
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ------------------
• Значително активно кървене (4)
• Свръхчувствителност към бивалирудин или неговите компоненти (4)

АКЦЕНТИ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ Тези 
акценти не включват цялата информация, необходима за 
използванеANGIOMAX RTUбезопасно и ефективно. - - - - - - - - - - - - - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ----------

• Събития на кървене: бивалирудин повишава риска от 
кървене. Антикоагулантният му ефект намалява
приблизително един час след прекратяване. (5.1, 
6.1, 12.2)

• Тромботичен риск при брахитерапия на коронарните артерии: 
Повишен риск от образуване на тромби, включително фатални 
резултати, при гама брахитерапия. (5.2, 6.2)

Вижте пълната информация за предписване заANGIOMAX RTU. 
ANGIOMAX RTU (бивалирудин) инжекция, за
интравенозна употреба

Първоначално одобрение в САЩ: 2000 г

- - - - - - - - - - - - - - - - - ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА --------------- 
ANGIOMAX RTU е директен тромбинов инхибитор, показан за 
употреба като антикоагулант при пациенти, подложени на 
перкутанна коронарна интервенция (PCI), включително 
пациенти с хепарин-индуцирана тромбоцитопения и хепарин-
индуцирана тромбоцитопения и тромбозен синдром. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ ------------------ 
Най-честата нежелана реакция е кървене (3,7%). (6.1)

За да съобщите за ПОДОЗИРАНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ, 
свържете се с MAIA Pharmaceuticals, Inc. на 1-888-877-9064 или с 
FDA на 1-800-FDA-1088 или
www.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ ----------
• Препоръчителната доза е 0,75 mg/kg интравенозна болус доза, 

последвана незабавно от интравенозна инфузия от 1,75 mg/kg/
h по време на процедурата. Пет минути след болусната доза, 
оценете активираното време на съсирване (ACT), за да 
определите дали е необходим допълнителен болус от 0,3 mg/
kg. (2.1)

• Обмислете удължаване на продължителността на инфузията след 
процедурата до 4 часа при пациенти с МИ с елевация на ST сегмента. 
(2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЛЕКАРСТВА ----------------- 
Хепарин, варфарин, тромболитици или GPI: Повишен риск от голямо 
кървене при едновременна употреба. (7)

- - - - - - - - - - - - ИЗПОЛЗВАНЕ В СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛАЦИИ ----------- 
Гериатрични пациенти: Възможен е повишен риск от кървене. (8.5) 
Бъбречно увреждане: Намалете инфузионната доза и наблюдавайте ACT. 
(2.2, 8.6)

- - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛА ---------
Инжекция: 250 mg/50 mL (5 mg/mL) във флакон с еднократна доза. Готов 
за употреба. (3)
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ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ 

1 ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА

ANGIOMAX RTU е показан за употреба като антикоагулант при пациенти, подложени на перкутанна 
коронарна интервенция (PCI), включително пациенти с хепарин-индуцирана тромбоцитопения и хепарин-
индуцирана тромбоцитопения и тромбозен синдром.

2 ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ
2.1 Препоръчителна дозировка
Препоръчителната доза ANGIOMAX RTU е интравенозна болус доза от 0,75 mg/kg, последвана незабавно от 
поддържаща инфузия от 1,75 mg/kg/h за продължителността на процедурата. Пет минути след прилагане на 
болусната доза, оценете активираното време на съсирване (ACT), за да определите дали е необходим 
допълнителен болус от 0,3 mg/kg.

Обмислете удължаване на продължителността на инфузията след PCI при 1,75 mg/kg/h за до 4 часа след 
процедурата при пациенти с МИ с елевация на ST сегмента (STEMI).

2.2 Корекция на дозата при бъбречно увреждане 

Болус доза:

Не е необходимо намаляване на болусната доза за каквато и да е степен на бъбречно увреждане. 

Поддържаща инфузия:

При пациенти с креатининов клирънс под 30 mL/min (по уравнението на Cockcroft Gault), намалете скоростта на 
инфузия до 1 mg/kg/h.

