
- - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRAINDIKATIONER ------------------
• Betydande aktiv blödning (4)
• Överkänslighet mot bivalirudin eller dess komponenter (4)HÖJDPUNKTER PÅ FÖRESKRIVNINGSINFORMATION Dessa 

höjdpunkter inkluderar inte all information som behövs 
för att användaANGIOMAX RTUsäkert och effektivt. - - - - - - - - - - - - - VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER ----------

• Blödningshändelser: bivalirudin ökar risken för 
blödning. Dess antikoagulerande effekt avtar
cirka en timme efter avslutad behandling. (5.1, 6.1, 
12.2)

• Trombotisk risk med kransartär brachyterapi: En 
ökad risk för trombbildning, inklusive dödliga 
utfall, vid gamma brachyterapi. (5.2, 6.2)

Se fullständig förskrivningsinformation förANGIOMAX RTU. 
ANGIOMAX RTU (bivalirudin) injektion, för
intravenös användning

Ursprungligt amerikanskt godkännande: 2000

- - - - - - - - - - - - - - - - INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING 
--------------- ANGIOMAX RTU är en direkt trombinhämmare 
indicerad för användning som antikoagulant hos patienter som 
genomgår perkutan koronar intervention (PCI), inklusive 
patienter med heparininducerad trombocytopeni och 
heparininducerad trombocytopeni och trombossyndrom. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - NEGATIVA REAKTIONER ------------------ 
Den vanligaste biverkningen var blödning (3,7%). (6.1)

För att rapportera MISSTÄNKTA BIVERKNINGAR, kontakta 
MAIA Pharmaceuticals, Inc. på 1-888-877-9064 eller FDA på 
1-800-FDA-1088 eller
www.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - DOSERING OCH ADMINISTRERING ----------
• Den rekommenderade dosen är en 0,75 mg/kg 

intravenös bolusdos följt omedelbart av en 1,75 mg/kg/
h intravenös infusion under hela proceduren. Fem 
minuter efter bolusdosen, utvärdera aktiverad 
koagulationstid (ACT) för att avgöra om en ytterligare 
bolus på 0,3 mg/kg behövs. (2.1)

• Överväg att förlänga infusionstiden efter proceduren upp 
till 4 timmar hos patienter med ST-segmentförhöjning MI. 
(2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LÄKEMEDELSINTERAKTIONER 
----------------- Heparin, warfarin, trombolytika eller GPI: Ökad stor 
blödningsrisk vid samtidig användning. (7)

- - - - - - - - - - - - ANVÄNDNING I SPECIFIKA POPULATIONER ----------- 
Geriatriska patienter: Ökad blödningsrisk möjlig. (8.5) Nedsatt 
njurfunktion: Minska infusionsdosen och övervaka ACT. (2,2, 8,6)

- - - - - - - - - - - DOSFORMER OCH STYRKOR ---------
Injektion: 250 mg/50 ml (5 mg/ml) i en endosflaska. Redo 
att använda. (3)
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FULLSTÄNDIG FÖRESKRIVNINGSINFORMATION 

1 INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING

ANGIOMAX RTU är indicerat för användning som antikoagulant hos patienter som genomgår perkutan 
koronar intervention (PCI), inklusive patienter med heparininducerad trombocytopeni och heparininducerad 
trombocytopeni och trombossyndrom.

2 DOSERING OCH ADMINISTRERING
2.1 Rekommenderad dosering
Den rekommenderade dosen av ANGIOMAX RTU är en intravenös bolusdos på 0,75 mg/kg, omedelbart 
följt av en underhållsinfusion på 1,75 mg/kg/h under hela proceduren. Fem minuter efter att 
bolusdosen har administrerats, utvärdera aktiverad koagulationstid (ACT) för att avgöra om en 
ytterligare bolus på 0,3 mg/kg behövs.

Överväg att förlänga infusionstiden efter PCI med 1,75 mg/kg/h i upp till 4 timmar efter 
proceduren hos patienter med ST-segmentförhöjning MI (STEMI).

