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20 أمبولة كل ستوفر أمبولة. في معقم كسائل  3.0qs إلى الحموضة درجة .لتعديل

وماء إيثانول جم 0.4 و جليكول ، بروبيلين جم 1.2 و هيدروكلوريد ، كونيفابتان مجم

مسحوق عن عبارة  hydrochloride Conivaptanالالكتيك حمض ويضاف للحقن ،

0.15 (الماء في طفيف بشكل للذوبان قابل شاحب برتقالي أو مصفر أبيض إلى أبيض

hydrochloride Conivaptanحقن توفير يتم . )مئويةدرجة 23 عند مل   /مجم
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الدوائيةالديناميكا

V.  لإلنسان نانوموالر تقارب مع مزدوجAVP  مضاد هوhydrochloride 

Conivaptan 1و أV.2 مستوى يعد المختبر. في مستقبالتAVP  الدورة في

في مرتفعاً يكون ما وعادة والكهارل الماء توازن لتنظيم األهمية بالغ أمراً الدموية

من  AVPتأثير توسط يتم الدم. نشاط وفرط الدم في الدم صوديوم نقص من كل

القمي الغشاء في أكوابورين بقنوات وظيفياً ترتبط التي المستقبالت ، V.2خالل

األسمولية على الحفاظ في المستقبالت هذه تساعد الكلى. تجميع لقنوات

كونيفابتان لهيدروكلوريد السائد الدوائي التأثير الطبيعي. النطاق ضمن البالزمية

التجميع قنوات في  AVPعداء 2خاللمن يكون الدم صوديوم نقص عالج في

التأثيرات تشمل الحر. الماء إفراز أو  ، aquarisisعنه ينتج تأثير وهو الكلوية ،

سبيل على (الحر الماء إفراز زيادة كونيفابتان لهيدروكلوريد الدوائية الديناميكية

فقدان صافي بزيادة مصحوبة عام بشكل  ])[EWCالفعالة الماء تصفية المثال ،

الدراسات أظهرت البول. في األسمولية وانخفاض البول ، إنتاج وزيادة السوائل ،

كونيفابتان أن الدم صوديوم نقص من حيوانية نماذج على أجريت التي

في الدم صوديوم بنقص مرتبطة جسدية عالمات حدوث منع هيدروكلوريد

المناسب.غير البول إلدرار المضاد الهرمون إفراز بمتالزمة المصابة الفئران

الدوائية

ومجموعات صحية موضوعات في للكونيفابتان الدوائية الحرائك تمييز تم

الدوائية الحرائك والوريدية. الفموية الجرعات أنظمة يتبعون ومرضى خاصة

واإلعطاء  )يوم  /ملغ80 إلى يوم   /ملغ40 (الوريد في التسريب بعد للكونيفابتان

العامل هو كونيفابتان استقالب تثبيط أن ويبدو خطية ، غير الفم طريق عن

(مرتفع كونيفابتان الدوائية للحرائك المادة بين التباين الخطية. لعدم الرئيسي

٪94CV  فيCL(.
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إعطاؤهم تم أصحاء ذكور في ومستقلباته للكونيفابتان الدوائية الحرائك تمييز تم

 )دقيقة30 مدار على تسريبها يتم (مجم 20 تحميل كجرعة كونيفابتان هيدروكلوريد

بالنسبة األعلىجيعني أيام. 3 لمدة يوم   /مجم40 بمقدار المستمر بالتسريب متبوعة

وصلت التحميل. جرعة نهاية في وحدث مل   /نانوغرام619 كان للكونيفابتان

ثم التحميل ، جرعة بدء من ساعة 12 حوالي بعد األدنى الحد إلى البالزما تركيزات

مل   /نانوغرام188 قدره تركيز متوسط   إلى التسريب فترة مدار على تدريجيا ًزادت

تسريب بعد للتخلص النهائي النصف عمر متوسط   كان التسريب. نهاية في

ساعة.  /لتر15.2 التخليص متوسط   وكان ساعات ، 5.0 كونيفابتان

للكونيفابتان الدوائية الحرائك تمييز تم المفتوحة ، والفعالية السالمة دراسة في

و 51 بين أعمارهم تتراوح الذين (الدم صوديوم نقص أو الدم حجم فرط مرضى في

مملوءة (ملغ 20 تحميل كجرعة هيدروكلوريد كونيفابتان يتلقون الذين  ً)عاما89

4 لمدة يوم   /مجم40 أو 20 من المستمر بالتسريب متبوعاً  )دقيقة30 من بأكثر

تلخيص ويتم 1 الشكل في البالزما وسيط كونيفابتان تركيزات عرض يتم أيام.