При пациенти на хемодиализа, намалете скоростта на инфузия до 0,25 mg/kg/h[виж употреба в 
специфични популации (8.6), Клинична фармакология (12.3)].

2.3 Инструкции за администриране 

Проверка на контейнера

Парентералните лекарствени продукти трябва да се проверяват визуално за частици и промяна в цвета преди 
приложение, когато разтворът и контейнерът позволяват.

След като се извади от хладилника, използвайте веднага[вижте как се доставя съхранение и манипулиране (16.2)]. Изхвърлете 

всяка неизползвана част.

Съвместимост на лекарства

Не са наблюдавани несъвместимости с наборите за приложение.

Не прилагайте лекарствата, изброени вмаса 1в същата интравенозна линия с ANGIOMAX RTU.

Таблица 1. Лекарства, които не се прилагат в същата интравенозна линия 
с ANGIOMAX RTU

Алтеплаза

Амиодарон НС1

Амфотерицин В

Хлорпромазин НС1

диазепам

Добутамин

Прохлорперазин едизилат
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Ретеплаза

стрептокиназа

Ванкомицин НС1

3
Инжекционен, прозрачен до леко опалесцентен, безцветен до жълт стерилен разтвор:

ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛНИ СРЕДСТВА

• 250 mg бивалирудин на 50 mL (5 mg/mL) във флакон с еднократна доза. Готов за употреба. Всеки флакон съдържа 250 
mg бивалирудин, еквивалентен на средно 275 mg бивалирудин трифлуороацетат*.

* Диапазонът на бивалирудин трифлуороацетат е от 270 до 280 mg въз основа на диапазон на състава на 
трифлуорооцетната киселина от 1,7 до 2,6 еквивалента.

4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ANGIOMAX RTU е противопоказан при пациенти с:

• Значително активно кървене;

• Свръхчувствителност към ANGIOMAX RTU или неговите компоненти[вижте Нежелани реакции 

(6.2)]. 5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 5.1 Кървене

Бивалирудин повишава риска от кървене[вижте Нежелани реакции (6.1)]. Антикоагулантният ефект на 
Bivalirudin отшумява приблизително един час след прекратяване[виж Клинична фармакология (12.2)].

5.2 Тромботичен риск при брахитерапия на коронарната артерия

Повишен риск от образуване на тромби, включително фатален изход, е свързан с употребата на 
бивалирудин в гама брахитерапия[вижте Нежелани реакции (6.2)].

6 НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
6.1 Опит от клинични изпитвания

Тъй като клиничните изпитвания се провеждат при много различни условия, честотата на нежеланите реакции, наблюдавана в клиничните 

изпитвания на лекарство, не може да бъде директно сравнена с честотата в клиничните изпитвания на друго лекарство и може да не отразява 

честотата, наблюдавана на практика.

В проучванията за BAT, 79 от 2161 (3,7%) пациенти, подложени на PCI за лечение на нестабилна ангина и 
рандомизирани на бивалирудин, са имали вътречерепно кървене, ретроперитонеално кървене, 
клинично явно кървене с понижение на хемоглобина над 3 g/dL преливане на повече от 2 единици кръв.

Имуногенност/повторна експозиция

Както при всички терапевтични протеини, има потенциал за имуногенност. Откриването на образуване на антитела е силно 
зависимо от чувствителността и специфичността на анализа. Освен това, наблюдаваната честота на положителност на 
антитяло (включително неутрализиращо антитяло) в даден анализ може да бъде повлияна от няколко фактора, включително 
методология на анализа, боравене с пробата, време за вземане на пробата, съпътстващи лекарства и основно заболяване. 
Поради тези причини сравнението на честотата на антитела срещу бивалирудин в проучванията, описани по-долу, с 
честотата на антитела в други проучвания или към други продукти може да бъде подвеждащо.

