
- - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRA-INDICATIES ------------------
• Aanzienlijke actieve bloeding (4)
• Overgevoeligheid voor bivalirudine of zijn componenten (4)

HOOGTEPUNTEN VAN VOORSCHRIFTINFORMATIE Deze 
hoogtepunten bevatten niet alle informatie die nodig is 
om te gebruikenANGIOMAX RTUveilig en effectief. - - - - - - - - - - - - - WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN ----------

• Bloedingen: bivalirudine verhoogt het risico op 
bloedingen. Het antistollingseffect neemt af
ongeveer een uur na het stoppen. (5.1, 6.1, 
12.2)

• Trombotisch risico bij brachytherapie van de kransslagader: 
een verhoogd risico op trombusvorming, inclusief fatale 
afloop, bij gammabrachytherapie. (5.2, 6.2)

Zie volledige voorschrijfinformatie voor:ANGIOMAX RTU. 
ANGIOMAX RTU (bivalirudine) injectie, voor:
intraveneus gebruik

Eerste Amerikaanse goedkeuring: 2000

- - - - - - - - - - - - - - - - - AANWIJZINGEN EN GEBRUIK --------------- 
ANGIOMAX RTU is een directe trombineremmer die is geïndiceerd 
voor gebruik als anticoagulans bij patiënten die percutane coronaire 
interventie (PCI) ondergaan, waaronder patiënten met heparine-
geïnduceerde trombocytopenie en heparine-geïnduceerde 
trombocytopenie en trombosesyndroom. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ONGEWENSTE REACTIES ------------------ De 
meest voorkomende bijwerking was bloeding (3,7%). (6.1)

Om VERMOEDELIJKE BIJWERKINGEN te melden, neemt u 
contact op met MAIA Pharmaceuticals, Inc. op 1-888-877-9064 
of FDA op 1-800-FDA-1088 of
www.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - DOSERING EN ADMINISTRATIE ----------
• De aanbevolen dosering is een intraveneuze bolusdosis van 

0,75 mg/kg, onmiddellijk gevolgd door een intraveneuze 
infusie van 1,75 mg/kg/u voor de duur van de procedure. 
Beoordeel vijf minuten na de bolusdosis de geactiveerde 
stollingstijd (ACT) om te bepalen of een extra bolus van 0,3 
mg/kg nodig is. (2.1)

• Overweeg om de duur van de infusie na de procedure te 
verlengen tot 4 uur bij patiënten met MI met ST-
segmentstijging. (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DRUG-INTERACTIES ----------------- Heparine, 
warfarine, trombolytica of GPI's: verhoogd risico op ernstige 
bloedingen bij gelijktijdig gebruik. (7)

- - - - - - - - - - - - GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE POPULATIES ----------- 
Geriatrische patiënten: verhoogd bloedingsrisico mogelijk. (8.5) 
Nierfunctiestoornis: verlaag de infusiedosis en controleer ACT. (2.2, 
8.6)

- - - - - - - - - - - DOSERINGSVORMEN EN KRACHTEN ---------
Injectie: 250 mg/50 ml (5 mg/ml) in een injectieflacon met een enkelvoudige dosis. 

Klaar voor gebruik. (3)

Zie 17 voor INFORMATIE OVER PATINTCOUNSELING.

Herzien: 07/2019

VOLLEDIGE VOORSCHRIFTINFORMATIE: INHOUD*
1
2

AANWIJZINGEN EN GEBRUIK
DOSERING EN ADMINISTRATIE
2.1 Aanbevolen dosering
2.2 Dosisaanpassing bij nierfunctiestoornis
2.3 Instructies voor toediening 
DOSERINGSVORMEN EN STERKTE 
CONTRA-INDICATIES
WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

10
11
12

OVERDOSERING
OMSCHRIJVING
KLINISCHE FARMACOLOGIE
12.1 Werkingsmechanisme
12.2 Farmacodynamiek
12.3 Farmacokinetiek
NIET-KLINISCHE TOXICOLOGIE

