
- - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRAINDIKASYON -------------------
• Makabuluhang aktibong pagdurugo (4)

• Ang pagiging hypersensitive sa bivalirudin o mga bahagi nito (4)
MGA HIGHLIGHT NG IMPORMASYON NA NAGTATALAGA Hindi 
kasama sa mga highlight na ito ang lahat ng impormasyong 
kailangan para magamitANGIOMAX RTUligtas at mabisa. - - - - - - - - - - - - - MGA BABALA AT PAG-Iingat ----------

• Mga kaganapan sa pagdurugo: pinapataas ng bivalirudin ang panganib ng 

pagdurugo. Ang anticoagulant effect nito ay humupa

humigit-kumulang isang oras pagkatapos ng paghinto. (5.1, 
6.1, 12.2)

• Thrombotic risk na may coronary artery brachytherapy: Mas 
mataas na panganib ng thrombus formation, kabilang ang 
nakamamatay na resulta, sa gamma brachytherapy. (5.2, 6.2)

Tingnan ang buong impormasyon sa pagrereseta para saANGIOMAX RTU. 
ANGIOMAX RTU (bivalirudin) na iniksyon, para sa
paggamit ng intravenous

Paunang Pag-apruba sa US: 2000
- - - - - - - - - - - - - - - - - INDIKASYON AT PAGGAMIT --------------- Ang 
ANGIOMAX RTU ay isang direktang thrombin inhibitor na ipinahiwatig 
para gamitin bilang isang anticoagulant sa mga pasyenteng sumasailalim 
sa percutaneous coronary intervention (PCI), kabilang ang mga pasyente 
na may heparin-induced thrombocytopenia at heparin-induced 
thrombocytopenia at thrombosis syndrome. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - MASAMANG REAKSYON ------------------- Ang 
pinakakaraniwang masamang reaksyon ay ang pagdurugo (3.7%). (6.1)

Upang mag-ulat ng MGA HINALAANG MASAMANG REAKSIYON, 
makipag-ugnayan sa MAIA Pharmaceuticals, Inc. sa 1-888-877-9064 
o FDA sa 1-800-FDA-1088 o
www.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - DOSAGE AT ADMINISTRASYON ----------
• Ang inirerekomendang dosis ay isang 0.75 mg/kg intravenous 

bolus dose na sinusundan kaagad ng 1.75 mg/kg/h 
intravenous infusion para sa tagal ng pamamaraan. Limang 
minuto pagkatapos ng bolus dose, tasahin ang activated 
clotting time (ACT) upang matukoy kung kailangan ng 
karagdagang bolus na 0.3 mg/kg. (2.1)

• Isaalang-alang ang pagpapahaba ng tagal ng pagbubuhos pagkatapos ng 

pamamaraan ng hanggang 4 na oras sa mga pasyente na may ST segment elevation 

MI. (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERAKSYON SA DROGA ----------------- Heparin, 
warfarin, thrombolytics, o GPIs: Tumaas na malaking panganib sa 
pagdurugo sa sabay-sabay na paggamit. (7)

- - - - - - - - - - - - GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON ----------- Mga 
pasyenteng Geriatric: Posible ang pagtaas ng panganib sa pagdurugo. (8.5) 
Paghina ng bato: Bawasan ang dosis ng pagbubuhos at subaybayan ang ACT. 
(2.2, 8.6)

- - - - - - - - - - - MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE ---------
Iniksyon: 250 mg/50 mL (5 mg/mL) sa isang solong dosis na vial. Handa 
nang gamitin. (3)

Tingnan ang 17 para sa IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE.
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BUONG IMPORMASYON SA PAG-RERESKRIBONG 1 

MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT

Ang ANGIOMAX RTU ay ipinahiwatig para sa paggamit bilang isang anticoagulant sa mga pasyente na sumasailalim sa 
percutaneous coronary intervention (PCI), kabilang ang mga pasyente na may heparin-induced thrombocytopenia at 
heparininduced thrombocytopenia at thrombosis syndrome.

2 DOSAGE AT ADMINISTRASYON
2.1 Inirerekomendang Dosis
Ang inirerekomendang dosis ng ANGIOMAX RTU ay isang intravenous bolus dose na 0.75 mg/kg, na 
sinusundan kaagad ng maintenance infusion na 1.75 mg/kg/h para sa tagal ng pamamaraan. Limang minuto 
pagkatapos maibigay ang bolus dose, tasahin ang activated clotting time (ACT) upang matukoy kung 
kailangan ng karagdagang bolus na 0.3 mg/kg.