Винвитропроучвания, бивалирудинът не показва реакция на тромбоцитна агрегация спрямо серуми от 
пациенти с анамнеза за HIT/HITTS.
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Сред 494 субекта, които са получавали бивалирудин в клинични проучвания и са били тествани за антитела, 2 субекта са имали положителни 

тестове за антитела срещу бивалирудин, възникнали при лечението. Нито един субект не е показал клинични данни за алергични или 

анафилактични реакции и не са провеждани повторни тестове. Девет допълнителни пациенти, които са имали първоначални положителни 

тестове, са били отрицателни при повторно тестване.

6.2 Постмаркетингов опит
Тъй като постмаркетинговите нежелани реакции се съобщават доброволно от популация с несигурен размер, не винаги е възможно 

надеждно да се оцени тяхната честота или да се установи причинно-следствена връзка с експозицията на лекарството.

Следните нежелани реакции са идентифицирани по време на употребата на бивалирудин след одобрение: фатално 
кървене; свръхчувствителност и алергични реакции, включително съобщения за анафилаксия; липса на антикоагулантен 
ефект; образуване на тромби по време на PCI със и без интракоронарна брахитерапия, включително съобщения за фатални 
изходи; белодробен кръвоизлив; сърдечна тампонада; и INR се увеличават.

7 ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В клинични проучвания при пациенти, подложени на PCI, едновременното приложение на бивалирудин с 
хепарин, варфарин, тромболитици или GPI е свързано с повишен риск от големи кървене в сравнение с 
пациенти, които не получават тези съпътстващи лекарства.

8 УПОТРЕБА ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛЯЦИИ 

8.1 Бременност

Резюме на риска

Няма налични данни за употребата на бивалирудин при бременни жени за информиране на свързания с лекарството риск 
от неблагоприятни резултати от развитието. Проучванията за репродукция при плъхове и зайци, прилагани подкожно (SC) в 
дози до 1,6 пъти и 3,2 пъти максималната препоръчителна доза при хора (MRHD) съответно въз основа на телесната 
повърхност (BSA), не разкриват доказателства за увреждане на плода.

Всички бременности имат фонов риск от вродени дефекти, загуба или други неблагоприятни резултати. 
Изчисленият фонов риск от големи вродени дефекти и спонтанен аборт за посочената популация не е 
известен. В общото население на САЩ изчисленият фонов риск от големи вродени дефекти и спонтанен 
аборт при клинично признати бременности е съответно 2 до 4% и 15 до 20%.

Данни

Данни за животни

Проведени са репродуктивни проучвания при плъхове при подкожни дози до 150 mg/kg/ден (1,6 пъти максималната 
препоръчителна доза при хора въз основа на телесната повърхност) и зайци при подкожни дози до 150 mg/kg/ден 
(3,2 пъти над максимална препоръчителна доза при хора въз основа на телесната повърхност). Тези проучвания не 
показват увреждане на плода, дължащо се на бивалирудин.

При 500 mg/kg/ден подкожно, размерите на котилото и живите фетуси при плъхове бяха намалени. Отбелязани са и вариации на 

феталния скелет. Някои от тези промени могат да се дължат на токсичността при майката, наблюдавана при високи дози.

8.2 Кърмене
Резюме на риска

Не е известно дали бивалирудин присъства в кърмата. Няма налични данни за ефектите на бивалирудин върху 
кърменото дете или върху производството на мляко.

8.4 Педиатрична употреба

Безопасността и ефективността на бивалирудин при педиатрични пациенти не са установени.
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8.5 Гериатрична употреба

В проучвания на пациенти, подложени на PCI, 44% са били на възраст ≥65 години и 12% от пациентите са били на възраст ≥75 години. 

Пациентите в напреднала възраст са имали повече кървене, отколкото по-младите пациенти.