3
4
5

13
13.1 Carcinogenese, mutagenese, verminderde 
vruchtbaarheid5.1 Bloedingen

5.2 Trombotisch risico met brachytherapie van de 
kransslagader

14
16

KLINISCHE STUDIES
HOE GELEVERD/OPSLAG EN BEHANDELING
16.1 Hoe geleverd
16.2 Opslag
INFORMATIE VOOR PATINT-COUNSELING

6 ONGEWENSTE REACTIES
6.1 Ervaring met klinische proeven

6.2 Postmarketingervaring 
DRUG-INTERACTIES
GEBRUIK IN SPECIFIEKE POPULATIES

8.1 Zwangerschap

8.2 Borstvoeding

8.4 Pediatrisch gebruik

8.5 Geriatrisch gebruik

8.6 Nierfunctiestoornis

17
7
8 * Secties of subsecties die zijn weggelaten uit de volledige 

voorschrijfinformatie worden niet vermeld.

TITLE - BIVALIRUDIN / ANGIOX MEDICATION PATIENT INFORMATION IN DUTCH

Source : USFDA

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


VOLLEDIGE VOORSCHRIFTINFORMATIE 

1 INDICATIES EN GEBRUIK
ANGIOMAX RTU is geïndiceerd voor gebruik als anticoagulans bij patiënten die percutane coronaire 
interventie (PCI) ondergaan, inclusief patiënten met heparine-geïnduceerde trombocytopenie en heparine-
geïnduceerde trombocytopenie en trombosesyndroom.

2 DOSERING EN TOEDIENING
2.1 Aanbevolen dosering
De aanbevolen dosis ANGIOMAX RTU is een intraveneuze bolusdosis van 0,75 mg/kg, onmiddellijk 
gevolgd door een onderhoudsinfusie van 1,75 mg/kg/u voor de duur van de procedure. Beoordeel vijf 
minuten nadat de bolusdosis is toegediend de geactiveerde stollingstijd (ACT) om te bepalen of een 
extra bolus van 0,3 mg/kg nodig is.

Overweeg verlenging van de infusieduur na PCI met 1,75 mg/kg/u tot maximaal 4 uur na de 
procedure bij patiënten met ST-segment-elevatie-MI (STEMI).

2.2 Dosisaanpassing bij nierfunctiestoornis 

Bolusdosis:

Er is geen verlaging van de bolusdosis nodig voor enige mate van nierfunctiestoornis. 

Onderhoudsinfusie:

Bij patiënten met een creatinineklaring van minder dan 30 ml/min (volgens de Cockcroft Gault-vergelijking), de infusiesnelheid 
verlagen tot 1 mg/kg/u.

Bij patiënten die hemodialyse ondergaan, de infusiesnelheid verlagen tot 0,25 mg/kg/u[zie Gebruik bij 
specifieke populaties (8.6), Klinische farmacologie (12.3)].

2.3 Instructies voor toediening 
Inspectie van container

Parenterale geneesmiddelen moeten vóór toediening visueel worden geïnspecteerd op deeltjes en 
verkleuring, wanneer de oplossing en de verpakking dit toelaten.

Eenmaal uit de koelkast gehaald, direct gebruiken[zie hoe geleverd opslag en hantering (16.2)]. Gooi 
elk ongebruikt deel weg.

Geneesmiddelcompatibiliteit

Er zijn geen onverenigbaarheden waargenomen met toedieningssets.

Dien de medicijnen niet toe die worden vermeld in:tafel 1in dezelfde intraveneuze lijn met ANGIOMAX RTU.

Tabel 1. Geneesmiddelen die niet voor toediening in dezelfde intraveneuze lijn met 
ANGIOMAX RTU

Alteplase

Amiodaron HCl

Amfotericine B

Chloorpromazine HCl

diazepam

Dobutamine

Prochlorperazine-edisylaat

Referentie-ID: 4467488



reteplase

Streptokinase

Vancomycine HCl

3
Injectie, heldere tot licht opalescente, kleurloze tot gele steriele oplossing:

DOSERINGSVORMEN EN KRACHTEN

• 250 mg bivalirudine per 50 ml (5 mg/ml) in een injectieflacon voor eenmalig gebruik. Klaar voor gebruik. Elke injectieflacon 
bevat 250 mg bivalirudine, overeenkomend met gemiddeld 275 mg bivalirudinetrifluoracetaat*.

