
النقاط هذه تتضمن ال  المعلوماتوصف على الضوء يسلط
RTUأنجيوماكس لالستخدامالالزمة المعلومات جميع البارزة
----------واإلحتياطات المحاذير - - - - - - - - - - - - -وفعالية.بأمان

النزيف. خطر من البيفاليرودين يزيد النزيف: أحداث•

ينحسرللتخثر المضاد تأثيره

)6.112.2 ، 5.1 ، (التوقف. بعد ساعة من يقرب ما

زيادة التاجي: للشريان الكثبية المعالجة مع الجلطة خطر•

في المميتة ، النتائج ذلك في بما الجلطة ، تكوين خطر

)5.26.2 ، (جاما. بأشعة الكثبية المعالجة

حقن  .RTUأنجيوماكس لوصفالكاملة المعلومات انظر
لـ ، )بيفاليرودين( RTUأنجيوماكس

الوريدفي استخدام

2000المبدئية: األمريكية الموافقة

بما  ---------------واالستخدام المؤشرات - - - - - - - - - - - - - - - -

عن الناجم الصفيحات قلة من يعانون الذين المرضى ذلك في

تجلط ومتالزمة الهيبارين عن الناجم الصفيحات ونقص الهيبارين

لالستخدام محدد للثرومبين مباشر مثبط  هو ( )PCI ،)1(الدم.

عن التاجي للتدخل يخضعون الذين المرضى في للتخثر كمضاد

RTU ANGIOMAXالجلد طريق
 ------------------السلبية الفعل ردود - - - - - - - - - - - - - - - - - -

)6.1(. ٪)3.7(النزيف هو شيوعاً األكثر الضار التفاعل كان

 ،Incبـ اتصل المعكوسة ، الفعل ردود عن لإلبالغ

Pharmaceuticals MAIA . أو 1-888-877-9064 الرقم على

FDA  1-800-1088-الرقم علىFDA أو

medwatch./www.fda.gov

----------االستعمال وطريقة الجرعة - - - - - - - - - - - -

في بولية جرعة كجم   /مجم0.75 هي بها الموصى الجرعة•

ساعة   /كجم  /مجم1.75 وريدي تسريب مباشرة تليها الوريد

قم البلعة ، جرعة من دقائق خمس بعد اإلجراء. مدة طوال

هناك كانت إذا ما لتحديد  )(ACTالنشط التجلط وقت بتقييم

)2.1(كجم.   /مجم0.3 قدرها إضافية جرعة إلى حاجة

في ساعات 4 حتى اإلجراء بعد التسريب فترة تمديد في النظر•

MI. )2.1(  STالجزءارتفاع من يعانون الذين المرضى

 -----------------األدوية تفاعل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

خطر زيادة : GPIأو التخثر مضادات أو الوارفارين أو الهيبارين

)7(المتزامن. االستخدام مع الرئيسي النزيف

 -----------محددة مجموعات في استخدم - - - - - - - - - - - -

الكلوي: القصور  )8.5(ممكن. النزيف خطر زيادة الشيخوخة: مرضى

2.2( .8.6ACT ،  )ومراقبةالتسريب جرعة تقليل

---------والقوى الجرعة أشكال - - - - - - - - - - -

جاهز الجرعة. أحادية قنينة في  )مل  /ملغ٥ (مل ٥٠ ملغم  ٢٥٠ /حقنة:

)3(لإلستخدام.

المرضى.استشارية معلومات على للحصول 17 انظر

2019/07المنقحة:

*المحتويات الكامل: الوصف معلومات

1

2

واالستخداماالستطبابات

االستعمالوطريقة الجرعة

بهاالموصى الجرعة 2.1

الكلويالقصور في الجرعة تعديل 2.2

وموانع الجرعة أشكال  لإلدارةتعليمات 2.3

القوة

واإلحتياطاتالمحاذير

10

11

12

الجرعةفرط

وصف

السريريةالصيدلة

العملآلية 12.1

الدوائيةالديناميكيات 12.2

الدواءحركية 12.3

السريريةغير السموم علم

3

4

5

13

الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ، 13.1

النزيفأحداث 5.1

للشريان الكثبية المعالجة مع التخثر مخاطر 5.2

التاجي

14

16

السريريةالدراسات

والمعالجةالتخزين   /التوريديتم كيف

التزويديتم كيف 16.1

التخزين16.2

المرضىإرشاد معلومات

العكسيةالتفاعالت6

السريريةالتجارب تجربة 6.1

تفاعل  التسويقبعد ما تجربة 6.2

األدوية

مواصفاتفي استخدم

الحمل8.1

الرضاعة8.2

األطفالاستخدام 8.4

الشيخوخةاستخدام 8.5

الكلويالقصور 8.6

17

7

الوصفات معلومات من المحذوفة الفرعية األقسام أو األقسام  *8

مدرجة.غير الكاملة

-- - - - - - - - - - - - - - - - موانع ------------------
نزيفنشط كبير (4) •

فرطالحساسية للبييفاليرودين أو مكوناته [4) •

TITLE - BIVALIRUDIN / ANGIOX MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-bivalirudin-angiox-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2019/211215s000lbl.pdf


االستطبابات 1 الكاملة المعلومات وصف

واالستخدام

 ، )(PCIالجلد طريق عن التاجي للتدخل يخضعون الذين المرضى في للتخثر كمضاد  RTUأنجيوماكس إلى يشار

عن الناجم الصفيحات ونقص الهيبارين عن الناجم الصفيحات قلة من يعانون الذين المرضى ذلك في بما

الدم.تجلط ومتالزمة الهيبارين

االستعمالوطريقة الجرعة 2

بهاالموصى الجرعة 2.1
الفور على تليها كجم ،   /مجم0.75 تبلغ الوريد في بولية جرعة هي  RTU ANGIOMAXمن بها الموصى الجرعة

قم البلعة ، جرعة إعطاء من دقائق خمس بعد اإلجراء. مدة طوال ساعة   /كجم  /مجم1.75 مقدارها صيانة جرعة

كجم.  /مجم0.3 قدرها إضافية جرعة إلى حاجة هناك كانت إذا ما لتحديد  )(ACTالنشط التجلط وقت بتقييم

بعد ساعات 4 إلى تصل لمدة ساعة   /كجم  /مجم1.75 عند الجلد عبر التداخل بعد التسريب مدة تمديد اعتبارك في ضع

.MI )STEMI(  STمقطعارتفاع من يعانون الذين المرضى في اإلجراء

جرعة  الكلويالقصور في الجرعة تعديل 2.2

بولس:

ضخ  الكلوي.القصور من درجة ألي البلعة جرعة تخفيض إلى حاجة هناك ليس

الصيانة:

التسريب معدل قلل  ، )Gault Cockcroftمعادلة بواسطة (دقيقة   /مل30 من أقل الكرياتينين تصفية من يعانون الذين المرضى في

ساعة.  /كجم  /مجم1 إلى

االستخدام انظر [ساعة  /كجم  /مجم0.25 إلى التسريب معدل تقليل يجب الكلى ، لغسيل يخضعون الذين المرضى في

.)]12.3(السريري األدوية علم  ، )8.6(محددة فئات في

الحاويةفحص  لإلدارةتعليمات 2.3

المحلول سمح كلما اإلعطاء ، قبل اللون وتغير الجسيمات عن بحثاً بصرياً بالحقن األدوية منتجات فحص يجب

والحاوية.

جزء أي تجاهل . )]16.2(والمعالجة التخزين توفير يتم كيف انظر [الفورعلى استخدمه الثالجة ، من إزالته بمجرد

مستخدم.غير

األدويةتوافق

اإلدارة.مجموعات مع تضارب أي يالحظ لم

.RTU ANGIOMAXمع الوريدي الخط نفس في 1الجدول فيالمدرجة األدوية تدير ال

 RTUمع الوريدي الخط نفس في لإلعطاء المعدة غير األدوية 1. الجدول
ANGIOMAX

التيبالز

الهيدروكلوريكحمض أميودارون

Bاألمفوتريسين

الهيدروكلوريكحمض كلوربرومازين

ديازيبام

الدوبوتامين

إيديسيالتبروكلوربيرازين
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ريتبالز