Isaalang-alang ang pagpapahaba ng tagal ng pagbubuhos kasunod ng PCI sa 1.75 mg/kg/h hanggang sa 4 na oras pagkatapos 

ng pamamaraan sa mga pasyenteng may ST segment elevation MI (STEMI).

2.2 Pagsasaayos ng Dosis sa Paghina ng Bato 

Dosis ng Bolus:

Walang kinakailangang pagbawas sa dosis ng bolus para sa anumang antas ng kapansanan sa bato. 

Pagpapanatili ng Infusion:

Sa mga pasyente na may creatinine clearance na mas mababa sa 30 mL/min (sa pamamagitan ng Cockcroft Gault equation), bawasan 

ang infusion rate sa 1 mg/kg/h.

Sa mga pasyenteng nasa hemodialysis, bawasan ang rate ng pagbubuhos sa 0.25 mg/kg/h[tingnan ang Paggamit sa Mga 
Partikular na Populasyon (8.6), Clinical Pharmacology (12.3)].

2.3 Mga Tagubilin para sa Pangangasiwa 

Inspeksyon ng Lalagyan

Ang mga produkto ng parenteral na gamot ay dapat na biswal na inspeksyunin para sa particulate matter at pagkawalan ng 
kulay bago ibigay, kapag pinahihintulutan ng solusyon at lalagyan.

Kapag naalis na sa refrigerator, gamitin kaagad[tingnan ang Paano Ibinibigay na Imbakan at Pangangasiwa (16.2)]. Itapon ang anumang 

hindi nagamit na bahagi.

Mga Pagkakatugma sa Gamot

Walang naobserbahang hindi pagkakatugma sa mga hanay ng administrasyon.

Huwag ibigay ang mga gamot na nakalista saTalahanayan 1sa parehong intravenous line na may ANGIOMAX RTU.

Talahanayan 1. Mga Gamot na Hindi Para sa Pangangasiwa sa Parehong Intravenous Line na 
may ANGIOMAX RTU

Alteplase

Amiodarone HCl

Amphotericin B

Chlorpromazine HCl

Diazepam

Dobutamine

Prochlorperazine Edisylate
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Reteplase

Streptokinase

Vancomycin HCl

3
Iniksyon, malinaw hanggang bahagyang opalescent, walang kulay hanggang dilaw na sterile na solusyon:

MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE

• 250 mg ng bivalirudin bawat 50 mL (5 mg/mL) sa isang solong dosis na vial. Handa nang gamitin. Ang bawat vial ay 
naglalaman ng 250 mg ng bivalirudin na katumbas ng average na 275 mg bivalirudin trifluoroacetate*.

* Ang hanay ng bivalirudin trifluoroacetate ay 270 hanggang 280 mg batay sa isang hanay ng komposisyon ng trifluoroacetic 
acid na 1.7 hanggang 2.6 na katumbas.

4 KONTRAINDIKASYON
Ang ANGIOMAX RTU ay kontraindikado sa mga pasyente na may:

• Makabuluhang aktibong pagdurugo;

• Ang pagiging hypersensitive sa ANGIOMAX RTU o mga bahagi nito[tingnan ang Mga Masamang Reaksyon 

(6.2)]. 5 MGA BABALA AT PAG-Iingat 5.1 Mga Pangyayari sa Pagdurugo

Pinapataas ng Bivalirudin ang panganib ng pagdurugo[tingnan ang Mga Masamang Reaksyon (6.1)]. Ang epekto ng anticoagulant ng 

Bivalirudin ay humina ng humigit-kumulang isang oras pagkatapos ng paghinto[tingnan ang Clinical Pharmacology (12.2)].

5.2 Thrombotic Risk na may Coronary Artery Brachytherapy

Ang mas mataas na panganib ng pagbuo ng thrombus, kabilang ang mga nakamamatay na kinalabasan, ay nauugnay sa paggamit ng 

bivalirudin sa gamma brachytherapy[tingnan ang Mga Masamang Reaksyon (6.2)].