* Het bereik van bivalirudinetrifluoracetaat is 270 tot 280 mg op basis van een 
trifluorazijnzuursamenstelling van 1,7 tot 2,6 equivalenten.

4 CONTRA-INDICATIES
ANGIOMAX RTU is gecontra-indiceerd bij patiënten met:

• Aanzienlijke actieve bloeding;

• Overgevoeligheid voor ANGIOMAX RTU of zijn componenten[zie Bijwerkingen (6.2)]. 5 

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN 5.1 Bloedingen

Bivalirudine verhoogt het risico op bloedingen[zie Bijwerkingen (6.1)]. Het antistollingseffect van 
bivalirudine neemt ongeveer een uur na stopzetting af[zie Klinische Farmacologie (12.2)].

5.2 Trombotisch risico met brachytherapie van de kransslagader

Een verhoogd risico op trombusvorming, inclusief fatale afloop, is in verband gebracht met het gebruik 
van bivalirudine bij gammabrachytherapie[zie Bijwerkingen (6.2)].

6 ONGEWENSTE REACTIES
6.1 Ervaring met klinische proeven

Omdat klinische onderzoeken onder sterk uiteenlopende omstandigheden worden uitgevoerd, kunnen de bijwerkingen die in de klinische onderzoeken van een geneesmiddel zijn 

waargenomen niet direct worden vergeleken met de percentages in de klinische onderzoeken van een ander geneesmiddel en komen mogelijk niet overeen met de percentages 

die in de praktijk worden waargenomen.

In de BAT-onderzoeken kregen 79 van de 2161 (3,7%) proefpersonen die een PCI ondergingen voor de behandeling van instabiele 
angina en die werden gerandomiseerd naar bivalirudine, intracraniële bloeding, retroperitoneale bloeding, klinisch openlijke bloeding 
met een afname van hemoglobine van meer dan 3 g/dl of leidend tot een transfusie van meer dan 2 eenheden bloed.

Immunogeniteit/herblootstelling

Zoals met alle therapeutische eiwitten, is er potentieel voor immunogeniciteit. De detectie van antilichaamvorming is sterk 
afhankelijk van de gevoeligheid en specificiteit van de test. Bovendien kan de waargenomen incidentie van positiviteit van 
antilichamen (inclusief neutraliserend antilichaam) in een test worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder 
testmethodologie, monsterbehandeling, timing van monsterafname, gelijktijdige medicatie en onderliggende ziekte. Om 
deze redenen kan een vergelijking van de incidentie van antilichamen tegen bivalirudine in de hieronder beschreven 
onderzoeken met de incidentie van antilichamen in andere onderzoeken of tegen andere producten misleidend zijn.

Inin vitrostudies vertoonde bivalirudine geen respons op bloedplaatjesaggregatie tegen sera van patiënten met een 
voorgeschiedenis van HIT/HITTS.
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Van de 494 proefpersonen die bivalirudine kregen in klinische onderzoeken en werden getest op antilichamen, hadden 2 
proefpersonen tijdens de behandeling positieve bivalirudine-antilichaamtesten ondergaan. Geen van beide proefpersonen vertoonde 
klinisch bewijs van allergische of anafylactische reacties en herhaalde tests werden niet uitgevoerd. Negen extra patiënten die 
aanvankelijk positieve tests hadden, waren negatief bij herhaalde tests.

6.2 Postmarketingervaring
Omdat bijwerkingen na het in de handel brengen vrijwillig worden gemeld door een populatie van onbekende grootte, is het niet altijd mogelijk om op 

betrouwbare wijze de frequentie ervan in te schatten of een oorzakelijk verband met blootstelling aan geneesmiddelen vast te stellen.

De volgende bijwerkingen zijn vastgesteld tijdens het gebruik van bivalirudine na goedkeuring: fatale bloeding; 
overgevoeligheid en allergische reacties, waaronder meldingen van anafylaxie; gebrek aan anticoagulerend 
effect; trombusvorming tijdens PCI met en zonder intracoronaire brachytherapie, inclusief meldingen van fatale 
afloop; longbloeding; harttamponnade; en INR verhoogd.