8.6 Бъбречно увреждане

Разпределението на бивалирудин е проучено при пациенти с PTCA с леко, умерено и тежко бъбречно увреждане. 
Клирънсът на бивалирудин е намален приблизително с 21% при пациенти с умерено и тежко бъбречно увреждане и е 
намален приблизително с 70% при пациенти, зависими от диализа[виж Клинична фармакология (12.3)]. Може да се 
наложи намаляване на инфузионната доза на ANGIOMAX RTU и проследяване на антикоагулантния статус при 
пациенти с бъбречно увреждане[вижте Дозировка и приложение (2.2)].

10 ПРЕДОЗИРАНЕ
В клинични проучвания и в постмаркетингови доклади са докладвани случаи на предозиране с до 10 пъти 
препоръчителната доза болус или продължителна инфузия на бивалирудин. Редица от съобщените предозиране се 
дължат на неуспех да се коригира инфузионната доза бивалирудин при лица с бъбречна дисфункция, включително 
лица на хемодиализа[вижте Дозировка и приложение (2.2)]. При някои съобщения за предозиране са наблюдавани 
кървене, както и смъртни случаи поради кръвоизлив. В случай на съмнение за предозиране, незабавно 
преустановете приема на бивалирудин и наблюдавайте внимателно пациента за признаци на кървене. Няма 
известен антидот за бивалирудин. Бивалирудин е хемодиализиран[виж Клинична фармакология (12.3)].

11 ОПИСАНИЕ
ANGIOMAX RTU съдържа бивалирудин трифлуороацетат, който е специфичен и обратим директен инхибитор на 
тромбина. Бивалирудин трифлуороацетатът е синтетична пептидна сол с 20 аминокиселини, с химичното 
наименование на D-фенилаланил-L-пролил-L-аргинил-L-пролилглицилглицилглицил-L аспарагилглицил-L-α-аспартил-L-
ланил глутамил-L-α-глутамил-L-изолевцил-L-пролил-L-α глутамил-L-α-глутамил-L-тирозил-L-левцин трифлуороацетат. 
Всяка молекула бивалирудин трифлуороацетат съдържа 1,7 до 2,6 еквивалента трифлуорооцетна киселина. 
Молекулната формула на свободната база на бивалирудин е C98Х138н24О33и молекулното му тегло е 2180,32 Далтона 
(безводен пептид със свободна база). Структурната формула на свободната база бивалирудин е
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Фигура 1: Структурна формула на бивалирудин

ANGIOMAX RTU се доставя като охладен, готов за употреба, стерилен разтвор, опакован във флакон с еднократна 
доза от 50 ml. Всеки милилитър ANGIOMAX RTU съдържа 5 mg бивалирудин (като трифлуороацетатна сол)*, 0,8 
mg натриев ацетат трихидрат, 100 mg полиетилен гликол 400 и вода за инжекции.

pH на ANGIOMAX RTU може да се регулира с натриев хидроксид и/или ледена оцетна киселина до 5,0 до 
5,5. Разтворът е предназначен за интравенозно приложение при стайна температура (20°C до 25°C/68°F 
до 77°F).

* Диапазонът на бивалирудин трифлуороацетат е 5,4 до 5,6 mg въз основа на диапазон на състава на 
трифлуорооцетната киселина от 1,7 до 2,6 еквивалента.

12 КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ 12.1 

Механизъм на действие

Бивалирудин директно инхибира тромбина чрез специфично свързване както към каталитичния сайт, така и към анион-свързващия 

екзозит на циркулиращия и свързан със съсирек тромбин. Тромбинът е серинова протеиназа, която играе централна роля в 

тромботичния процес, действайки за разцепване на фибриногена във фибринови мономери и за активиране на Фактор XIII към Фактор 

XIIIa, позволявайки на фибрина да развие ковалентно омрежена рамка, която стабилизира тромба; тромбинът също така активира 

фактори V и VIII, насърчавайки по-нататъшното генериране на тромбин и активира тромбоцитите, стимулирайки агрегацията и 

освобождаването на гранули. Свързването на бивалирудин с тромбин е обратимо, тъй като тромбинът бавно разцепва връзката 

бивалирудин-Arg3-Pro4, което води до възстановяване на функциите на активното място на тромбина.