2.2 Dosjustering vid nedsatt njurfunktion 
Bolusdos:

Ingen minskning av bolusdosen behövs för någon grad av nedsatt njurfunktion. 

Underhållsinfusion:

Hos patienter med kreatininclearance mindre än 30 ml/min (enligt Cockcroft Gaults ekvation), minska 
infusionshastigheten till 1 mg/kg/h.

Sänk infusionshastigheten till 0,25 mg/kg/timme hos patienter i hemodialys[se Användning i specifika 
populationer (8.6), Klinisk farmakologi (12.3)].

2.3 Instruktioner för administration 

Besiktning av container

Parenterala läkemedelsprodukter bör inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före 
administrering, närhelst lösning och behållare tillåter.

När den tagits ut ur kylen, använd omedelbart[se Hur levereras lagring och hantering (16.2)]. 
Kassera all oanvänd del.

Läkemedelskompatibilitet

Inga inkompatibiliteter har observerats med administreringsset.

Administrera inte de läkemedel som anges ibord 1i samma intravenösa linje med ANGIOMAX RTU.

Tabell 1. Läkemedel som inte ska administreras i samma intravenösa linje med 
ANGIOMAX RTU

Alteplase

Amiodaron HCl

Amfotericin B

Klorpromazin HCl

Diazepam

Dobutamin

Proklorperazin-edisylat
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Reteplase

Streptokinas

Vancomycin HCl

3
Injektion, klar till lätt opaliserande, färglös till gul steril lösning:

DOSFORMER OCH STYRKOR

• 250 mg bivalirudin per 50 ml (5 mg/ml) i en endosflaska. Redo att använda. Varje injektionsflaska innehåller 250 
mg bivalirudin motsvarande i genomsnitt 275 mg bivalirudintrifluoracetat*.

* Intervallet för bivalirudintrifluoroacetat är 270 till 280 mg baserat på ett intervall av 
trifluorättiksyrasammansättningar på 1,7 till 2,6 ekvivalenter.

4 KONTRAINDIKATIONER
ANGIOMAX RTU är kontraindicerat för patienter med:

• Betydande aktiv blödning;

• Överkänslighet mot ANGIOMAX RTU eller dess komponenter[se Biverkningar (6.2)]. 5 

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 5.1 Blödningshändelser

Bivalirudin ökar risken för blödning[se Biverkningar (6.1)]. Bivalirudins antikoagulerande 
effekt avtar cirka en timme efter avslutad behandling[se klinisk farmakologi (12.2)].
5.2 Trombotisk risk med kransartär brachyterapi
En ökad risk för trombbildning, inklusive dödliga utfall, har associerats med användning av 
bivalirudin i gamma-brachyterapi[se Biverkningar (6.2)].
6 BIVERKNINGAR
6.1 Erfarenhet av kliniska prövningar

Eftersom kliniska prövningar genomförs under vitt skilda förhållanden, kan biverkningsfrekvenser som observerats i de kliniska 
prövningarna av ett läkemedel inte direkt jämföras med frekvenser i de kliniska prövningarna av ett annat läkemedel och återspeglar 
kanske inte de frekvenser som observerats i praktiken.

I BAT-prövningarna upplevde 79 av de 2161 (3,7 %) av försökspersonerna som genomgick PCI för behandling av instabil 
angina och randomiserades till bivalirudin intrakraniell blödning, retroperitoneal blödning, kliniskt öppen blödning 
med en minskning av hemoglobinnivån större än 3 g/dL eller som ledde till en transfusion av mer än 2 enheter blod.

Immunogenicitet/återexponering

Som med alla terapeutiska proteiner finns det potential för immunogenicitet. Detekteringen av 
antikroppsbildning är starkt beroende av analysens känslighet och specificitet. Dessutom kan den observerade 
förekomsten av antikroppspositivitet (inklusive neutraliserande antikroppar) i en analys påverkas av flera 
faktorer, inklusive analysmetodik, provhantering, tidpunkt för provtagning, samtidig medicinering och 
underliggande sjukdom. Av dessa skäl kan jämförelse av förekomsten av antikroppar mot bivalirudin i studierna 
som beskrivs nedan med förekomsten av antikroppar i andra studier eller med andra produkter vara 
missvisande.

