
- - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRENDİKASYONLARI ------------------
• Önemli aktif kanama (4)
• Bivalirudin veya bileşenlerine karşı aşırı duyarlılık (4)REÇETE BİLGİLERİNİN ÖNEMLİ NOKTALARI Bu 

vurgular, kullanmak için gereken tüm bilgileri 
içermezANGIOMAX RTUgüvenli ve etkili bir şekilde. - - - - - - - - - - - - - UYARILAR VE ÖNLEMLER ----------

• Kanama olayları: bivalirudin kanama riskini 
artırır. Antikoagülan etkisi azalır
kesilmesinden yaklaşık bir saat sonra. (5.1, 
6.1, 12.2)

• Koroner arter brakiterapisi ile trombotik risk: Gama 
brakiterapide ölümcül sonuçlar da dahil olmak üzere 
trombüs oluşumu riskinde artış. (5.2, 6.2)

için tam reçete bilgilerine bakınANGIOMAX RTU. 
ANGIOMAX RTU (bivalirudin) enjeksiyonu,
intravenöz kullanım
İlk ABD Onayı: 2000
- - - - - - - - - - - - - - - - - GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI --------------- 
ANGIOMAX RTU, heparin ile indüklenen trombositopeni ve heparin 
ile indüklenen trombositopeni ve tromboz sendromu olan hastalar 
dahil olmak üzere perkütan koroner müdahale (PCI) uygulanan 
hastalarda antikoagülan olarak kullanım için endike olan bir direkt 
trombin inhibitörüdür. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERS TEPKİLER ------------------ En 
sık görülen advers reaksiyon kanamaydı (%3.7). (6.1)

ŞÜPHELİ ADVERS REAKSİYONLARI bildirmek için 1-888-877-9064 numaralı 

telefondan MAIA Pharmaceuticals, Inc. veya 1-800-FDA-1088 numaralı 

telefondan FDA ile iletişime geçin veya

www.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - DOZAJ VE İDARE ----------
• Önerilen doz 0,75 mg/kg intravenöz bolus dozdur ve 

bunu hemen işlem süresince 1,75 mg/kg/saat 
intravenöz infüzyon izler. Bolus dozundan beş dakika 
sonra, 0,3 mg/kg'lık ek bir bolusun gerekip 
gerekmediğini belirlemek için aktive pıhtılaşma süresini 
(ACT) değerlendirin. (2.1)

• ST segment yükselmesi MI olan hastalarda işlem sonrası 
infüzyon süresini 4 saate kadar uzatmayı düşünün. (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ----------------- 
Heparin, varfarin, trombolitikler veya GPI'ler: Eşzamanlı 
kullanımda artan majör kanama riski. (7)

- - - - - - - - - - - BELİRLİ POPÜLASYONLARDA KULLANIM ----------- 
Geriatrik hastalar: Artmış kanama riski mümkündür. (8.5) Böbrek 
yetmezliği: İnfüzyon dozunu azaltın ve ACT'yi izleyin. (2.2, 8.6)

- - - - - - - - - - - DOZAJ ŞEKİLLERİ VE DAYANIKLILIKLARI ---------
Enjeksiyon: 250 mg/50 mL (5 mg/mL) tek dozluk flakonda. 
Kullanıma hazır. (3)
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TAM YÖNETMELİK BİLGİLERİ 1 
ENDİKASYONLARI VE KULLANIMI
ANGIOMAX RTU, heparin ile indüklenen trombositopeni ve heparin ile indüklenen trombositopeni ve 
tromboz sendromu olan hastalar dahil olmak üzere perkütan koroner müdahale (PCI) uygulanan hastalarda 
antikoagülan olarak kullanım için endikedir.

2 DOZAJ VE YÖNETİM
2.1 Önerilen Dozaj
ANGIOMAX RTU'nun önerilen dozu, 0.75 mg/kg'lık bir intravenöz bolus dozdur ve bunu hemen 
işlem süresince 1.75 mg/kg/saat'lik bir idame infüzyonu takip eder. Bolus dozu uygulandıktan beş 
dakika sonra, 0,3 mg/kg'lık ek bir bolusun gerekip gerekmediğini belirlemek için aktif pıhtılaşma 
süresini (ACT) değerlendirin.