7 DRUG-INTERACTIES
In klinische onderzoeken bij patiënten die PCI ondergingen, werd gelijktijdige toediening van bivalirudine met heparine, 
warfarine, trombolytica of GPI's geassocieerd met een verhoogd risico op ernstige bloedingen in vergelijking met 
patiënten die deze gelijktijdige medicatie niet kregen.

8 GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE POPULATIES 8.1 

Zwangerschap

Risico Samenvatting

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik van bivalirudine bij zwangere vrouwen om een   geneesmiddelgerelateerd risico 
op nadelige ontwikkelingsresultaten te melden. Reproductieonderzoeken bij ratten en konijnen die subcutaan (SC) doses kregen tot 
respectievelijk 1,6 keer en 3,2 keer de maximaal aanbevolen dosis voor de mens (MRHD) op basis van het lichaamsoppervlak (BSA), 
brachten geen bewijs van schade aan de foetus aan het licht.

Alle zwangerschappen hebben een achtergrondrisico op geboorteafwijking, verlies of andere nadelige gevolgen. Het 
geschatte achtergrondrisico van ernstige geboorteafwijkingen en miskraam voor de aangegeven populatie is niet bekend. 
In de algemene bevolking van de VS is het geschatte achtergrondrisico van ernstige geboorteafwijkingen en miskramen bij 
klinisch erkende zwangerschappen respectievelijk 2 tot 4% en 15 tot 20%.

Gegevens

Dierlijke gegevens

Er zijn reproductieonderzoeken uitgevoerd bij ratten met subcutane doses tot 150 mg/kg/dag (1,6 maal de maximaal 
aanbevolen dosis voor de mens op basis van lichaamsoppervlak) en konijnen met subcutane doses tot 150 mg/kg/dag (3,2 
maal de maximale aanbevolen dosis voor de mens op basis van lichaamsoppervlak). Deze studies brachten geen schade aan 
de foetus aan het licht die toe te schrijven is aan bivalirudine.

Bij subcutaan 500 mg/kg/dag waren de worpgroottes en levende foetussen bij ratten verminderd. Foetale skeletvariaties werden ook opgemerkt. 

Sommige van deze veranderingen kunnen worden toegeschreven aan maternale toxiciteit die werd waargenomen bij hoge doses.

8.2 Borstvoeding

Risico Samenvatting

Het is niet bekend of bivalirudine aanwezig is in moedermelk. Er zijn geen gegevens beschikbaar over de effecten van 
bivalirudine op het kind dat borstvoeding krijgt of op de melkproductie.

8.4 Pediatrisch gebruik

De veiligheid en werkzaamheid van bivalirudine bij pediatrische patiënten zijn niet vastgesteld.
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8.5 Geriatrisch gebruik

In onderzoeken met patiënten die PCI ondergingen, was 44% ≥65 jaar en 12% van de patiënten ≥75 jaar. 
Oudere patiënten hadden meer bloedingen dan jongere patiënten.

8.6 Nierfunctiestoornis
De dispositie van bivalirudine is onderzocht bij PTCA-patiënten met een lichte, matige en ernstige nierfunctiestoornis. 
De klaring van bivalirudine was met ongeveer 21% verminderd bij patiënten met matige en ernstige 
nierfunctiestoornis en was met ongeveer 70% verminderd bij dialyseafhankelijke patiënten[zie Klinische Farmacologie 
(12.3)]. De infusiedosis van ANGIOMAX RTU moet mogelijk worden verlaagd en de antistollingsstatus moet worden 
gecontroleerd bij patiënten met een nierfunctiestoornis[zie Dosering en toediening (2.2)].

