activează trombocitele, 
stimulând agregarea și eliberarea granulelor. Legarea bivalirudinei de trombină este reversibilă deoarece 
trombina scindează lent legătura bivalirudin-Arg3-Pro4, ducând la recuperarea funcțiilor locului activ al trombinei.

12.2 Farmacodinamică
La voluntari și pacienți sănătoși (cu ≥70% ocluzie a vasului supuși PTCA de rutină), bivalirudina a prezentat 
activitate anticoagulantă dependentă de doză și concentrație, evidențiată prin prelungirea ACT, aPTT, PT și 
TT. Administrarea intravenoasă de bivalirudină produce un efect anticoagulant imediat. Timpii de coagulare 
revin la valoarea inițială la aproximativ 1 oră după încetarea administrării de bivalirudină. De asemenea, 
bivalirudina crește INR.

La 291 de pacienți cu ocluzie a vasului ≥70% supuși PTCA de rutină, a fost observată o corelație pozitivă între 
doza de bivalirudină și proporția de pacienți care ating valorile ACT de 300 sec sau 350 sec. La o doză de 
bivalirudină de 1 mg/kg bolus intravenos plus 2,5 mg/kg/h perfuzie intravenoasă (1,4
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ori mai mare decât doza aprobată de 1,75 mg/kg/h) timp de 4 ore, urmată de 0,2 mg/kg/h, toți pacienții au 
atins valori maxime ale ACT mai mari de 300 sec.

12.3 Farmacocinetica

Bivalirudina prezintă o farmacocinetică liniară după administrarea intravenoasă la pacienții supuși PTCA. La acești 
pacienți, se obține o concentrație medie de bivalirudină la starea de echilibru de 12,3 ± 1,7 mcg/ml după un bolus 
intravenos de 1 mg/kg și o perfuzie intravenoasă de 2,5 mg/kg/h timp de 4 ore.

Distributie

Bivalirudin nu se leagă de proteinele plasmatice (cu excepția trombinei) sau de celulele roșii din 

sânge. Eliminare

Bivalirudin are un timp de înjumătățire de 25 de minute la pacienții cu PTCA cu funcție renală normală. Clearance-ul 
total al bivalirudinei la pacienții PTCA cu funcție renală normală este de 3,4 ml/min/kg.

Metabolism

Bivalirudina este metabolizată prin clivaj proteolitic.

Excreţie
Bivalirudina trece prin filtrare glomerulară. Secreția tubulară și reabsorbția tubulară sunt, de 
asemenea, implicate în excreția bivalirudinei, deși amploarea este necunoscută.

Populații specifice

Pacienți cu insuficiență renală

Clearance-ul corporal total a fost similar la pacienții cu PTCA cu funcție renală normală și cu insuficiență renală ușoară. 
Clearance-ul a fost redus cu 21% la pacienții cu insuficiență renală moderată și severă, cu un timp de înjumătățire de 34, 
respectiv 57 de minute. La pacienţii dializaţi, clearance-ul a fost redus cu 70%, cu un timp de înjumătăţire de 3,5 ore. 
Aproximativ 25% bivalirudin este eliminat prin hemodializă.

13 TOXICOLOGIE NONCLINICĂ
13.1 Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii

Nu au fost efectuate studii pe termen lung la animale pentru a evalua potențialul carcinogen al bivalirudinei. Bivalirudin nu a 
prezentat un potențial genotoxic înin vitrotestul de mutație inversă a celulelor bacteriene (testul Ames),in vitroTestul de 
mutație genetică directă a celulelor ovarului de hamster chinezesc (CHO/HGPRT), thein vitrotestul aberației cromozomiale 
limfocitelor umane,in vitrotestul de sinteză neprogramată a ADN-ului hepatocitelor de șobolan (UDS) șiin vitrotestul 
micronucleului la șobolan. Fertilitatea și performanța reproductivă generală la șobolani nu au fost afectate de dozele 
subcutanate de bivalirudină de până la 150 mg/kg/zi, de aproximativ 1,6 ori mai mare decât doza raportată la suprafața 
corporală (mg/m2).2) unei persoane de 50 kg cărora li s-a administrat doza maximă recomandată de 15 mg/kg/zi.