ST segment yükselmesi MI (STEMI) olan hastalarda işlem sonrası 4 saate kadar PCI'yi takiben 
1.75 mg/kg/saat'te infüzyon süresini uzatmayı düşünün.

2.2 Böbrek Yetmezliğinde Doz Ayarı 
Bolus Dozu:
Herhangi bir derecede böbrek yetmezliği için bolus dozunun azaltılmasına gerek 

yoktur. Bakım İnfüzyonu:

Kreatinin klerensi 30 mL/dk'dan az olan hastalarda (Cockcroft Gault denklemine göre), infüzyon hızını 
1 mg/kg/saate düşürün.

Hemodiyaliz hastalarında infüzyon hızını 0.25 mg/kg/saate düşürün.[bkz. Spesifik 
Popülasyonlarda Kullanım (8.6), Klinik Farmakoloji (12.3)].

2.3 Yönetim Talimatları 
Konteyner Muayenesi
Parenteral ilaç ürünleri, solüsyon ve kabın izin verdiği her durumda, uygulamadan önce partikül madde ve 
renk değişikliği açısından görsel olarak incelenmelidir.

Buzdolabından çıkarıldıktan sonra hemen kullanın[bkz. Nasıl Sağlanan Depolama ve İşleme (16.2)]. 
Kullanılmayan kısmı atın.

İlaç Uyumlulukları
Uygulama setleri ile herhangi bir uyumsuzluk gözlemlenmemiştir.

Listelenen ilaçları uygulamayın.tablo 1ANGIOMAX RTU ile aynı intravenöz hatta.
Tablo 1. ANGIOMAX RTU ile Aynı İntravenöz Hatta Uygulanmayan 
İlaçlar

alteplaz

amiodaron HCl

amfoterisin B

klorpromazin HCl

diazepam

dobutamin

proklorperazin edisilat
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replaz

streptokinaz

vankomisin HCl

3
Enjeksiyon, berrak ila hafif opak, renksiz ila sarı steril çözelti:

DOZAJ ŞEKİLLERİ VE GÜÇLERİ

• Tek dozluk bir şişede 50 mL (5 mg/mL) başına 250 mg bivalirudin. Kullanıma hazır. Her flakon, 
ortalama 275 mg bivalirudin trifloroasetata* eşdeğer 250 mg bivalirudin içerir.

* Bivalirudin trifloroasetat aralığı, 1.7 ila 2.6 eşdeğerlik bir dizi trifloroasetik asit bileşimine 
dayalı olarak 270 ila 280 mg'dır..
4 KONTRENDİKASYON
ANGIOMAX RTU, aşağıdaki hastalarda kontrendikedir:

• Önemli aktif kanama;
• ANGIOMAX RTU veya bileşenlerine karşı aşırı duyarlılık[bkz. Advers Reaksiyonlar 
(6.2)]. 5 UYARILAR VE ÖNLEMLER 5.1 Kanama Olayları

Bivalirudin kanama riskini artırır[bkz. Advers Reaksiyonlar (6.1)]. Bivalirudin'in antikoagülan 
etkisi, kesildikten yaklaşık bir saat sonra azalır.[bkz. Klinik Farmakoloji (12.2)].
5.2 Koroner Arter Brakiterapi ile Trombotik Risk
Ölümcül sonuçlar da dahil olmak üzere artan trombüs oluşumu riski, gama brakiterapide bivalirudin 
kullanımı ile ilişkilendirilmiştir.[bkz. Advers Reaksiyonlar (6.2)].