6 MASAMANG REAKSIYON
6.1 Karanasan sa Mga Klinikal na Pagsubok

Dahil ang mga klinikal na pagsubok ay isinasagawa sa ilalim ng malawak na iba't ibang mga kondisyon, ang mga masamang rate ng reaksyon na naobserbahan sa 

mga klinikal na pagsubok ng isang gamot ay hindi maaaring direktang ihambing sa mga rate sa mga klinikal na pagsubok ng isa pang gamot at maaaring hindi 

sumasalamin sa mga rate na naobserbahan sa pagsasanay.

Sa mga pagsubok sa BAT, 79 sa 2161 (3.7%) ng mga subject na sumasailalim sa PCI para sa paggamot ng hindi matatag na 
angina at randomized sa bivalirudin ay nakaranas ng intracranial bleeding, retroperitoneal bleeding, clinically overt bleeding 
na may pagbaba sa hemoglobin na higit sa 3 g/dL o humahantong sa isang pagsasalin ng dugo na higit sa 2 yunit ng dugo.

Immunogenicity/Re-Exposure

Tulad ng lahat ng mga therapeutic protein, may potensyal para sa immunogenicity. Ang pagtuklas ng pagbuo ng antibody ay lubos 
na nakadepende sa sensitivity at specificity ng assay. Bukod pa rito, ang naobserbahang insidente ng antibody (kabilang ang pag-
neutralize ng antibody) na positibo sa isang assay ay maaaring maimpluwensyahan ng ilang salik kabilang ang pamamaraan ng 
assay, paghawak ng sample, timing ng pagkolekta ng sample, mga kasabay na gamot, at pinagbabatayan na sakit. Para sa mga 
kadahilanang ito, ang paghahambing ng saklaw ng mga antibodies sa bivalirudin sa mga pag-aaral na inilarawan sa ibaba sa saklaw 
ng mga antibodies sa ibang mga pag-aaral o sa iba pang mga produkto ay maaaring mapanlinlang.

Sasa vitromga pag-aaral, ang bivalirudin ay nagpakita ng walang tugon sa pagsasama-sama ng platelet laban sa sera mula sa mga pasyente na 

may kasaysayan ng HIT/HITTS.
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Sa 494 na paksa na nakatanggap ng bivalirudin sa mga klinikal na pagsubok at nasubok para sa mga antibodies, 2 paksa ang nagkaroon ng 

paggamot-lumalabas na positibong bivalirudin antibody test. Wala sa alinmang paksa ang nagpakita ng klinikal na ebidensya ng mga 

reaksiyong allergic o anaphylactic at hindi isinagawa ang paulit-ulit na pagsusuri. Siyam na karagdagang pasyente na nagkaroon ng unang 

positibong pagsusuri ay negatibo sa paulit-ulit na pagsusuri.

6.2 Karanasan sa Postmarketing

Dahil ang mga salungat na reaksyon sa postmarketing ay boluntaryong iniuulat mula sa isang populasyon na hindi tiyak ang laki, hindi laging 

posible na mapagkakatiwalaang tantiyahin ang dalas ng mga ito o magtatag ng isang sanhi na kaugnayan sa pagkakalantad sa droga.

Ang mga sumusunod na masamang reaksyon ay natukoy sa panahon ng paggamit pagkatapos ng pag-apruba ng bivalirudin: 
nakamamatay na pagdurugo; hypersensitivity at allergic reactions kabilang ang mga ulat ng anaphylaxis; kakulangan ng 
anticoagulant effect; pagbuo ng thrombus sa panahon ng PCI na may at walang intracoronary brachytherapy, kabilang ang mga 
ulat ng nakamamatay na kinalabasan; pulmonary hemorrhage; cardiac tamponade; at tumaas ang INR.

7 MGA INTERAKSYON SA DROGA

Sa mga klinikal na pagsubok sa mga pasyenteng sumasailalim sa PCI, ang sabay-sabay na pangangasiwa ng bivalirudin na may heparin, warfarin, 

thrombolytics, o GPI ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng mga pangunahing kaganapan sa pagdurugo kumpara sa mga pasyente na 

hindi tumatanggap ng mga kasabay na gamot na ito.

8 GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON 

8.1 Pagbubuntis

Buod ng Panganib

Walang magagamit na data sa paggamit ng bivalirudin sa mga buntis na kababaihan upang ipaalam ang isang panganib na nauugnay sa droga ng 

masamang resulta ng pag-unlad. Ang mga pag-aaral sa pagpaparami sa mga daga at kuneho na pinangangasiwaan ng subcutaneously (SC) na mga 

dosis hanggang 1.6 beses at 3.2 beses ang maximum na inirerekomendang dosis ng tao (MRHD) batay sa body surface area (BSA), ayon sa 

pagkakabanggit, ay nagsiwalat ng walang katibayan ng pinsala sa pangsanggol.