14 STUDII CLINICE
Studiu de angioplastie cu bivalirudină (BAT)

În studiile BAT, pacienții cu angină instabilă supuși PCI au fost randomizați 1:1 la un bolus de 1 mg/kg de 
bivalirudin și apoi 2,5 mg/kg/h timp de patru ore și apoi 0,2 mg/kg/h timp de 14 până la 20 de ore sau 
heparină în bolus la 175 UI/kg urmată de o perfuzie de 18 până la 24 de ore de 15 UI/kg/h. Heparină 
suplimentară, dar nu bivalirudină, ar putea fi administrată pentru ACT mai puțin de 350 de secunde. Studiile 
au fost concepute pentru a demonstra superioritatea bivalirudinei față de heparină la apariția oricăreia dintre 
următoarele în timpul spitalizării până la șapte zile de deces, IM, închiderea bruscă a vasului dilatat sau 
deteriorarea clinică care necesită revascularizare sau plasarea unei pompe cu balon aortic. .

Cei 4312 subiecți aveau vârste cuprinse între 29 și 90 de ani (mediana 63). 68% erau bărbați, iar 91% erau
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Caucazian. Greutatea medie a fost de 80 kg (39 până la 120 kg). 741 (17%) subiecți au avut angină post-IM. 
Douăzeci și trei la sută dintre pacienți au fost tratați cu heparină cu o oră înainte de randomizare.

Studiile nu au demonstrat că bivalirudina a fost statistic superioară heparinei pentru reducerea riscului de deces, 
IM, închiderea bruscă a vasului dilatat sau deteriorarea clinică care necesită revascularizare sau plasarea unei 
pompe cu balon aortic, dar apariția acestor evenimente a fost similară la ambele grupuri de tratament. 
Rezultatele studiului sunt prezentate înmasa 2.

Tabelul 2: Incidența obiectivelor în spital în studiul BAT
Bivalirudin (n=2161) HEPARINA (n=2151)

Punct final

Obiectiv primar† 7,9% 9,3%
Moarte, IM, revascularizare 6,2% 7,9%
Moarte 0,2% 0,2%
MI 3,3% 4,2%

†Un compus de deces sau IM sau deteriorare clinică de origine cardiacă care necesită revascularizare sau plasarea unei pompe cu 
balon aortic sau dovezi angiografice de închidere bruscă a vasului

Probă AT-BAT (NCT# 00043940)

Acesta a fost un studiu deschis cu un singur braț în care 51 de subiecți cu trombocitopenie indusă de heparină (HIT) 
sau sindrom de trombocitopenie și tromboză indusă de heparină (HITTS) au suferit PCI. Majoritatea pacienților au 
obținut un ACT adecvat în momentul activării dispozitivului și nu a fost raportată nicio sângerare majoră. Doi pacienți 
au dezvoltat trombocitopenie.

16 CUM SE FURNIZĂ/DEPOZITARE ȘI MANIPULARE 16.1 

Cum este furnizat

ANGIOMAX RTU este furnizat sub formă de soluție sterilă refrigerată, gata de utilizare, limpede până la ușor opalescentă, 
incoloră până la galbenă, în flacoane de sticlă cu doză unică de 250 mg/50 ml (5 mg/ml). Flacoanele cu doză unică sunt 
disponibile după cum urmează:

• NDC 70511-141-50: Cutie care conține 1 flacon unidoză ANGIOMAX RTU
• NDC 70511-141-84: Cutie care conține 10 flacoane cu doză unică ANGIOMAX RTU

Fiecare flacon conține 250 mg de bivalirudină (echivalent cu o medie a 275 mg de bivalirudină 
trifluoracetat*).

* Intervalul de trifluoracetat de bivalirudină este de 270 până la 280 mg pe baza unui interval de compoziție de acid 
trifluoracetic de 1,7 până la 2,6 echivalenți.

16.2 Depozitare

Păstrați flacoanele ANGIOMAX RTU la frigider între 2° și 8°C (36° și 46°F). Excursiile sunt permise la 

20° până la 25°C (68 până la 77°F)[vezi Dozare și administrare (2.3)]. Evitați excesul de căldură. 17 

INFORMAȚII DE CONSILIERE A PACIENȚILOR

Sfătuiți pacienții să urmărească cu atenție orice semne de sângerare sau vânătăi și să le raporteze furnizorului 
de asistență medicală atunci când apar.

Fabricat pentru
MAIA Pharmaceuticals, Inc.

ID de referință: 4467488



Princeton, NJ 08540
Distribuit de
Sandoz Inc.
Princeton, NJ 08540
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