6 ADVERS REAKSİYON
6.1 Klinik Araştırmalar Deneyimi

Klinik deneyler çok çeşitli koşullar altında yürütüldüğünden, bir ilacın klinik deneylerinde gözlenen advers 
reaksiyon oranları, başka bir ilacın klinik deneylerindeki oranlarla doğrudan karşılaştırılamaz ve pratikte 
gözlemlenen oranları yansıtmayabilir.

BAT denemelerinde, kararsız angina tedavisi için PCI uygulanan ve bivalirudin grubuna randomize 
edilen 2161 denekten 79'u (%3,7) intrakraniyal kanama, retroperitoneal kanama, hemoglobinde 3 g/
dL'den fazla azalma ile klinik olarak aşikar kanama yaşadı veya 2 üniteden fazla kan transfüzyonu.

İmmünojenisite/Yeniden Maruz Kalma

Tüm terapötik proteinlerde olduğu gibi, immünojenisite potansiyeli vardır. Antikor oluşumunun 
saptanması, büyük ölçüde testin duyarlılığına ve özgüllüğüne bağlıdır. Ek olarak, bir tahlilde 
gözlemlenen antikor (nötralize edici antikor dahil) pozitifliği insidansı, tahlil metodolojisi, numune 
işleme, numune toplama zamanlaması, eşlik eden ilaçlar ve altta yatan hastalık gibi çeşitli faktörlerden 
etkilenebilir. Bu nedenlerle, aşağıda açıklanan çalışmalarda bivalirudin antikorlarının insidansı ile 
diğer çalışmalarda veya diğer ürünlerde antikor insidansının karşılaştırılması yanıltıcı olabilir.

İçindelaboratuvar ortamındaçalışmalarda, bivalirudin, HIT/HITTS öyküsü olan hastalardan alınan serumlara karşı trombosit 
agregasyonu yanıtı göstermedi.
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Klinik çalışmalarda bivalirudin alan ve antikorlar için test edilen 494 denekten 2'sinde 
tedaviyle ortaya çıkan pozitif bivalirudin antikor testleri vardı. Hiçbir denek alerjik veya 
anafilaktik reaksiyonların klinik kanıtını göstermedi ve tekrar testi yapılmadı. İlk testleri 
pozitif olan dokuz ek hasta, tekrar testinde negatifti.
6.2 Pazarlama Sonrası Deneyim

Pazarlama sonrası advers reaksiyonlar, büyüklüğü belirsiz bir popülasyondan gönüllü olarak bildirildiğinden, bunların 
sıklığını güvenilir bir şekilde tahmin etmek veya ilaca maruz kalma ile nedensel bir ilişki kurmak her zaman mümkün değildir.

Bivalirudinin onay sonrası kullanımı sırasında aşağıdaki yan etkiler tespit edilmiştir: ölümcül kanama; 
anafilaksi raporları dahil aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyonlar; antikoagülan etki eksikliği; ölümcül 
sonuç raporları dahil, intrakoroner brakiterapili ve intrakoroner brakiterapisiz PCI sırasında trombüs 
oluşumu; pulmoner kanama; kardiyak tamponad; ve INR arttı.

7 İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
PCI uygulanan hastalarda yapılan klinik çalışmalarda, bivalirudinin heparin, varfarin, 
trombolitikler veya GPI'lerle birlikte uygulanması, bu ilaçları birlikte almayan hastalara kıyasla 
majör kanama olayları riskinde artış ile ilişkilendirilmiştir.

8 BELİRLİ POPÜLASYONLARDA KULLANIM 

8.1 Hamilelik

Risk Özeti
Uyuşturucuyla ilişkili olumsuz gelişimsel sonuçlar riskini bildirmek için hamile kadınlarda bivalirudin 
kullanımına ilişkin mevcut veri yoktur. Sıçanlarda ve tavşanlarda, vücut yüzey alanına (BSA) dayalı olarak 
sırasıyla 1,6 katına ve önerilen maksimum insan dozunun (MRHD) 3,2 katına kadar subkutan (SC) dozlar 
uygulanan üreme çalışmaları, fetal zarara dair hiçbir kanıt ortaya koymadı.