Ang lahat ng pagbubuntis ay may background na panganib ng birth defect, pagkawala, o iba pang masamang resulta. Ang tinantyang background na 

panganib ng mga pangunahing depekto sa kapanganakan at pagkakuha para sa ipinahiwatig na populasyon ay hindi alam. Sa pangkalahatang 

populasyon ng US, ang tinantyang background na panganib ng mga pangunahing depekto sa kapanganakan at pagkakuha sa mga klinikal na 

kinikilalang pagbubuntis ay 2 hanggang 4% at 15 hanggang 20%, ayon sa pagkakabanggit.

Data
Data ng Hayop

Ang mga pag-aaral sa reproduktibo ay isinagawa sa mga daga sa subcutaneous na dosis hanggang sa 150 mg/kg/araw, (1.6 beses 
ang maximum na inirerekomendang dosis ng tao batay sa ibabaw ng katawan) at mga kuneho sa subcutaneous na dosis hanggang 
150 mg/kg/araw (3.2 beses sa maximum na inirerekomendang dosis ng tao batay sa ibabaw ng katawan). Ang mga pag-aaral na ito 
ay nagsiwalat na walang pinsala sa fetus na nauugnay sa bivalirudin.

Sa 500 mg/kg/araw subcutaneously, nabawasan ang mga laki ng magkalat at mga buhay na fetus sa mga daga. Ang mga pagkakaiba-iba ng kalansay ng 

pangsanggol ay napansin din. Ang ilan sa mga pagbabagong ito ay maaaring maiugnay sa maternal toxicity na naobserbahan sa mataas na dosis.

8.2 Pagpapasuso

Buod ng Panganib

Hindi alam kung ang bivalirudin ay naroroon sa gatas ng tao. Walang data na makukuha sa mga epekto ng 
bivalirudin sa batang pinasuso o sa paggawa ng gatas.

8.4 Paggamit ng Pediatric

Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng bivalirudin sa mga pediatric na pasyente ay hindi pa naitatag.
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8.5 Paggamit ng Geriatric

Sa mga pag-aaral ng mga pasyenteng sumasailalim sa PCI, 44% ay ≥65 taong gulang at 12% ng mga pasyente ay ≥75 taong gulang. Ang mga 

matatandang pasyente ay nakaranas ng mas maraming pagdurugo kaysa sa mga mas batang pasyente.

8.6 Pinsala sa Bato
Ang disposisyon ng bivalirudin ay pinag-aralan sa mga pasyente ng PTCA na may banayad, katamtaman at malubhang kapansanan sa 
bato. Ang clearance ng bivalirudin ay nabawasan ng humigit-kumulang 21% sa mga pasyente na may katamtaman at malubhang 
kapansanan sa bato at nabawasan ng humigit-kumulang 70% sa mga pasyente na umaasa sa dialysis.[tingnan ang Clinical 
Pharmacology (12.3)]. Maaaring kailanganin na bawasan ang dosis ng pagbubuhos ng ANGIOMAX RTU, at sinusubaybayan ang status 
ng anticoagulant sa mga pasyenteng may kapansanan sa bato.[tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2.2)].

10 OVERDOSAGE
Ang mga kaso ng labis na dosis ng hanggang sa 10 beses ang inirerekomendang bolus o tuloy-tuloy na pagbubuhos ng dosis ng 
bivalirudin ay naiulat sa mga klinikal na pagsubok at sa mga ulat sa postmarketing. Ang ilan sa mga naiulat na labis na dosis ay dahil 
sa kabiguang ayusin ang dosis ng pagbubuhos ng bivalirudin sa mga taong may kapansanan sa bato kabilang ang mga taong nasa 
hemodialysis.[tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2.2)]. Ang pagdurugo, gayundin ang mga pagkamatay dahil sa pagdurugo, ay 
naobserbahan sa ilang mga ulat ng labis na dosis. Sa mga kaso ng pinaghihinalaang overdosage, ihinto kaagad ang bivalirudin at 
subaybayan ang pasyente nang mabuti para sa mga palatandaan ng pagdurugo. Walang kilalang antidote sa bivalirudin. Ang 
Bivalirudin ay hemodialyzable[tingnan ang Clinical Pharmacology (12.3)].