الستربتوكيناز

الهيدروكلوريكحمض فانكومايسين

3

أصفر:معقم محلول إلى اللون عديم قليال ، البراق إلى الشفاف الحقن ،

القوةونقاط الجرعة أشكال

على قنينة كل تحتوي لإلستخدام. جاهز واحدة. جرعة قنينة في  )مل  /مجم5 (مل 50 لكل البيفاليرودين من مجم 250•

.*أسيتات فلورو ثالثي البيفاليرودين من ملغ 275 يعادل ما البيفاليرودين من ملغ 250

ثالثي حمض تركيبة من مجموعة على بناء ًمجم 280 إلى 270 من الفيرودين ثنائي أسيتات فلورو ثالثي نطاق يتراوح  *

.مكافئ2.6 إلى 1.7 من أسيتيك فلورو

موانع4

من:يعانون الذين المرضى في  RTUأنجيوماكس استخدام يمنع

كبيرنشط نزيف•

5  .)]6.2(العكسية التفاعالت انظر [مكوناتهأو  RTU ANGIOMAXتجاه الحساسية فرط•

النزيفأحداث 5.1 واالحتياطات التحذيرات

من للتخثر المضاد التأثير ينحسر . )]6.1(العكسية التفاعالت انظر [النزيفخطر من البيفاليرودين يزيد

Bivalirudin  12.2(السريرية الصيدلة انظر [التوقفمن واحدة ساعة حوالي بعد(..

التاجيللشريان الكثبية المعالجة مع التخثر مخاطر 5.2

المعالجة في بيفاليرودين ثنائي باستخدام المميتة ، النتائج ذلك في بما الجلطة ، لتكوين المتزايد الخطر ارتبط

.)]6.2(العكسية التفاعالت انظر [غامابأشعة الكثبية

العكسيةالتفاعالت 6

السريريةالتجارب تجربة 6.1

التي الضار التفاعل معدالت فإن واسع ، نطاق على متفاوتة ظروف ظل في تجُرى السريرية التجارب ألن نظراً

ال وقد آخر لدواء السريرية التجارب في بالمعدالت مباشرة مقارنتها يمكن ال ما لدواء السريرية التجارب في لوحظت

الممارسة.في المالحظة المعدالت تعكس

أجل من الجلد عبر للتدخل خضعوا الذين األشخاص من  ٪)3.7(2161 من 79 عانى المتاحة ، التقنيات أفضل تجارب في

ونزيف الصفاق ، خلف ونزيف الجمجمة ، داخل نزيف من البيفاليرودين إلى والمعشاة المستقرة غير الصدرية الذبحة عالج

الدم.من وحدتين من أكثر نقل إلى يؤدي أو ديسيلتر   /جم3 من أكبر الهيموجلوبين في انخفاض مع سريرياً صريح

التعرضإعادة   /االستمناع

الجسم تكوين عن الكشف يعتمد المناعة. الستحداث إمكانية هناك العالجية ، البروتينات جميع مع الحال هو كما

الجسم إليجابية الملحوظ الحدوث يتأثر قد ذلك ، إلى باإلضافة الفحص. ونوعية حساسية على كبير بشكل المضاد

والتعامل الفحص ، منهجية ذلك في بما عوامل بعدة المقايسة في  )المعادلةالمضادة األجسام ذلك في بما (المضاد

بين المقارنة تكون قد األسباب ، لهذه األساسي. والمرض المصاحبة ، واألدوية العينة ، جمع وتوقيت العينة ، مع

دراسات في المضادة األجسام حدوث مع أدناه الموضحة الدراسات في للبييفاليرودين المضادة األجسام حدوث

مضللة.أخرى بمنتجات أو أخرى

الذين المرضى من األمصال ضد الدموية الصفائح لتجميع استجابة أي  bivalirudinيظُهر لم الدراسات ، المختبرفي في

.HITTS/  HITمن تاريخ لديهم
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شخصين لدى كان المضادة ، لألجسام اختبارهم وتم السريرية التجارب في  bivalirudinتلقوا شخصاً 494 بين من