Tüm gebeliklerin arka planında doğum kusuru, kayıp veya diğer olumsuz sonuçlar riski vardır. Belirtilen 
popülasyon için majör doğum kusurları ve düşüklerin tahmini arka plan riski bilinmemektedir. ABD genel 
popülasyonunda, klinik olarak tanınan gebeliklerde majör doğum kusurları ve düşüklerin tahmini arka 
plan riski sırasıyla %2 ila %4 ve %15 ila %20'dir.

Veri
Hayvan Verileri

Sıçanlarda 150 mg/kg/gün'e kadar subkutan dozlarda (vücut yüzey alanına göre önerilen maksimum insan 
dozunun 1.6 katı) ve tavşanlarda 150 mg/kg/gün'e kadar subkutan dozlarda (günlük dozun 3.2 katı) üreme 
çalışmaları yapılmıştır. vücut yüzey alanına dayalı olarak önerilen maksimum insan dozu). Bu çalışmalar, 
bivalirudin'e atfedilebilecek fetüse herhangi bir zarar göstermedi.

500 mg/kg/gün deri altından, sıçanlarda altlık boyutları ve canlı fetüsler küçülmüştür. Fetal iskelet varyasyonları da 
kaydedildi. Bu değişikliklerden bazıları, yüksek dozlarda gözlenen maternal toksisiteye bağlanabilir.

8.2 emzirme
Risk Özeti
Bivalirudinin insan sütünde bulunup bulunmadığı bilinmemektedir. Bivalirudinin anne sütüyle beslenen çocuk veya süt üretimi 
üzerindeki etkilerine ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır.

8.4 Pediatrik Kullanım

Pediyatrik hastalarda bivalirudinin güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir.
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8.5 Geriatrik Kullanım

PCI uygulanan hastalarda yapılan çalışmalarda, hastaların %44'ü ≥65 yaşında ve hastaların %12'si ≥75 
yaşındaydı. Yaşlı hastalar, genç hastalardan daha fazla kanama olayı yaşadı.

8.6 Böbrek Yetmezliği
Bivalirudinin dağılımı hafif, orta ve şiddetli böbrek yetmezliği olan PTCA hastalarında 
incelenmiştir. Bivalirudin klerensi orta ve şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda yaklaşık 
%21 azaldı ve diyalize bağımlı hastalarda yaklaşık %70 azaldı[bkz. Klinik Farmakoloji (12.3)]. 
ANGIOMAX RTU'nun infüzyon dozunun azaltılması ve böbrek yetmezliği olan hastalarda 
antikoagülan durumunun izlenmesi gerekebilir.[bkz. Dozaj ve Uygulama (2.2)].
10 AŞIRI DOZAJ
Klinik çalışmalarda ve pazarlama sonrası raporlarda, önerilen bolus veya sürekli infüzyon bivalirudin 
dozunun 10 katına kadar doz aşımı vakaları bildirilmiştir. Bildirilen aşırı dozların bir kısmı, hemodiyaliz 
hastaları dahil böbrek fonksiyon bozukluğu olan kişilerde bivalirudin infüzyon dozunun 
ayarlanamamasından kaynaklanmaktadır.[bkz. Dozaj ve Uygulama (2.2)]. Bazı aşırı doz raporlarında 
kanama ve kanamaya bağlı ölümler gözlemlenmiştir. Doz aşımından şüpheleniliyorsa, bivalirudini 
derhal durdurun ve hastayı kanama belirtileri açısından yakından izleyin. Bivalirudinin bilinen bir 
panzehiri yoktur. Bivalirudin hemodiyaliz edilebilir[bkz. Klinik Farmakoloji (12.3)].