11 PAGLALARAWAN

Ang ANGIOMAX RTU ay naglalaman ng bivalirudin trifluoroacetate, na isang tiyak at nababaligtad na direktang 
thrombin inhibitor. Ang Bivalirudin trifluoroacetate ay isang synthetic, 20 amino acid peptide salt, na may kemikal na 
pangalan ng D-phenylalanyl-L-prolyl-L-arginyl-L-prolylglycylglycylglycylglycyl-L asparagylglycyl-L-α-aspartyl-L-
phenylalanyl-L-α- glutamyl-L-α-glutamyl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-α glutamyl-L-α-glutamyl-L-tyrosyl-L-leucine 
trifluoroacetate. Ang bawat molekula ng bivalirudin trifluoroacetate ay naglalaman ng 1.7 hanggang 2.6 na katumbas 
ng trifluoroacetic acid. Ang molecular formula ng bivalirudin free base ay C98H138N24O33at ang molecular weight nito ay 
2180.32 Daltons (anhydrous free base peptide). Ang structural formula ng bivalirudin free base ay
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Figure 1: Structural Formula ng Bivalirudin

Ang ANGIOMAX RTU ay ibinibigay bilang isang palamigan, handa nang gamitin, sterile na solusyon na nakabalot sa 
isang 50 mL na single-dose na vial. Ang bawat milliliter ng ANGIOMAX RTU ay naglalaman ng 5 mg bivalirudin (bilang 
trifluoroacetate salt)*, 0.8 mg sodium acetate trihydrate, 100 mg polyethylene glycol 400, at Tubig para sa Injection.

Ang pH ng ANGIOMAX RTU ay maaaring naayos sa sodium hydroxide at/o glacial acetic acid sa 5.0 hanggang 5.5. Ang 
solusyon ay inilaan para sa intravenous administration sa temperatura ng silid (20ºC hanggang 25°C/68ºF hanggang 
77°F).

* Ang hanay ng bivalirudin trifluoroacetate ay 5.4 hanggang 5.6 mg batay sa hanay ng komposisyon ng trifluoroacetic 
acid na 1.7 hanggang 2.6 na katumbas.

12 CLINICAL PHARMACOLOGY 12.1 

Mekanismo ng Pagkilos
Direktang pinipigilan ng Bivalirudin ang thrombin sa pamamagitan ng partikular na pagbubuklod kapwa sa catalytic site at sa anionbinding 

exosite ng circulating at clot-bound thrombin. Ang thrombin ay isang serine proteinase na gumaganap ng isang pangunahing papel sa proseso 

ng thrombotic, na kumikilos upang hatiin ang fibrinogen sa mga monomer ng fibrin at i-activate ang Factor XIII hanggang Factor XIIIa, na 

nagpapahintulot sa fibrin na bumuo ng isang covalently cross-linked na framework na nagpapatatag sa thrombus; Pina-activate din ng thrombin 

ang Factors V at VIII, na nagtataguyod ng karagdagang pagbuo ng thrombin, at pinapagana ang mga platelet, pinasisigla ang pagsasama-sama 

at pagpapalabas ng butil. Ang pagbubuklod ng bivalirudin sa thrombin ay nababaligtad habang ang thrombin ay dahan-dahang humihiwalay sa 

bivalirudin-Arg3-Pro4 bond, na nagreresulta sa pagbawi ng thrombin active site functions.

12.2 Pharmacodynamics

Sa malusog na mga boluntaryo at pasyente (na may ≥70% na occlusion ng vessel na sumasailalim sa regular na PTCA), ipinakita ng 
bivalirudin ang aktibidad na anticoagulant na umaasa sa dosis at konsentrasyon na pinatunayan ng pagpapahaba ng ACT, aPTT, PT, at 
TT. Ang intravenous administration ng bivalirudin ay gumagawa ng agarang anticoagulant effect. Ang mga oras ng coagulation ay 
bumalik sa baseline humigit-kumulang 1 oras kasunod ng pagtigil ng pangangasiwa ng bivalirudin. Ang Bivalirudin ay nagdaragdag 
din ng INR.