تفاعالت على سريرياً دليالً الموضوعين من أي يظهر لم . bivalirudinمن طارئة إيجابية مضادة أجسام اختبارات

إيجابية اختبارات لديهم كانت ممن إضافيين مرضى تسعة المتكرر. االختبار إجراء يتم ولم الحساسية أو الحساسية

االختبار.تكرار عند سلبية كانت أولية

التسويقبعد ما تجربة 6.2

من فليس مؤكد ، غير حجم ذات مجموعة من طواعية عنها اإلبالغ يتم التسويق بعد الضائرة التفاعالت ألن نظراً

للعقاقير.التعرض مع سببية عالقة إنشاء أو موثوق بشكل تواترها تقدير دائماً الممكن

الحساسية فرط مميت ؛ نزيف الموافقة: بعد البيفاليرودين استخدام أثناء التالية الضائرة التفاعالت تحديد تم

أثناء الجلطة تكوين للتخثر. مضاد تأثير وجود عدم المفرطة. الحساسية تقارير ذلك في بما التحسسية الفعل وردود

نزيف المميتة ؛ النتائج تقارير ذلك في بما وبدونها ، التاج داخل الكثبية المعالجة مع الجلد عبر اإلكليلي التداخل

.INRوزاد القلبي الدكاك رئوي

الدواءتفاعالت 7

مع البيفاليرودين تناول ارتبط  ، PCIلـ يخضعون الذين المرضى على أجريت التي السريرية التجارب في

ال الذين بالمرضى مقارنة كبير نزيف حدوث مخاطر بزيادة  GPIأو التخثر مضادات أو الوارفارين أو الهيبارين

المصاحبة.األدوية هذه يتلقون

محددة سكانية مجموعات في االستخدام 8

الحمل8.1

المخاطرملخص

النتائج من بالعقار المرتبطة المخاطر إلبالغ الحوامل النساء في البيفاليرودين استخدام عن متاحة بيانات توجد ال

و مرة 1.6 إلى تصل جرعات  )(SCالجلد تحت تدار التي واألرانب الجرذان في التكاثر دراسات الضائرة. التنموية

التوالي ، على  ، )(BSAالجسم سطح مساحة على بناء ً )(MRHDبها الموصى القصوى البشرية الجرعة من مرة 3.2

الجنين.ضرر على دليل أي عن تكشف لم

المخاطر أخرى. سلبية نتائج أو فقدان أو خلقية عيوب حدوث في تتمثل أساسية مخاطر لها الحمل حاالت جميع

الواليات سكان عموم في معروفة. غير إليها المشار للسكان واإلجهاض الرئيسية الخلقية للعيوب المقدرة الخلفية

بها المعترف الحمل حاالت في واإلجهاض الرئيسية الخلقية للعيوب المقدرّ األساسي الخطر يبلغ المتحدة ،

التوالي.على 20٪ إلى 15 و 4٪ إلى 2 سريرياً

بيانات

الحيوانبيانات

الجرعة من مرة 1.6 (يوم   /كجم  /مجم150 إلى تصل الجلد تحت بجرعات الجرذان على اإلنجاب دراسات إجراء تم

  /مجم150 إلى تصل الجلد تحت بجرعات واألرانب  )الجسمسطح مساحة على بناء ًلإلنسان بها الموصى القصوى

كشفت . )الجسمسطح مساحة على بناء ًبها الموصى البشرية للجرعة األقصى الحد  )الجرعةضعف 3.2 (يوم   /كجم

البيفاليرودين.إلى يعزى للجنين ضرر وجود عدم عن الدراسات هذه

في اختالفات لوحظت كما الفئران. في الحية واألجنة القمامة أحجام تقليل تم الجلد ، تحت يوم   /كغم  /ملغم500 عند

العالية.الجرعات عند لوحظت التي األمهات سمية إلى التغييرات هذه بعض تعزى أن يمكن للجنين. العظمي الهيكل

الرضاعة8.2

المخاطرملخص

البيفاليرودين آثار عن متاحة بيانات توجد ال األم. حليب في موجوداً البيفاليرودين كان إذا ما المعروف غير من