Iin vitrostudier visade bivalirudin inget trombocytaggregationssvar mot sera från patienter med 
en historia av HIT/HITTS.
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Bland 494 försökspersoner som fick bivalirudin i kliniska prövningar och testades för antikroppar, hade 2 
försökspersoner positiva bivalirudinantikroppstester. Ingen av försökspersonerna visade kliniska tecken på 
allergiska eller anafylaktiska reaktioner och upprepade tester utfördes inte. Nio ytterligare patienter som hade 
initiala positiva tester var negativa vid upprepade tester.

6.2 Erfarenhet efter marknadsföring

Eftersom biverkningar efter marknadsföring rapporteras frivilligt från en population av osäker storlek, är det inte alltid 
möjligt att på ett tillförlitligt sätt uppskatta deras frekvens eller fastställa ett orsakssamband till läkemedelsexponering.

Följande biverkningar har identifierats efter användning av bivalirudin efter godkännande: dödlig 
blödning; överkänslighet och allergiska reaktioner inklusive rapporter om anafylaxi; brist på 
antikoagulerande effekt; trombbildning under PCI med och utan intrakoronar brachyterapi, inklusive 
rapporter om dödliga utfall; lungblödning; hjärttamponad; och INR ökade.

7 DROGSINTERAKTIONER
I kliniska prövningar på patienter som genomgår PCI, var samtidig administrering av bivalirudin med 
heparin, warfarin, trombolytika eller GPI associerad med ökad risk för större blödningar jämfört med 
patienter som inte fick dessa samtidiga läkemedel.

8 ANVÄNDNING I SPECIFIKA POPULATIONER 

8.1 Graviditet

Risksammanfattning

Det finns inga tillgängliga data om användning av bivalirudin hos gravida kvinnor för att informera om en 
läkemedelsrelaterad risk för ogynnsamma utvecklingsresultat. Reproduktionsstudier på råttor och kaniner som 
administrerats subkutant (SC) doser upp till 1,6 gånger respektive 3,2 gånger den maximala rekommenderade 
humandosen (MRHD) baserat på kroppsyta (BSA), visade inga tecken på fosterskada.

Alla graviditeter har en bakgrundsrisk för fosterskador, förlust eller andra negativa utfall. Den uppskattade 
bakgrundsrisken för allvarliga fosterskador och missfall för den indikerade populationen är okänd. I den 
allmänna befolkningen i USA är den uppskattade bakgrundsrisken för allvarliga fosterskador och missfall i 
kliniskt erkända graviditeter 2 till 4 % respektive 15 till 20 %.

Data
Djurdata
Reproduktionsstudier har utförts på råttor med subkutana doser upp till 150 mg/kg/dag (1,6 gånger den 
maximala rekommenderade dosen för människor baserat på kroppsyta) och kaniner vid subkutana doser upp 
till 150 mg/kg/dag (3,2 gånger maximal rekommenderad humandos baserat på kroppsyta). Dessa studier 
visade ingen skada på fostret som kan tillskrivas bivalirudin.

Vid 500 mg/kg/dag subkutant reducerades kullstorlekar och levande foster hos råttor. Fostrets skelettvariationer 
noterades också. Vissa av dessa förändringar kan tillskrivas maternell toxicitet som observerats vid höga doser.

8.2 Amning
Risksammanfattning

Det är inte känt om bivalirudin finns i modersmjölk. Det finns inga tillgängliga data om effekterna av 
bivalirudin på det ammade barnet eller på mjölkproduktionen.