Sa 291 mga pasyente na may ≥70% vessel occlusion na sumasailalim sa regular na PTCA, isang positibong ugnayan ang naobserbahan 
sa pagitan ng dosis ng bivalirudin at ang proporsyon ng mga pasyente na nakakamit ang mga halaga ng ACT na 300 sec o 350 sec. Sa 
isang dosis ng bivalirudin na 1 mg/kg intravenous bolus plus 2.5 mg/kg/h intravenous infusion (1.4
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beses na mas mataas kaysa sa naaprubahang dosis na 1.75 mg/kg/h) sa loob ng 4 na oras, na sinusundan ng 0.2 mg/kg/h, ang lahat ng mga pasyente 

ay umabot sa pinakamataas na halaga ng ACT na higit sa 300 segundo.

12.3 Pharmacokinetics

Ang Bivalirudin ay nagpapakita ng mga linear na pharmacokinetics kasunod ng intravenous administration sa mga pasyenteng 
sumasailalim sa PTCA. Sa mga pasyenteng ito, ang average na steady state na konsentrasyon ng bivalirudin na 12.3 ± 1.7 mcg/mL ay 
nakakamit kasunod ng intravenous bolus na 1 mg/kg at isang 4 na oras na 2.5 mg/kg/h intravenous infusion.

Pamamahagi

Ang Bivalirudin ay hindi nagbubuklod sa mga protina ng plasma (maliban sa thrombin) o sa mga pulang selula ng dugo. 

Pag-aalis

Ang Bivalirudin ay may kalahating buhay na 25 minuto sa mga pasyente ng PTCA na may normal na renal function. Ang kabuuang 

clearance ng katawan ng bivalirudin sa mga pasyente ng PTCA na may normal na renal function ay 3.4 mL/min/kg.

Metabolismo

Ang Bivalirudin ay na-metabolize ng proteolytic cleavage.

Paglabas
Ang Bivalirudin ay sumasailalim sa glomerular filtration. Ang tubular secretion at tubular reabsorption ay 
implicated din sa excretion ng bivalirudin, kahit na ang lawak ay hindi alam.

Mga Partikular na Populasyon

Mga pasyenteng may Pinsala sa Bato

Ang kabuuang clearance ng katawan ay pareho para sa mga pasyente ng PTCA na may normal na paggana ng bato at may banayad na kapansanan sa 

bato. Ang clearance ay nabawasan ng 21% sa mga pasyente na may katamtaman at malubhang kapansanan sa bato na may kalahating buhay na 34 at 57 

minuto, ayon sa pagkakabanggit. Sa mga pasyente ng dialysis, ang clearance ay nabawasan ng 70%, na may kalahating buhay na 3.5 oras. Humigit-

kumulang 25% bivalirudin ay na-clear sa pamamagitan ng hemodialysis.

13 NONCLINICAL TOXICOLOGY
13.1 Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility

Walang pangmatagalang pag-aaral sa mga hayop ang isinagawa upang suriin ang potensyal na carcinogenic ng bivalirudin. 
Walang ipinakitang potensyal na genotoxic ang Bivalirudin sasa vitrobacterial cell reverse mutation assay (Ames test), angsa 
vitroChinese hamster ovary cell forward gene mutation test (CHO/HGPRT), angsa vitrohuman lymphocyte chromosomal 
aberration assay, angsa vitrorat hepatocyte unscheduled DNA synthesis (UDS) assay, at angsa vitrorat micronucleus assay. 
Ang pagkamayabong at pangkalahatang pagganap ng reproduktibo sa mga daga ay hindi naapektuhan ng mga pang-ilalim 
ng balat na dosis ng bivalirudin hanggang sa 150 mg/kg/araw, mga 1.6 beses ang dosis sa ibabaw ng katawan (mg/m).2) ng 
isang 50 kg na tao na binigyan ng maximum na inirerekomendang dosis na 15 mg/kg/araw.

14 KLINIKAL NA PAG-AARAL

Pagsubok sa Bivalirudin Angioplasty (BAT)

Sa mga pag-aaral ng BAT, ang mga pasyente na may hindi matatag na angina na sumasailalim sa PCI ay randomized 1:1 hanggang 1 mg/

kg bolus ng bivalirudin at pagkatapos ay 2.5 mg/kg/h sa loob ng apat na oras at pagkatapos ay 0.2 mg/kg/h sa loob ng 14 hanggang 20 

oras o hanggang 175 IU/kg bolus ng heparin na sinusundan ng 18- hanggang 24 na oras na pagbubuhos ng 15 IU/kg/h na pagbubuhos. 