الحليب.إنتاج على أو الثدي من يرضع الذي الطفل على

األطفالاستخدام 8.4

األطفال.مرضى في البيفاليرودين وفعالية سالمة إثبات يتم لم
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الشيخوخةاستخدام 8.5

كان المرضى من ٪ 12 و سنة 65 منهم ٪ 44 كان  ، PCIللـ خضعوا الذين المرضى على أجريت التي الدراسات في

سناً.األصغر المرضى من أكثر نزيف حاالت من المسنون المرضى عانى سنة. 75 عمرهم

الكلويالقصور 8.6

تم وشديد. ومتوسط   خفيف كلوي بقصور المصابين  PTCAمرضى في البيفاليرودين من التخلص دراسة تمت

تقليله وتم وحاد ، متوسط   كلوي اعتالل من يعانون الذين المرضى في تقريباً 21٪ بنسبة البيفاليرودين إزالة تقليل

جرعة تقليل يلزم قد . .)12.3(السريرية الصيدلة انظر [الكلىغسيل على المعتمدين المرضى في تقريباً 70٪ بنسبة

انظر [كلوياختالل من يعانون الذين المرضى في التخثر مضادات حالة ومراقبة  ، RTU ANGIOMAXمن التسريب

..)2.2(االستعمال وطريقة الجرعة

الزائدةالجرعة 10

من المستمرة التسريب جرعة أو بها الموصى الجرعة أضعاف 10 إلى تصل زائدة جرعة حاالت عن اإلبالغ تم

بسبب عنها المبلغ الزائدة الجرعات من عدد كان التسويق. بعد ما تقارير وفي السريرية التجارب في البيفاليرودين

ذلك في بما الكلى وظائف اختالل من يعانون الذين األشخاص في البيفاليرودين من التسريب جرعة ضبط في الفشل

بسبب الوفيات وكذلك النزيف ، . .)2.2(االستعمال وطريقة الجرعة انظر [الكلىلغسيل يخضعون الذين األشخاص

عن التوقف يجب بها ، المشتبه الزائدة الجرعة حاالت في الزائدة. الجرعة عن التقارير بعض في لوحظت النزيف ،

bivalirudinلـ معروف ترياق يوجد ال النزيف. عالمات عن بحثاً كثب عن المريض ومراقبة الفور على  bivalirudinتناول
..)12.3(السريرية الصيدلة انظر [الدمويللتحلل قابل البيفاليرودين .

الوصف11

للعكس. وقابل للثرومبين مباشر مثبط وهو  ، trifluoroacetate bivalirudinعلى  RTU ANGIOMAXيحتوي

trifluoroacetate Bivalirudin  لـ الكيميائي االسم مع االصطناعية ، األمينية األحماض من ببتيد ملح 20 عن عبارة

phenylalanyl-L-aspartyl-α-L-asparagylglycyl L-prolylglycylglycylglycylglycyl-L-arginyl-L-prolyl-L-
phenylalanyl-D  -الجلوتاميلα-L - -الجلوتاميلL - -إيزوليوسيلL - -البرواليلα L-  -الجلوتاميلL - -الجلوتاميل- ألفاL -

مكافئ 2.6 إلى 1.7 على  trifluoroacetate bivalirudinمن جزيء كل يحتوي أسيتات. فلورو ثالثي ليسين - Lالتيروزيل-

هو الجزيئي ووزنه 33ا24ن138حC98هي  bivalirudinمن الخالية للقاعدة الجزيئية الصيغة . trifluoroaceticحمض من

هيالبيفاليرودين من الخالية للقاعدة البنائية الصيغة . )الالمائيالحر األساسي الببتيد (دالتون 2180.32
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للبيفالودينالهيكلية الصيغة 1: الشكل

مل. 50 سعة الجرعة أحادية قنينة في ومعبأ لالستخدام وجاهز ومبرد معقم كمحلول  RTU ANGIOMAXتوفير يتم

0.8  ، * )أسيتاتفلورو ثالثي ملح مثل (البيفاليرودين من مجم 5 على  RTU ANGIOMAXمن مليلتر كل يحتوي