10 OVERDOSERING
Gevallen van overdosering tot 10 keer de aanbevolen bolus- of continue infusiedosis bivalirudine zijn gemeld in 
klinische onderzoeken en in postmarketingrapporten. Een aantal van de gemelde overdoses was het gevolg van het 
niet aanpassen van de infusiedosis bivalirudine bij personen met nierfunctiestoornis, waaronder personen die 
hemodialyse ondergaan.[zie Dosering en toediening (2.2)]. In sommige meldingen van overdosering zijn bloedingen 
en sterfgevallen als gevolg van bloedingen waargenomen. In geval van vermoede overdosering, stop bivalirudine 
onmiddellijk en controleer de patiënt nauwlettend op tekenen van bloeding. Er is geen antidotum voor bivalirudine 
bekend. Bivalirudine is hemodialyseerbaar[zie Klinische Farmacologie (12.3)].

11 BESCHRIJVING:
ANGIOMAX RTU bevat bivalirudinetrifluoracetaat, een specifieke en reversibele directe trombineremmer. 
Bivalirudinetrifluoracetaat is een synthetisch peptidezout van 20 aminozuren, met de chemische naam D-
fenylalanyl-L-prolyl-L-arginyl-L-prolylglycylglycylglycylglycyl-L asparagylglycyl-L-α-aspartyl-L-fenylalanyl-L-α- 
glutamyl-L-α-glutamyl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-α glutamyl-L-α-glutamyl-L-tyrosyl-L-leucine trifluoracetaat. Elk 
molecuul bivalirudinetrifluoracetaat bevat 1,7 tot 2,6 equivalenten trifluorazijnzuur. De molecuulformule van 
de vrije base bivalirudine is C98H138N24O33en het molecuulgewicht is 2180,32 Dalton (watervrij peptide met 
vrije base). De structuurformule van de vrije base bivalirudine is:
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Figuur 1: Structuurformule van bivalirudine

ANGIOMAX RTU wordt geleverd als een gekoelde, gebruiksklare, steriele oplossing verpakt in een flacon met een 
enkelvoudige dosis van 50 ml. Elke milliliter ANGIOMAX RTU bevat 5 mg bivalirudine (als trifluoracetaatzout)*, 0,8 
mg natriumacetaattrihydraat, 100 mg polyethyleenglycol 400 en water voor injectie.

De pH van ANGIOMAX RTU kan zijn aangepast met natriumhydroxide en/of ijsazijn tot 5,0 tot 5,5. De 
oplossing is bedoeld voor intraveneuze toediening bij kamertemperatuur (20ºC tot 25°C/68ºF tot 
77°F).

* Het bereik van bivalirudinetrifluoracetaat is 5,4 tot 5,6 mg op basis van een 
trifluorazijnzuursamenstelling van 1,7 tot 2,6 equivalenten.

12 KLINISCHE FARMACOLOGIE 12.1 

Werkingsmechanisme
Bivalirudine remt direct trombine door zich specifiek te binden aan zowel de katalytische plaats als aan de anionbindende 
exosite van circulerend en stolselgebonden trombine. Trombine is een serineproteïnase dat een centrale rol speelt in het 
trombotische proces, waarbij het fibrinogeen in fibrinemonomeren splitst en Factor XIII tot Factor XIIIa activeert, waardoor 
fibrine een covalent verknoopt raamwerk kan ontwikkelen dat de trombus stabiliseert; trombine activeert ook Factoren V en 
VIII, bevordert de verdere vorming van trombine en activeert bloedplaatjes, waardoor aggregatie en granuleafgifte worden 
gestimuleerd. De binding van bivalirudine aan trombine is omkeerbaar omdat trombine de bivalirudine-Arg3-Pro4-binding 
langzaam splitst, wat resulteert in herstel van de functies van de actieve plaats van trombine.

12.2 Farmacodynamiek

Bij gezonde vrijwilligers en patiënten (met ≥ 70% bloedvatocclusie die routinematige PTCA ondergingen), vertoonde 
bivalirudine dosis- en concentratieafhankelijke antistollingsactiviteit, zoals blijkt uit verlenging van de ACT, aPTT, PT en 
TT. Intraveneuze toediening van bivalirudine veroorzaakt een onmiddellijk anticoagulerend effect. De stollingstijden 
keren ongeveer 1 uur na stopzetting van de toediening van bivalirudine terug naar de uitgangswaarde. Bivalirudine 
verhoogt ook de INR.