Ang karagdagang heparin ngunit hindi bivalirudin ay maaaring ibigay para sa ACT na wala pang 350 segundo. Ang mga pag-aaral ay 

idinisenyo upang ipakita ang higit na kahusayan ng bivalirudin sa heparin sa paglitaw ng alinman sa mga sumusunod sa panahon ng 

ospital hanggang pitong araw ng kamatayan, MI, biglang pagsasara ng dilat na sisidlan, o klinikal na pagkasira na nangangailangan ng 

revascularization o paglalagay ng isang aortic balloon pump .

Ang 4312 na paksa ay may edad mula 29 hanggang 90 (median 63) taon. 68% ay lalaki, at 91% ay
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Caucasian. Ang median na timbang ay 80 kg (39 hanggang 120 kg). 741 (17%) na mga paksa ay nagkaroon ng post-MI angina. 

Dalawampu't tatlong porsyento ng mga pasyente ang ginagamot ng heparin sa loob ng isang oras bago ang randomization.

Ang mga pag-aaral ay hindi nagpakita na ang bivalirudin ay mas mataas sa istatistika kaysa sa heparin para sa pagbabawas ng panganib ng 

kamatayan, MI, biglang pagsasara ng dilat na sisidlan, o klinikal na pagkasira na nangangailangan ng revascularization o paglalagay ng isang 

aortic balloon pump, ngunit ang paglitaw ng mga kaganapang ito ay katulad sa parehong pangkat ng paggamot. Ang mga resulta ng pag-

aaral ay ipinapakita saTalahanayan 2.

Talahanayan 2: Mga insidente ng Mga Endpoint sa loob ng ospital sa Pagsubok ng BAT

Bivalirudin (n=2161) HEPARIN (n=2151)
Endpoint

Pangunahing endpoint† 7.9% 9.3%
Kamatayan, MI, revascularization 6.2% 7.9%
Kamatayan 0.2% 0.2%
MI 3.3% 4.2%

†Isang pinagsama-samang pagkamatay o MI o klinikal na pagkasira ng pinagmulan ng puso na nangangailangan ng revascularization o paglalagay ng isang 
aortic balloon pump o angiographic na ebidensya ng biglaang pagsasara ng sisidlan

Pagsubok sa AT-BAT (NCT# 00043940)

Isa itong single-arm open-label na pag-aaral kung saan 51 subject na may heparin-induced thrombocytopenia (HIT) o 
heparin induced thrombocytopenia at thrombosis syndrome (HITTS) ang sumasailalim sa PCI. Nakamit ng karamihan ng 
mga pasyente ang sapat na ACT sa oras ng pag-activate ng device at walang naiulat na malaking pagdurugo. Dalawang 
pasyente ang nagkaroon ng thrombocytopenia.

16 PAANO ISUPPLIED/STORAGE AT HANDLING 16.1 

Paano Ibinibigay

Ang ANGIOMAX RTU ay ibinibigay bilang isang palamigan, handa nang gamitin, malinaw hanggang bahagyang opalescent, walang 
kulay hanggang dilaw, sterile na solusyon sa 250 mg/50 mL (5 mg/mL) na single-dose, glass vial. Ang mga single-dose vial ay makukuha 
tulad ng sumusunod:

• NDC 70511-141-50: Carton na naglalaman ng 1 ANGIOMAX RTU single-dose vial
• NDC 70511-141-84: Carton na naglalaman ng 10 ANGIOMAX RTU single-dose vial

Ang bawat vial ay naglalaman ng 250 mg ng bivalirudin (katumbas ng average na 275 mg bivalirudin 
trifluoroacetate*).

* Ang hanay ng bivalirudin trifluoroacetate ay 270 hanggang 280 mg batay sa isang hanay ng komposisyon ng trifluoroacetic 
acid na 1.7 hanggang 2.6 na katumbas.

16.2 Imbakan

Mag-imbak ng ANGIOMAX RTU vial sa refrigerator sa pagitan ng 2° hanggang 8°C (36°to 46°F). Ang mga excursion ay 

pinapayagan sa 20° hanggang 25°C (68 hanggang 77°F)[tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2.3)]. Iwasan ang sobrang init. 

17 IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE

Payuhan ang mga pasyente na bantayang mabuti ang anumang senyales ng pagdurugo o pasa at iulat ang mga ito sa kanilang 

healthcare provider kapag nangyari ang mga ito.

Ginawa para sa
MAIA Pharmaceuticals, Inc.
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Princeton, NJ 08540
Ibinahagi ni
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