8.4 Pediatrisk användning

Säkerheten och effekten av bivalirudin hos pediatriska patienter har inte fastställts.
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8.5 Geriatrisk användning

I studier av patienter som genomgick PCI var 44 % ≥65 år och 12 % av patienterna ≥75 år. 
Äldre patienter upplevde fler blödningar än yngre patienter.
8.6 Nedsatt njurfunktion

Fördelningen av bivalirudin studerades hos PTCA-patienter med mild, måttlig och gravt nedsatt 
njurfunktion. Clearance av bivalirudin minskade med cirka 21 % hos patienter med måttligt och gravt 
nedsatt njurfunktion och minskade med cirka 70 % hos dialysberoende patienter[se klinisk 
farmakologi (12.3)]. Infusionsdosen av ANGIOMAX RTU kan behöva minskas och antikoagulantiastatus 
övervakas hos patienter med nedsatt njurfunktion[se Dosering och administrering (2.2)].

10 ÖVERDOSERING
Fall av överdosering på upp till 10 gånger den rekommenderade bolusdosen eller kontinuerlig infusionsdos av 
bivalirudin har rapporterats i kliniska prövningar och i rapporter efter marknadsföring. Ett antal av de rapporterade 
överdoserna berodde på misslyckande att justera infusionsdosen av bivalirudin hos personer med nedsatt 
njurfunktion inklusive personer i hemodialys[se Dosering och administrering (2.2)]. Blödning, såväl som dödsfall på 
grund av blödning, har observerats i vissa rapporter om överdosering. I fall av misstänkt överdosering, avbryt 
bivalirudin omedelbart och övervaka patienten noga med avseende på tecken på blödning. Det finns ingen känd 
motgift mot bivalirudin. Bivalirudin är hemodialyserbart[se klinisk farmakologi (12.3)].

11 BESKRIVNING
ANGIOMAX RTU innehåller bivalirudin trifluoroacetat, som är en specifik och reversibel direkt 
trombinhämmare. Bivalirudin trifluoroacetat är ett syntetiskt, 20 aminosyror peptidsalt, med det 
kemiska namnet D-fenylalanyl-L-prolyl-L-arginyl-L-prolylglycylglycylglycylglycyl-L asparagylglycyl-L-α-
aspartyl-L-fenylalanyl-L-α- glutamyl-L-a-glutamyl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-a-glutamyl-L-a-glutamyl-L-
tyrosyl-L-leucintrifluoroacetat. Varje molekyl av bivalirudintrifluoroacetat innehåller 1,7 till 2,6 
ekvivalenter trifluorättiksyra. Molekylformeln för bivalirudin fri bas är C98H138N24O33och dess 
molekylvikt är 2180,32 Dalton (vattenfri fri baspeptid). Strukturformeln för bivalirudin fri bas är
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Figur 1: Strukturformel för bivalirudin

ANGIOMAX RTU levereras som en kyld, färdig att använda, steril lösning förpackad i en 50 ml 
endosflaska. Varje milliliter ANGIOMAX RTU innehåller 5 mg bivalirudin (som trifluoracetatsalt)*, 
0,8 mg natriumacetattrihydrat, 100 mg polyetylenglykol 400 och vatten för injektion.

pH för ANGIOMAX RTU kan ha justerats med natriumhydroxid och/eller isättika till 5,0 till 5,5. 
Lösningen är avsedd för intravenös administrering vid rumstemperatur (20ºC till 25ºC/68ºF till 
77ºF).

* Intervallet för bivalirudintrifluoracetat är 5,4 till 5,6 mg baserat på en 
trifluorättiksyrasammansättning på 1,7 till 2,6 ekvivalenter.

12 KLINISK FARMAKOLOGI 12.1 
Verkningsmekanism
Bivalirudin hämmar trombin direkt genom att specifikt binda både till det katalytiska stället och till det anjonbindande 
exositet av cirkulerande och koagelbundet trombin. Trombin är ett serinproteinas som spelar en central roll i den 
trombotiska processen, som verkar för att klyva fibrinogen till fibrinmonomerer och för att aktivera Faktor XIII till Faktor 
XIIIa, vilket tillåter fibrin att utveckla ett kovalent tvärbundet ramverk som stabiliserar tromben; trombin aktiverar också 
Faktorerna V och VIII, främjar ytterligare trombingenerering, och aktiverar blodplättar, stimulerar aggregation och 
granulfrisättning. Bindningen av bivalirudin till trombin är reversibel eftersom trombin långsamt klyver bivalirudin-Arg3-
Pro4-bindningen, vilket resulterar i återhämtning av funktionerna i det aktiva trombinstället.