للحقن.وماء 400 ، جاليكول إيثيلين بولي مجم 100 الهيدرات ، ثالثي الصوديوم أسيتات مجم

5.5. إلى 5.0 إلى الجليدي الخليك حمض أو   /والصوديوم هيدروكسيد باستخدام  RTU ANGIOMAXلـ الهيدروجيني الرقم تعديل يمكن

درجة 77 إلى فهرنهايت درجة 68   /مئويةدرجة 25 إلى مئوية درجة 20 (الغرفة حرارة درجة في الوريد طريق عن لإلعطاء مخصص الحل

.)فهرنهايت

ثالثي حمض تركيبة من مجموعة على بناء ًمجم 5.6 إلى 5.4 من الفيرودين ثنائي أسيتات فلورو ثالثي نطاق يتراوح  *

مكافئ.2.6 إلى 1.7 من أسيتيك فلورو

العملآلية 12.1 السريرية الصيدلة 12

والثرومبين التحفيزي الموقع من بكل التحديد وجه على االرتباط طريق عن مباشر بشكل الثرومبين البيفاليرودين يثبط

شق على يعمل حيث التخثر ، عملية في مركزياً دوراً يلعب سيرين بروتين هو الثرومبين بالجلطة. المرتبط

إطار بتطوير للفيبرين يسمح مما  ، XIIIaالعامل إلى  XIIIالعامل وتنشيط الفيبرين مونومرات في الفيبرينوجين

توليد يعزز مما والثامن ، الخامس العاملين أيضاً الثرومبين ينشط الخثرة ؛ استقرار على يعمل تساهمياً متشابك

البيفاليرودين ارتباط يكون الحبيبات. وإطالق التراكم ويحفز الدموية ، الصفائح وينشط الثرومبين ، من المزيد

استعادة إلى يؤدي مما 4 ، برو 3-أرج بيفاليرودين-ثنائي رابطة ببطء الثرومبين يشق حيث لالنعكاس قابال ًبالثرومبين

النشط.الثرومبين موقع وظائف

الدوائيةالديناميكيات 12.2

أظهر  ، )الروتيني PTCAمرور أثناء 70٪ بنسبة األوعية انسداد من يعانون الذين (األصحاء والمرضى المتطوعين في

. TTو  PTو  aPTTو  ACTأمد إطالة من يتضح كما والتركيز الجرعة على يعتمد للتخثر مضاداً نشاطاً البيفاليرودين

واحدة ساعة بعد األساس خط إلى التخثر أوقات تعود للتخثر. مضاداً فورياً تأثيراً الوريد في البيفاليرودين إعطاء يعطي

.INRمن أيضاً البيفاليرودين يزيد البيفاليرودين. إعطاء عن التوقف من تقريباً

إيجابية عالقة وجود لوحظ الروتيني ،  PTCAالختبار يخضعون 70٪ بنسبة األوعية انسداد من يعانون مريضاً 291 في

 1bivalirudin بجرعة ثانية. 350 أو ثانية 300 تبلغ  ACTقيم حققوا الذين المرضى ونسبة البيفاليرودين جرعة بين

1.4(الوريدي التسريب ساعة   /كجم  /مجم2.5 إلى باإلضافة الوريد في بلعة كجم   /مجم
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جميع وصل ساعة ،   /كجم  /مجم0.2 تليها ساعات ، 4 لمدة  )ساعة  /كجم  /مجم1.75 البالغة المعتمدة الجرعة من أعلى مرات

ثانية.300 عن تزيد التي القصوى  ACTقيم إلى المرضى

الدواءحركية 12.3

هؤالء في . PTCAلـ يخضعون الذين للمرضى الوريد في اإلعطاء بعد الخطية الدوائية الحرائك  Bivalirudinيعرض

في جرعة بعد مل   /ميكروغرام1.7  ±12.3 يبلغ ثابتاً بيفاليرودين للثنائي متوسط   تركيز تحقيق يتم المرضى ،

الوريد.في ساعة   /كجم  /مجم2.5 ساعات 4 و كجم   /مجم1 من الوريد

توزيع

إزالة الحمراء.الدم خاليا أو  )الثرومبينباستثناء (البالزما ببروتينات البيفاليرودين يرتبط ال