11 AÇIKLAMA
ANGIOMAX RTU, spesifik ve geri dönüşümlü bir doğrudan trombin inhibitörü olan bivalirudin 
trifloroasetat içerir. Bivalirudin trifloroasetat, D-fenilalanyl-L-prolil-L-arginyl-L-
prolilglycylglycylglycylglycyl-L asparagylglycyl-L-α-aspartyl-L-phenylalanyl-L-α- kimyasal adıyla 20 amino 
asitli sentetik bir peptit tuzudur. glutamil-L-a-glutamil-L-izolösil-L-prolil-L-a glutamil-L-a-glutamil-L-
tirosil-L-lösin trifloroasetat. Bivalirudin trifloroasetatın her molekülü 1.7 ila 2.6 eşdeğer trifloroasetik 
asit içerir. Bivalirudin serbest bazının moleküler formülü C'dir.98H138N24Ö33ve moleküler ağırlığı 2180.32 
Dalton'dur (susuz serbest baz peptidi). Bivalirudin serbest bazının yapısal formülü şöyledir:
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Şekil 1: Bivalirudin'in Yapısal Formülü

ANGIOMAX RTU, 50 mL'lik tek dozluk bir flakon içinde paketlenmiş, soğutulmuş, kullanıma hazır, steril bir 
solüsyon olarak sağlanır. ANGIOMAX RTU'nun her mililitresi, 5 mg bivalirudin (trifloroasetat tuzu olarak)*, 
0,8 mg sodyum asetat trihidrat, 100 mg polietilen glikol 400 ve Enjeksiyonluk Su içerir.

ANGIOMAX RTU'nun pH'ı, sodyum hidroksit ve/veya buzlu asetik asit ile 5.0 ila 5.5'e ayarlanmış 
olabilir. Çözelti, oda sıcaklığında (20ºC ila 25°C/68ºF ila 77°F) intravenöz uygulama için 
tasarlanmıştır.

* Bivalirudin trifloroasetat aralığı, 1.7 ila 2.6 eşdeğerlik bir trifloroasetik asit bileşimi aralığına 
dayalı olarak 5.4 ila 5.6 mg'dır.

12 KLİNİK FARMAKOLOJİ 12.1 Etki 
Mekanizması
Bivalirudin, hem katalitik bölgeye hem de dolaşımdaki ve pıhtıya bağlı trombinin anyon bağlayıcı ekzositine spesifik 
olarak bağlanarak trombini doğrudan inhibe eder. Trombin, trombotik süreçte merkezi bir rol oynayan, fibrinojeni fibrin 
monomerlerine bölmek ve Faktör XIII'ü Faktör XIIIa'ya aktive etmek için hareket eden, fibrinin trombüsü stabilize eden 
kovalent olarak çapraz bağlı bir çerçeve geliştirmesine izin veren bir serin proteinazdır; trombin ayrıca Faktör V ve VIII'i 
aktive ederek daha fazla trombin oluşumunu teşvik eder ve trombositleri aktive ederek agregasyonu ve granül salınımını 
uyarır. Bivalirudinin trombine bağlanması, trombin, bivalirudin-Arg3-Pro4 bağını yavaşça parçalayarak trombin aktif 
bölge fonksiyonlarının geri kazanılmasıyla sonuçlandığından, tersine çevrilebilir.

12.2 Farmakodinamik
Sağlıklı gönüllülerde ve hastalarda (rutin PTCA uygulanan ≥%70 damar tıkanıklığı olan), bivalirudin, 
ACT, aPTT, PT ve TT'nin uzamasıyla kanıtlandığı üzere doza ve konsantrasyona bağlı antikoagülan 
aktivite sergiledi. Bivalirudinin intravenöz uygulaması, anında bir antikoagülan etki yaratır. Pıhtılaşma 
süreleri, bivalirudin uygulamasının kesilmesinden yaklaşık 1 saat sonra başlangıca döner. Bivalirudin 
ayrıca INR'yi artırır.