12.2 Farmakodynamik
Hos friska frivilliga försökspersoner och patienter (med ≥70 % kärlocklusion som genomgår rutinmässig PTCA), 
uppvisade bivalirudin dos- och koncentrationsberoende antikoagulerande aktivitet, vilket framgår av förlängning 
av ACT, aPTT, PT och TT. Intravenös administrering av bivalirudin ger en omedelbar antikoagulerande effekt. 
Koagulationstiderna återgår till baslinjen cirka 1 timme efter avslutad administrering av bivalirudin. Bivalirudin 
ökar också INR.

Hos 291 patienter med ≥70 % kärlocklusion som genomgick rutinmässig PTCA, observerades en positiv 
korrelation mellan dosen av bivalirudin och andelen patienter som uppnådde ACT-värden på 300 sek eller 350 
sek. Vid en bivalirudindos på 1 mg/kg intravenös bolus plus 2,5 mg/kg/h intravenös infusion (1,4
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gånger högre än den godkända dosen på 1,75 mg/kg/h) under 4 timmar, följt av 0,2 mg/kg/h, nådde alla 
patienter maximala ACT-värden större än 300 sek.

12.3 Farmakokinetik
Bivalirudin uppvisar linjär farmakokinetik efter intravenös administrering till patienter som genomgår PTCA. Hos 
dessa patienter uppnås en genomsnittlig steady state bivalirudinkoncentration på 12,3 ± 1,7 mcg/ml efter en 
intravenös bolus på 1 mg/kg och en 4-timmars 2,5 mg/kg/h intravenös infusion.

Distribution

Bivalirudin binder inte till plasmaproteiner (förutom trombin) eller till röda blodkroppar. 

Eliminering

Bivalirudin har en halveringstid på 25 minuter hos PTCA-patienter med normal njurfunktion. Det totala 
kroppsclearancen av bivalirudin hos PTCA-patienter med normal njurfunktion är 3,4 ml/min/kg.

Ämnesomsättning

Bivalirudin metaboliseras genom proteolytisk klyvning.

Exkretion
Bivalirudin genomgår glomerulär filtration. Tubulär sekretion och tubulär reabsorption är också 
inblandade i utsöndringen av bivalirudin, även om omfattningen är okänd.

Specifika populationer

Patienter med nedsatt njurfunktion

Totalt kroppsclearance var liknande för PTCA-patienter med normal njurfunktion och med lätt nedsatt 
njurfunktion. Clearance minskade med 21 % hos patienter med måttligt och gravt nedsatt njurfunktion med en 
halveringstid på 34 respektive 57 minuter. Hos dialyspatienter minskade clearance med 70 %, med en 
halveringstid på 3,5 timmar. Cirka 25 % bivalirudin elimineras genom hemodialys.

13 ICKLINISK TOXIKOLOGI
13.1 Karcinogenes, mutagenes, försämring av fertilitet

Inga långtidsstudier på djur har utförts för att utvärdera bivalirudins karcinogena potential. Bivalirudin 
visade ingen genotoxisk potential iin vitroanalys av omvänd mutation för bakterieceller (Ames-test), denin 
vitroKinesisk hamster äggstockscell framåt genmutationstest (CHO/HGPRT), denin vitrohumana 
lymfocyter kromosomavvikelseanalys, denin vitroråtta hepatocyt unscheduled DNA-syntes (UDS) analys, 
ochin vitromikrokärnanalys på råtta. Fertilitet och allmän reproduktion hos råttor påverkades inte av 
subkutana doser av bivalirudin upp till 150 mg/kg/dag, cirka 1,6 gånger dosen på basis av kroppsyta (mg/
m).2) av en person på 50 kg som fått den maximala rekommenderade dosen på 15 mg/kg/dag.