Bij 291 patiënten met ≥70% vaatverstopping die routinematige PTCA ondergingen, werd een positieve correlatie 
waargenomen tussen de dosis bivalirudine en het aantal patiënten dat ACT-waarden van 300 sec of 350 sec bereikte. Bij 
een dosis bivalirudine van 1 mg/kg intraveneuze bolus plus 2,5 mg/kg/u intraveneuze infusie (1,4
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keer hoger dan de goedgekeurde dosis van 1,75 mg/kg/u) gedurende 4 uur, gevolgd door 0,2 mg/kg/u, bereikten alle 
patiënten maximale ACT-waarden van meer dan 300 sec.

12.3 Farmacokinetiek

Bivalirudine vertoont een lineaire farmacokinetiek na intraveneuze toediening aan patiënten die PTCA ondergaan. Bij 
deze patiënten wordt een gemiddelde steady-state bivalirudineconcentratie van 12,3 ± 1,7 mcg/ml bereikt na een 
intraveneuze bolus van 1 mg/kg en een 4 uur durende intraveneuze infusie van 2,5 mg/kg/u.

Verdeling
Bivalirudine bindt niet aan plasma-eiwitten (behalve trombine) of aan rode bloedcellen. 

Eliminatie

Bivalirudine heeft een halfwaardetijd van 25 minuten bij PTCA-patiënten met een normale nierfunctie. De totale 
lichaamsklaring van bivalirudine bij PTCA-patiënten met een normale nierfunctie is 3,4 ml/min/kg.

Metabolisme

Bivalirudine wordt gemetaboliseerd door proteolytische splitsing.

uitscheiding

Bivalirudine ondergaat glomerulaire filtratie. Tubulaire secretie en tubulaire reabsorptie zijn ook 
betrokken bij de uitscheiding van bivalirudine, hoewel de omvang niet bekend is.

Specifieke populaties

Patiënten met nierinsufficiëntie

De totale lichaamsklaring was vergelijkbaar voor PTCA-patiënten met een normale nierfunctie en met een lichte 
nierfunctiestoornis. De klaring was met 21% verminderd bij patiënten met een matige en ernstige nierfunctiestoornis met een 
halfwaardetijd van respectievelijk 34 en 57 minuten. Bij dialysepatiënten was de klaring met 70% verminderd, met een 
halfwaardetijd van 3,5 uur. Ongeveer 25% bivalirudine wordt geklaard door hemodialyse.

13 NIET-KLINISCHE TOXICOLOGIE
13.1 Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid

Er zijn geen langetermijnstudies bij dieren uitgevoerd om het carcinogene potentieel van bivalirudine te evalueren. 
Bivalirudine vertoonde geen genotoxische potentie in dein vitrobacteriële cel omgekeerde mutatie-assay (Ames-test), 
dein vitroChinese hamster ovariumcel forward genmutatietest (CHO/HGPRT), dein vitromenselijke lymfocyten 
chromosomale aberratie-assay, dein vitrorat hepatocyte ongeplande DNA-synthese (UDS) test, en dein vitro
micronucleus-test bij ratten. Vruchtbaarheid en algemene reproductieprestaties bij ratten werden niet beïnvloed 
door subcutane doses bivalirudine tot 150 mg/kg/dag, ongeveer 1,6 maal de dosis op basis van lichaamsoppervlak 
(mg/m22) van een persoon van 50 kg die de maximale aanbevolen dosis van 15 mg/kg/dag krijgt.

14 KLINISCHE STUDIES
Bivalirudine-angioplastiekonderzoek (BAT)

In de BAT-onderzoeken werden patiënten met onstabiele angina die PCI ondergingen 1:1 gerandomiseerd naar een bolus van 1 
mg/kg bivalirudine en vervolgens 2,5 mg/kg/u gedurende vier uur en vervolgens 0,2 mg/kg/u gedurende 14 tot 20 uur of tot 175 
IE/kg heparinebolus gevolgd door een 18- tot 24-uurs infusie van 15 IE/kg/u infusie. Extra heparine maar geen bivalirudine kan 
worden toegediend gedurende ACT van minder dan 350 seconden. De onderzoeken waren bedoeld om de superioriteit van 
bivalirudine ten opzichte van heparine aan te tonen bij het optreden van een van de volgende symptomen tijdens 
ziekenhuisopname tot zeven dagen na overlijden, MI, abrupte sluiting van het verwijde bloedvat of klinische verslechtering die 
revascularisatie of plaatsing van een aortaballonpomp vereist .