12.2 Фармакодинамика

При здрави доброволци и пациенти (с ≥70% оклузия на съда, подложени на рутинна PTCA), бивалирудин проявява 
зависима от дозата и концентрацията антикоагулантна активност, което се доказва от удължаване на ACT, aPTT, PT и 
TT. Интравенозното приложение на бивалирудин предизвиква незабавен антикоагулантен ефект. Времената на 
коагулация се връщат към изходното ниво приблизително 1 час след прекратяване на приложението на бивалирудин. 
Бивалирудин също повишава INR.

При 291 пациенти с ≥70% оклузия на съда, подложени на рутинна PTCA, е наблюдавана положителна корелация 
между дозата на бивалирудин и дела на пациентите, постигащи стойности на ACT от 300 sec или 350 sec. При 
доза бивалирудин от 1 mg/kg интравенозен болус плюс 2,5 mg/kg/h интравенозна инфузия (1,4
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пъти по-висока от одобрената доза от 1,75 mg/kg/h) за 4 часа, последвано от 0,2 mg/kg/h, всички пациенти са 
достигнали максимални стойности на ACT над 300 sec.

12.3 Фармакокинетика

Бивалирудин показва линейна фармакокинетика след интравенозно приложение при пациенти, подложени на 
PTCA. При тези пациенти се постига средна стационарна концентрация на бивалирудин от 12,3 ± 1,7 mcg/mL 
след интравенозен болус от 1 mg/kg и 4-часова интравенозна инфузия от 2,5 mg/kg/h.

Разпределение

Бивалирудин не се свързва с плазмените протеини (с изключение на тромбин) или с червените кръвни клетки. 

Елиминиране

Бивалирудин има полуживот от 25 минути при пациенти с PTCA с нормална бъбречна функция. Общият телесен 
клирънс на бивалирудин при пациенти с PTCA с нормална бъбречна функция е 3,4 mL/min/kg.

Метаболизъм

Бивалирудин се метаболизира чрез протеолитично разцепване.

Екскреция

Бивалирудин се подлага на гломерулна филтрация. Тубулната секреция и тубулната реабсорбция също са 
замесени в екскрецията на бивалирудин, въпреки че степента е неизвестна.

Специфични популации

Пациенти с бъбречно увреждане

Общият телесен клирънс е подобен при пациенти с PTCA с нормална бъбречна функция и с леко бъбречно 
увреждане. Клирънсът е намален с 21% при пациенти с умерено и тежко бъбречно увреждане с полуживот 
съответно 34 и 57 минути. При пациенти на диализа клирънсът е намален със 70%, с полуживот от 3,5 часа. 
Приблизително 25% бивалирудин се изчиства чрез хемодиализа.

13 НЕКЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

13.1 Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта

Не са провеждани дългосрочни проучвания при животни за оценка на канцерогенния потенциал на бивалирудин. 
Бивалирудин не показва генотоксичен потенциал винвитроанализ за обратна мутация на бактериални клетки (тест 
на Еймс),инвитроТест за предна генна мутация на яйчника на китайски хамстер (CHO/HGPRT),инвитроанализ за 
хромозомна аберация на човешки лимфоцити,инвитроанализ за непланиран ДНК синтез на хепатоцити на плъх 
(UDS), иинвитромикронуклеусен анализ на плъхове. Фертилитетът и общата репродуктивна ефективност при 
плъхове не се повлияват от подкожни дози бивалирудин до 150 mg/kg/ден, около 1,6 пъти дозата на база телесна 
повърхност (mg/m2) на човек с тегло 50 kg, на който е дадена максималната препоръчвана доза от 15 mg/kg/ден.