14 KLINISKA STUDIER
Bivalirudin angioplastikprövning (BAT)

I BAT-studierna randomiserades patienter med instabil angina som genomgick PCI 1:1 till en 1 mg/kg bolus 
bivalirudin och sedan 2,5 mg/kg/h under fyra timmar och sedan 0,2 mg/kg/h under 14 till 20 timmar eller till 
175 IE/kg bolus heparin följt av en 18- till 24-timmars infusion av 15 IE/kg/h infusion. Ytterligare heparin men 
inte bivalirudin kunde administreras under ACT mindre än 350 sekunder. Studierna var utformade för att visa 
bivalirudins överlägsenhet jämfört med heparin vid uppkomsten av något av följande under sjukhusvistelse 
upp till sju dagars död, hjärtinfarkt, plötslig stängning av det dilaterade kärlet eller klinisk försämring som 
kräver revaskularisering eller placering av en aortaballongpump .

De 4312 försökspersonerna varierade i ålder från 29 till 90 (median 63) år. 68 % var män och 91 % var det
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kaukasiska. Medianvikten var 80 kg (39 till 120 kg). 741 (17%) försökspersoner hade post-MI angina. 
Tjugotre procent av patienterna behandlades med heparin inom en timme före randomisering.

Studierna visade inte att bivalirudin var statistiskt överlägset heparin för att minska risken för dödsfall, 
hjärtinfarkt, abrupt stängning av det vidgade kärlet eller klinisk försämring som kräver revaskularisering eller 
placering av en aortaballongpump, men förekomsten av dessa händelser var liknande i båda 
behandlingsgrupperna. Studieresultat visas iTabell 2.

Tabell 2: Incidenser av slutpunkter på sjukhus i BAT-försök
Bivalirudin (n=2161) HEPARIN (n=2151)

Slutpunkt

Primär slutpunkt† 7,9 % 9,3 %
Död, MI, revaskularisering 6,2 % 7,9 %
Död 0,2 % 0,2 %
MI 3,3 % 4,2 %

†En sammansättning av död eller hjärtinfarkt eller klinisk försämring av hjärtursprung som kräver revaskularisering eller placering av en 
aortaballongpump eller angiografiska tecken på abrupt kärlstängning

AT-BAT testversion (NCT# 00043940)

Detta var en enkelarmad öppen studie där 51 försökspersoner med heparininducerad trombocytopeni (HIT) 
eller heparininducerad trombocytopeni och trombossyndrom (HITTS) genomgick PCI. Majoriteten av 
patienterna uppnådde adekvat ACT vid tidpunkten för enhetens aktivering och inga större blödningar 
rapporterades. Två patienter utvecklade trombocytopeni.

16 HUR LEVERANS/LAGRING OCH HANTERING 
16.1 Hur levereras
ANGIOMAX RTU levereras som en kyld, klar att använda, klar till lätt opaliserande, färglös till gul, 
steril lösning i 250 mg/50 ml (5 mg/ml) engångsflaskor av glas. Endosflaskorna finns tillgängliga 
enligt följande:

• NDC 70511-141-50: Kartong innehållande 1 ANGIOMAX RTU endosflaska
• NDC 70511-141-84: Kartong innehållande 10 ANGIOMAX RTU endosflaskor

Varje injektionsflaska innehåller 250 mg bivalirudin (motsvarande i genomsnitt 275 mg 
bivalirudintrifluoracetat*).

* Intervallet för bivalirudintrifluoracetat är 270 till 280 mg baserat på ett intervall av 
trifluorättiksyrasammansättningar på 1,7 till 2,6 ekvivalenter.

16.2 Förvaring

Förvara ANGIOMAX RTU-flaskor i kylskåp mellan 2° till 8°C (36° till 46°F). Utflykter är tillåtna till 

20° till 25°C (68 till 77°F)[se Dosering och administrering (2.3)]. Undvik överskottsvärme. 17 

INFORMATION FÖR PATIENTRÅDGIVNING

Rekommendera patienterna att noggrant se upp för eventuella tecken på blödning eller blåmärken och att rapportera 
dessa till sin vårdgivare när de uppstår.
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