Rutin PTCA uygulanan ≥%70 damar tıkanıklığı olan 291 hastada, bivalirudin dozu ile 300 sn veya 350 
sn'lik ACT değerlerine ulaşan hastaların oranı arasında pozitif bir korelasyon gözlendi. 1 mg/kg 
intravenöz bolus artı 2.5 mg/kg/saat intravenöz infüzyondan oluşan bivalirudin dozunda (1.4
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4 saat boyunca onaylanan 1.75 mg/kg/saat dozundan kat kat daha yüksek, ardından 0.2 mg/kg/saat, tüm hastalar 300 
saniyeden daha yüksek maksimum ACT değerlerine ulaştı.

12.3 Farmakokinetik
Bivalirudin, PTCA uygulanan hastalara intravenöz uygulamayı takiben lineer farmakokinetik sergiler. 
Bu hastalarda, 1 mg/kg intravenöz bolus ve 4 saatlik 2.5 mg/kg/saat intravenöz infüzyonun ardından 
12.3 ± 1.7 mcg/mL ortalama kararlı durum bivalirudin konsantrasyonuna ulaşılır.

Dağıtım
Bivalirudin plazma proteinlerine (trombin hariç) veya kırmızı kan hücrelerine bağlanmaz. 

Eliminasyon

Bivalirudin, normal böbrek fonksiyonu olan PTCA hastalarında 25 dakikalık bir yarı ömre sahiptir. Normal böbrek 
fonksiyonu olan PTCA hastalarında bivalirudinin toplam vücut klerensi 3.4 mL/dak/kg'dır.

Metabolizma

Bivalirudin, proteolitik bölünme ile metabolize edilir.

Boşaltım
Bivalirudin glomerüler filtrasyona uğrar. Kapsamı bilinmemekle birlikte, tübüler sekresyon ve 
tübüler yeniden emilim de bivalirudinin atılımında rol oynar.

Spesifik Popülasyonlar

Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar

Normal böbrek fonksiyonu ve hafif böbrek yetmezliği olan PTCA hastaları için toplam vücut klerensi 
benzerdi. Yarılanma ömrü sırasıyla 34 ve 57 dakika olan orta ve şiddetli böbrek yetmezliği olan 
hastalarda klirens %21 oranında azalmıştır. Diyaliz hastalarında klerens, 3.5 saatlik bir yarı ömürle %70 
oranında azaldı. Yaklaşık %25 bivalirudin hemodiyaliz ile temizlenir.

13 KLİNİK OLMAYAN TOKSİKOLOJİ

13.1 Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması

Bivalirudinin karsinojenik potansiyelini değerlendirmek için hayvanlarda uzun süreli çalışmalar yapılmamıştır. 
Bivalirudin hiçbir genotoksik potansiyel göstermedi.laboratuvar ortamındabakteri hücresi ters mutasyon testi (Ames 
testi),laboratuvar ortamındaÇin hamsteri yumurtalık hücresi ileri gen mutasyon testi (CHO/HGPRT),laboratuvar 
ortamındainsan lenfosit kromozomal sapma testi,laboratuvar ortamındasıçan hepatosit programlanmamış DNA 
sentezi (UDS) testi velaboratuvar ortamındasıçan mikronükleus tahlili. Sıçanlarda doğurganlık ve genel üreme 
performansı, vücut yüzey alanı bazında (mg/m2) dozun yaklaşık 1,6 katı olan 150 mg/kg/gün'e kadar subkutan 
bivalirudin dozlarından etkilenmemiştir.2) önerilen maksimum doz olan 15 mg/kg/gün verilen 50 kg'lık bir kişinin.

14 KLİNİK ÇALIŞMA
Bivalirudin Anjiyoplasti Denemesi (BAT)

BAT çalışmalarında, PCI uygulanan stabil olmayan anjinalı hastalar 1:1 1 mg/kg bolus bivalirudin ve 
ardından dört saat boyunca 2,5 mg/kg/saat ve ardından 14 ila 20 saat süreyle 0.2 mg/kg/saat veya 175 
IU/kg bolus heparin, ardından 18 ila 24 saatlik 15 IU/kg/saat infüzyon infüzyonu. 350 saniyeden daha 
kısa sürede ACT için ek heparin uygulanabilir, ancak bivalirudin uygulanamaz. Çalışmalar, hastanede 
yatış sırasında yedi güne kadar ölüm, MI, dilate damarın aniden kapanması veya revaskülarizasyon veya 
aortik balon pompası yerleştirilmesini gerektiren klinik kötüleşme durumlarında bivalirudinin heparine 
üstünlüğünü göstermek için tasarlanmıştır. .