14 КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

Изпитване за ангиопластика с бивалирудин (BAT)

В проучванията за BAT пациентите с нестабилна стенокардия, подложени на PCI, бяха рандомизирани 1:1 до 1 mg/
kg болус бивалирудин и след това 2,5 mg/kg/h за четири часа и след това 0,2 mg/kg/h за 14 до 20 часа или до 175 IU/
kg болус хепарин, последвано от 18- до 24-часова инфузия на 15 IU/kg/h инфузия. Може да се приложи 
допълнително хепарин, но не и бивалирудин за ACT за по-малко от 350 секунди. Проучванията са предназначени 
да демонстрират превъзходството на бивалирудин спрямо хепарин при поява на някое от следните по време на 
хоспитализация до седем дни смърт, МИ, рязко затваряне на разширения съд или клинично влошаване, 
изискващо реваскуларизация или поставяне на аортна балонна помпа .

4312 субекта варират на възраст от 29 до 90 (средно 63) години. 68% са мъже, а 91% са
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кавказки. Средното тегло е 80 кг (39 до 120 кг). 741 (17%) пациенти са имали ангина след инфаркт. 
Двадесет и три процента от пациентите са били лекувани с хепарин в рамките на един час преди 
рандомизацията.

Проучванията не показват, че бивалирудинът е статистически по-добър от хепарина за намаляване на риска от смърт, 
МИ, рязко затваряне на разширения съд или клинично влошаване, изискващо реваскуларизация или поставяне на 
аортна балонна помпа, но появата на тези събития е сходна при и двете лечебни групи. Резултатите от проучването са 
показани вТаблица 2.

Таблица 2: Честота на вътреболнични крайни точки в проучването за BAT

Бивалирудин (n=2161) ХЕПАРИН (n=2151)
Крайна точка

Основна крайна точка† 7,9% 9,3%
Смърт, МИ, реваскуларизация 6,2% 7,9%
смърт 0,2% 0,2%
MI 3,3% 4,2%

†Комбинация от смърт или МИ или клинично влошаване на сърдечен произход, изискващо реваскуларизация или поставяне на аортна балонна помпа 
или ангиографско доказателство за рязко затваряне на съда

Пробен период AT-BAT (NCT# 00043940)

Това беше отворено проучване с едно рамо, в което 51 субекта с хепарин-индуцирана тромбоцитопения (HIT) или 
хепарин-индуцирана тромбоцитопения и тромбозен синдром (HITTS), подложени на PCI. По-голямата част от 
пациентите са постигнали адекватен ACT към момента на активиране на устройството и не се съобщава за голямо 
кървене. Двама пациенти развиха тромбоцитопения.

16 КАК СЕ ДОСТАВЯ/СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА 16.1 

Как се доставя
ANGIOMAX RTU се доставя като охладен, готов за употреба, прозрачен до леко опалесцентен, безцветен до жълт 
стерилен разтвор в еднодозови стъклени флакони от 250 mg/50 mL (5 mg/mL). Еднодозовите флакони се 
предлагат, както следва:

• NDC 70511-141-50: Картонена кутия, съдържаща 1 еднодозов флакон ANGIOMAX RTU
• NDC 70511-141-84: Картонена кутия, съдържаща 10 еднодозови флакона ANGIOMAX RTU

Всеки флакон съдържа 250 mg бивалирудин (еквивалентно на средно 275 mg бивалирудин 
трифлуороацетат*).

* Диапазонът на бивалирудин трифлуороацетат е от 270 до 280 mg въз основа на диапазон на състава на 
трифлуорооцетната киселина от 1,7 до 2,6 еквивалента.

16.2 Съхранение

Съхранявайте флаконите ANGIOMAX RTU в хладилник между 2° до 8°C (36° до 46°F). Екскурзиите са разрешени 

до 20° до 25°C (68 до 77°F)[вижте Дозировка и приложение (2.3)]. Избягвайте излишната топлина. 17 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ

Посъветвайте пациентите да наблюдават внимателно за всякакви признаци на кървене или синини и да съобщават за тях на своя 

доставчик на здравни услуги, когато се появят.

Произведен за
MAIA Pharmaceuticals, Inc.
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