De 4312 proefpersonen varieerden in leeftijd van 29 tot 90 (mediaan 63) jaar. 68% was man en 91% was
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Kaukasisch. Het mediane gewicht was 80 kg (39 tot 120 kg). 741 (17%) proefpersonen hadden post-MI angina. 
Drieëntwintig procent van de patiënten werd binnen een uur voorafgaand aan randomisatie met heparine behandeld.

De onderzoeken hebben niet aangetoond dat bivalirudine statistisch superieur was aan heparine wat betreft het verminderen van het 
risico op overlijden, myocardinfarct, abrupte sluiting van het verwijde bloedvat of klinische verslechtering die revascularisatie of 
plaatsing van een aortaballonpomp vereist, maar het optreden van deze gebeurtenissen was vergelijkbaar in beide behandelgroepen. 
Studieresultaten worden getoond intafel 2.

Tabel 2: Incidentie van eindpunten in het ziekenhuis in BAT-onderzoek
Bivalirudine (n=2161) HEPARINE (n=2151)

Eindpunt

Primair eindpuntik 7,9% 9,3%
Dood, MI, revascularisatie 6,2% 7,9%
Dood 0,2% 0,2%
MI 3,3% 4,2%

ikEen samenstelling van overlijden of MI of klinische verslechtering van hartoorsprong die revascularisatie of plaatsing van een aortaballonpomp of 
angiografische aanwijzingen voor abrupte bloedvatsluiting vereist

AT-BAT-proef (NCT# 00043940)

Dit was een eenarmige open-label studie waarin 51 proefpersonen met heparine-geïnduceerde trombocytopenie (HIT) of 
heparine-geïnduceerde trombocytopenie en trombosesyndroom (HITTS) PCI ondergingen. De meerderheid van de 
patiënten bereikte adequate ACT op het moment van activering van het hulpmiddel en er werden geen ernstige bloedingen 
gemeld. Twee patiënten ontwikkelden trombocytopenie.

16 HOE GELEVERD/OPSLAG EN HANTERING 16.1 
Hoe geleverd
ANGIOMAX RTU wordt geleverd als een gekoelde, gebruiksklare, heldere tot licht opaalachtige, kleurloze tot gele, steriele oplossing in 
glazen injectieflacons met een enkelvoudige dosis van 250 mg/50 ml (5 mg/ml). De injectieflacons voor eenmalig gebruik zijn als volgt 
verkrijgbaar:

• NDC 70511-141-50: Doos met 1 ANGIOMAX RTU injectieflacon met enkelvoudige dosis
• NDC 70511-141-84: Doos met 10 ANGIOMAX RTU injectieflacons voor eenmalig gebruik

Elke injectieflacon bevat 250 mg bivalirudine (overeenkomend met gemiddeld 275 mg 
bivalirudinetrifluoracetaat*).

* Het bereik van bivalirudinetrifluoracetaat is 270 tot 280 mg op basis van een 
trifluorazijnzuursamenstelling van 1,7 tot 2,6 equivalenten.

16.2 Opslag
Bewaar ANGIOMAX RTU-injectieflacons in de koelkast tussen 2 ° en 8 ° C (36 ° tot 46 ° F). Excursies zijn 

toegestaan   bij 20° tot 25°C (68 tot 77°F)[zie Dosering en toediening (2.3)]. Vermijd overtollige warmte. 

17 INFORMATIE VOOR PATINTCOUNSELING

Adviseer patiënten om zorgvuldig te letten op tekenen van bloeding of blauwe plekken en deze aan hun zorgverlener 
te melden wanneer ze zich voordoen.
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