1.الجدول في الدوائية الحركية المعلمات

و ملغ 20 تحميل جرعة بعد المتوسط   البالزما تركيز وقت مالمح 1. الشكل

لمدة التسريب  )مغلقةدائرة (يوم   /ملغ40 أو  )مفتوحةدائرة (يوم   /ملغ20

أيام4
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1.الجدول

080-087- دراسة (أيام 4 لمدة بالتسريب يوم   /ملغ40 أو يوم   /ملغ20 و دقيقة 30

CL(

لملغ 20 تحميل جرعة بعد الدوائية الحركية المعلمات

كونيفابتانالرابعمعامل

يوم  /مجم20

كونيفابتانالرابع

يوم  /ملغ40

جرعة نهاية في  Conivaptanتركيز

)ساعة0.5 عند مل ،   /نانوغرام(التحميل
ن

)النطاق(متوسط
12

575.8)144.5-764.3(
14

781.1)194.5-1373.5(
(التسريب نهاية في  Conivaptanتركيز

)ساعة96 في مل ،   /نانوغرام
ن

)النطاق(متوسط
9

107.9)14.7-588.8(
11

227.5)4.5-1454.1(
N )ساعة(للطرح النصف عمر

)النطاق(متوسط
12

6.7)3.6-16.9(
14

8.6)4.7-25.6(
)ساعة  /لتر(التخليص

ن

)النطاق(متوسط
12

10.1)2.0-37.6(
14

9.5)1.5-42.5(

توزيع

يكون حيث البشرية ، البالزما ببروتينات واسع نطاق على  Conivaptanيرتبط

مل.  /نانوغرام1000 إلى 10 حوالي من التركيز بنطاق مرتبطاً ٪ 99

واإلفرازالغذائي التمثيل
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عن المسؤول  P450السيتوكروم الوحيد  isozymeأنه على  CYP3A4تحديد تم

الدوائي النشاط مستقلبات. أربعة تحديد تم للكونيفابتان. الغذائي التمثيل

50-100٪ و 3-50٪ من يقرب ما تراوحت مستقبالت V.2و أV. 1في للمستقلبات

إعطاء بعد للمستقلبات المشترك التعرض يبلغ التوالي. على كونيفابتان ،

في مساهمتها فإن وبالتالي ، كونيفابتان ، من ٪ 7 حوالي الوريد في كونيفابتان

ضئيلة.للكونيفابتان السريري التأثير

طريق عن أو  )مجم10 (الوريد طريق عن هيدروكلوريد كونيفابتان مادة تناول بعد

في الجرعة من 83٪ من يقرب ما إفراز تم الكتلة ، توازن دراسة في  )مجم20 (الفم

التجميع. من أيام عدة مدى على البول في 12٪ و إجمالي إشعاعي كنشاط البراز

في الوريدية الجرعة من تقريباً 1٪ إفراز تم الجرعات ، بعد األولى ساعة 24 الـ خالل

سليم.كونيفابتان شكل على البول

الخاصونالسكان

كبدياختالل

ارتفاع أو الكبد تليف أو االستسقاء ذلك في بما (الكبدي االختالل تأثير تقييم يتم لم

بشكل الوريد في اإلعطاء بعد كونيفابتان من التخلص على  )البابيالدم ضغط

عن كونيفابتان تناول بعد الجهازي التعرض زيادة لوحظت ذلك ، ومع منهجي.

من يعانون الذين المرضى في  )ضعف2.8 زيادة متوسط   إلى تصل (الفم طريق

طريق عن  VAPRISOLعن نتج المعتدل. الكبدي والضعف المستقر الكبد تليف

موضوعات في الفم ، طريق عن كونيفابتان من أعلى كونيفابتان تعرض الوريد

 VAPRISOLإعطاء عند الحذر توخي يجب الكبد. وظائف ضعف دون الدراسة

الكبد.وظائف اختالل من يعانون الذين للمرضى

الكلويالقصور

في الحقن بعد كونيفابتان من التخلص على الكلوي القصور تأثير تقييم يتم لم

األمريكية الجامعة كانت الفم ، طريق عن كونيفابتان تناول بعد ذلك ، ومع الوريد.

80٪إلى تصل كونيفابتان أجل من بالقاهرة
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  /دقيقة  /مل CLcr (60<الكلوي القصور من يعانون الذين المرضى في أعلى