الكلية التصفية نسبة تبلغ الطبيعية. الكلى وظائف مع  PTCAمرضى في دقيقة  25Bivalirudin عمر نصف يبلغ

كجم.  /دقيقة  /مل3.4 الطبيعية الكلى وظائف من يعانون الذين  PTCAمرضى في للبيفاليرودين

الغذائيالتمثيل

للبروتين.المحلل االنقسام طريق عن البيفاليرودين استقالب يتم

إفراز

إفراز في أيضاً متورطان األنبوبي االمتصاص وإعادة األنبوبي اإلفراز الكبيبي. للترشيح  Bivalirudinيخضع

معروف.غير المدى أن من الرغم على البيفاليرودين ،

محددةسكانية مجموعات

الكلويالقصور مرضى

تم خفيف. كلوي وقصور طبيعية كلوية وظائف من يعانون الذين  PTCAلمرضى مشابهاً الكلي الجسم تخليص كان

و 34 يبلغ نصف عمر مع وشديد متوسط   كلوي ضعف من يعانون الذين المرضى في ٪ 21 بنسبة التخليص تقليل

ساعات. 3.5 يبلغ نصف عمر مع ٪ ، 70 بنسبة التصفية تقليل تم الكلى ، غسيل مرضى في التوالي. على دقيقة ، 57

الكلى.غسيل طريق عن البيفاليرودين من 25٪ من يقرب ما تطهير يتم

السريريةغير السموم علم 13

الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ، 13.1

يظهر لم للبييفاليرودين. بالسرطان اإلصابة إمكانية لتقييم الحيوانات على المدى طويلة دراسات إجراء يتم لم

Bivalirudin  و ، )أميساختبار (البكتيرية للخلية العكسية الطفرة فحص المختبرفي فيجينية سمية إمكانات أي

مقايسة المختبرفي و ، )HGPRT)/  CHOالصينية الهامستر لخاليا األمامية الجينات طفرة اختبار المختبرفي

للخاليا  )(UDSالمجدول غير النووي الحمض تخليق فحص المختبرفي والبشرية ، اللمفاوية الكروموسومات انحراف

الجرذان في العام اإلنجابي واألداء الخصوبة تتأثر لم الصغيرة. الفئران مقايسة المختبرفي وللجرذان ، الكبدية

أساس على الجرعة من مرة 1.6 حوالي أي يوم ،   /كجم  /مجم150 حتى البيفاليرودين من الجلد تحت بالجرعات

يوم.  /كجم  /مجم15 بها الموصى القصوى الجرعة تعطى شخص كجم 50 من  )2.)م  /مجم(الجسم سطح مساحة

سريريةدراسة 14

)(BATالبيفالودين ثنائية الدموية األوعية رأب تجربة

 PCIعبر تمر التي المستقرة غير الصدرية الذبحة من يعانون الذين المرضى اختيار تم المتاحة ، التقنيات أفضل دراسات في

  /مجم0.2 ثم ساعات أربع لمدة ساعة   /كجم  /مجم2.5 ثم البيفاليرودين من كجم   /مجم1 جرعة إلى 1 1: بنسبة عشوائياً

24 إلى 18 لمدة بالتسريب متبوعة الهيبارين من بلعة كجم   /دوليةوحدة 175 إلى أو ساعة 20 إلى 14 لمدة ساعة   /كجم

عن تقل لمدة  bivalirudinليس ولكن اإلضافي الهيبارين إعطاء يمكن ساعة.   /كجم  /دوليةوحدة 15 تسريب من ساعة

حتى االستشفاء أثناء يلي مما أي حدوث في الهيبارين على بيفاليرودين ثنائي تفوق إلثبات الدراسات صمُمت ثانية. 350

يتطلب الذي السريري التدهور أو المتوسعة ، لألوعية المفاجئ اإلغالق أو القلب ، عضلة احتشاء أو الوفاة ، من أيام سبعة

األبهر. .بالون مضخة وضع أو الدموية األوعية تكوين إعادة

الذكورمن كانوا 91٪ و الذكور ، من 68٪ كان عاماً.  )63  متوسط (90 إلى 29 من 4312 الـ األشخاص أعمار تراوحت
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الذبحة من يعانون األشخاص من  ٪)17 (741 كان . )كجم120 إلى 39 (كجم 80 الوزن متوسط   كان قوقازي.