4312 denek yaşları 29 ile 90 (medyan 63) arasındaydı. %68'i erkek, %91'i erkekti.
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Kafkas. Ortalama ağırlık 80 kg (39 ila 120 kg) idi. 741 (%17) denek MI sonrası anginaya 
sahipti. Hastaların yüzde yirmi üçü, randomizasyondan bir saat önce heparin ile tedavi 
edildi.

Çalışmalar, bivalirudinin ölüm, MI, dilate damarın aniden kapanması veya revaskülarizasyon veya aortik 
balon pompası yerleştirilmesini gerektiren klinik bozulma riskini azaltmada heparinden istatistiksel olarak 
üstün olduğunu göstermedi, ancak bu olayların meydana gelmesi, Her iki tedavi grubu. Çalışma sonuçları 
şurada gösterilmektedir:Tablo 2.

Tablo 2: BAT Denemesinde Hastane İçi Sonlanım Noktalarının İnsidansları

Bivalirudin (n=2161) HEPARİN (n=2151)
uç nokta

Birincil uç nokta† %7,9 %9,3
Ölüm, MI, revaskülarizasyon %6,2 %7,9
Ölüm %0.2 %0.2
Mİ %3.3 %4,2

†Revaskülarizasyon veya aortik balon pompasının yerleştirilmesini veya ani damar kapanmasının anjiyografik kanıtını gerektiren 
kardiyak orijinli ölüm veya MI veya klinik bozulmanın bir bileşimi

AT-BAT Denemesi (NCT# 00043940)

Bu, heparin ile indüklenen trombositopeni (HIT) veya heparin ile indüklenen trombositopeni ve 
tromboz sendromu (HITTS) olan 51 deneğin PCI uygulanan, tek kollu, açık etiketli bir çalışmaydı. 
Hastaların çoğu, cihaz aktivasyonu sırasında yeterli ACT elde etti ve majör kanama bildirilmedi. 
İki hastada trombositopeni gelişti.

16 SAĞLANMA ŞEKLİ/SAKLAMA VE TAŞIMA 16.1 

Nasıl Tedarik Edilir
ANGIOMAX RTU, 250 mg/50 mL (5 mg/mL) tek doz, cam flakonlarda soğutulmuş, kullanıma hazır, berrak 
ila hafif opalesan, renksiz ila sarı, steril solüsyon olarak sağlanır. Tek dozluk flakonlar şu şekilde 
mevcuttur:

• NDC 70511-141-50: 1 ANGIOMAX RTU tek dozluk flakon içeren karton
• NDC 70511-141-84: 10 ANGIOMAX RTU tek dozluk flakon içeren karton

Her flakon 250 mg bivalirudin içerir (ortalama 275 mg bivalirudin 
trifloroasetata* eşdeğer).
* Bivalirudin trifloroasetat aralığı, 1.7 ila 2.6 eşdeğerlik bir trifloroasetik asit bileşimi aralığına 
dayalı olarak 270 ila 280 mg'dır.

16.2 Depolama

ANGIOMAX RTU şişelerini buzdolabında 2° ila 8°C (36° ila 46°F) arasında saklayın. Gezilere 

20° ila 25°C (68 ila 77°F) arasında izin verilir[bkz. Dozaj ve Uygulama (2.3)]. Aşırı ısıdan 

kaçının. 17 HASTA DANIŞMANLIK BİLGİLERİ
Hastalara, herhangi bir kanama veya morarma belirtisi olup olmadığını dikkatle izlemelerini ve ortaya çıktıklarında bunları 
sağlık uzmanlarına bildirmelerini tavsiye edin.
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