العشوائي.التوزيع قبل واحدة ساعة خالل بالهيبارين المرضى من بالمائة 23 عالج تم . MIبعد الصدرية

عضلة احتشاء الموت ، مخاطر لتقليل الهيبارين على إحصائياً متفوقاً كان البيفاليرودين أن الدراسات تثبت لم

وضع أو الدموية األوعية تكوين إعادة يتطلب الذي السريري التدهور أو المتوسع ، للوعاء المفاجئ اإلغالق القلب ،

فيالدراسة نتائج تظهر العالج. مجموعتي كال في مشابهاً كان األحداث هذه حدوث ولكن األبهر ، بالون مضخة

.2الجدول

المتاحةالتقنيات أفضل تجربة في المستشفى داخل النهاية نقاط حوادث 2: الجدول

)2151 =ن (هيبارين)2161 =ن (بيفاليرودين
النهايةنقطة

٪9.3٪7.9†األوليةالنهاية نقطة

٪7.9٪6.2الدمويةاألوعية تكوين إعادة  ، MIالموت ،

٪0.2٪0.2الموت

MI3.3٪4.2٪

مضخة وضع أو الدموية األوعية تكوين إعادة يتطلب الذي القلب ألصل السريري التدهور أو القلب عضلة احتشاء أو الوفاة من مركب †

لألوعيةالمفاجئ اإلغالق على األوعية تصوير دليل أو األبهر بالون

NCT-AT( BAT #00043940  )تجربة

عن الناجم الصفيحات نقص من يعانون شخصاً 51 يخضع حيث مفتوحة واحدة ذراع ذات دراسة هذه كانت

على المرضى غالبية حصل . )(HITTSالتخثر ومتالزمة الهيبارين عن الناجم الصفيحات نقص أو  )(HITالهيبارين

ACT  بنقص المرضى من اثنان أصيب كبير. نزيف أي عن اإلبالغ يتم ولم الجهاز تنشيط وقت في المناسب

الصفيحات.

التزويديتم كيف 16.1 والمناولة التخزين   /التوريدكيفية 16

عديمة قليال ً، براق إلى وواضحة لالستخدام وجاهزة مبردة واحدة بجرعة زجاجية كقوارير  RTU ANGIOMAXتوفير يتم

التالي:النحو على الجرعة أحادية القوارير تتوفر األصفر. إلى اللون

•RTU ANGIOMAX  50-141-70511 من واحدة جرعة قارورة 1 على تحتوي علبة:NDC
•RTU ANGIOMAX  84-141-70511 من الجرعة أحادية قوارير 10 على تحتوي علبة:NDC

فلورو ثالثي البيفاليرودين من ملغ 275 يعادل ما (البيفاليرودين من ملغ 250 على قنينة كل تحتوي

.*)أسيتات

الخليك حمض تركيبة من مجموعة على بناء ًمجم 280 إلى 270 من الفيرودين ثنائي أسيتات فلورو ثالثي نطاق يتراوح  *

مكافئ.2.6 إلى 1.7 من الفلورو ثالثي

التخزين16.2

)فهرنهايتدرجة 46 إلى درجة 36 (مئوية درجات 8 إلى درجة 2 بين الثالجة في  RTU ANGIOMAXقوارير بتخزين قم

تجنب . )]2.3(والتعاطي الجرعة انظر [)فهرنهايتدرجة 77 إلى 68 (مئوية درجة 25 إلى درجة 20 إلى بالرحالت يسمح .

المرضىإرشاد معلومات 17  الزائدة.الحرارة

بهم الخاص الصحية الرعاية مقدم يبلغوا وأن كدمات أو نزيف عالمات أي بعناية يراقبوا أن المرضى من اطلب

حدوثها.عند

للالمصنعة

الدوائيةللصناعات ميا شركة
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08540نيوجيرسي برينستون ،

خاللمن وزعت

ساندوزشركة
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