عن نتج طبيعية. كلوية وظائف لديهم الذين أولئك مع بالمقارنة  )2م1.73

VAPRISOL  طريق عن كونيفابتان من أعلى كونيفابتان تعرض الوريد طريق عن

عند الحذر توخي يجب الكلى. وظائف ضعف دون الدراسة موضوعات في الفم ،

الكلى.وظائف اختالل من يعانون الذين للمرضى  VAPRISOLإعطاء

الشيخوخةمرضى

كان  ، )ملغ60 أو 30 أو 15 (هيدروكلوريد كونيفابتان من واحدة فموية جرعة بعد

إلى 65 من (المسنين واإلناث الذكور من المتطوعين لدى  )(AUCللعقار التعرض

مجم 30 و 15 لـ مشابهاً الشباب الذكور عند شوهدت التي بتلك مقارنة ً ً)عاما90

مجم.60 جرعة عند تقريباً مرتين زادت ولكنها

تلقت كونيفابتان ، وفعالية سالمة لتقييم الملصق على مفتوحة دراسة في

(السن كبار عند الدم صوديوم نقص أو الدم حجم فرط مرضى من فرعية مجموعة

40 أو  )N =11 (يوم   /ملغ20 تليها ملغ 20 الوريد في تحميل جرعة  ً)عاما89-67

البالزما تركيز متوسط   كان أيام. 4 لمدة الوريد في تسريب  )12 =ن (يوم   /ملغ

مل.   /نانوغرام628 التحميل جرعة ضخ نهاية في المرضى هؤالء في كونيفابتان

أيام 4 لمدة المستمر التسريب نهاية في كونيفابتان البالزما تركيز متوسط   كان

التوالي.على يوم ،   /ملغ40 و يوم   /ملغ20 لنظام مل   /نانوغرام258 و 117

المرضىاألطفال

األطفال.مرضى في للكونيفابتان الدوائية الحرائك دراسة يتم لم

الدوائيةالتفاعالت

)الدوائيةالتفاعالت واالحتياطات: االستعمال موانع انظر (

CYP3A4

وهو الكيتوكونازول ، تأثير تقييم يتم لم . CYP3A4لـ حساسة ركيزة هو كونيفابتان

التناول الوريدي. للكونيفابتان الدوائية الحرائك على  ، CYP3A4لـ قوي مثبط

الفمطريق عن المتزامن
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11 و 4 زيادة ملغ 200 كيتوكونازول مع ملغ 10 هيدروكلوريد كونيفابتان عن نتج

التوالي.على كونيفابتان ، من  AUCو  Cmaxفي ضعفاً

من الفم طريق عن ملغ 2 أو الوريد في ملغ 1 لجرعة أضعاف 3 و 2 .بحوالي

يوم   /ملغ30 الوريدي كونيفابتان هيدروكلوريد عن نتج التوالي. على الميدازوالم ،

عن نتج للسيمفاستاتين. المنحنى تحت المساحة في أضعاف 3 بمقدار زيادة

في الضعف بمقدار زيادة يومياً مرتين مجم 40 الفموي كونيفابتان هيدروكلوريد

مع كونيفابتان مع بالتزامن  AUCأملوديبين نصف وعمر المنحنى تحت المساحة

ملغ40 الوريدي كونيفابتان هيدروكلوريد زاد وأملوديبين. وسيمفاستاتين ميدازوالم

الحرائك على كونيفابتان تأثير تقييم تم  CYP3A4قيم متوسط   من يوم   /

Conivaptanلـ قوي مثبط هو  .CYP3A4لركائز الدوائية

الديجوكسين

 ، glycoprotein-Pركيزة وهو الديجوكسين ، من مجم 0.5 لجرعة المتزامن التناول أدى

30٪ بنسبة انخفاض إلى يومياً مرتين مجم 40 الفم طريق عن هيدروكلوريد كونيفابتان مع

األمريكية والجامعة  Cmaxالديجوكسين قيم في 43٪ و 79٪ بنسبة وزيادة التصفية في

التوالي.على

الوارفارين

أو للوارفارين الدوائية الحرائك على الوريد في كونيفابتان تأثير تقييم يتم لم

بين المحتمل الدوائي التفاعل في التحقيق تم الدوائية. الديناميكيات

التمثيل لعملية يخضع والذي الوارفارين ، مع الفم طريق عن كونيفابتان

بواسطة البسيط الغذائي والتمثيل  CYP2C9بواسطة الرئيسية الغذائي

CYP3A4 ،  سريرية.دراسة في

في يومياً مرتين ملغ 40 الفم طريق عن كونيفابتان هيدروكلوريد تأثيرات تقييم تم

الوارفارين طريق عن مستقراً عالجاً يتلقون الذين المرضى في البروثرومبين زمن

90 و - Sتركيزات كانت الفم ، طريق عن كونيفابتان تناول من أيام 10 بعد الفموي.

Rwarfarin  ٪ وقت قيم كانت كونيفابتان. إعطاء قبل تلك من ٪ 98 و

من ٪ 95 الفم طريق عن كونيفابتان تناول من أيام 10 بعد المقابلة البروثرومبين

الفمطريق عن تأثير يوجد ال األساس. خط
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للوارفارين.الدوائية الديناميكيات أو الدوائية الحرائك على كونيفابتان

وفوروسيميدكابتوبريل

مرة مجم 80 أو مجم 40 (وفوروسيميد  )مجم25 (كابتوبريل تأثيرات تقييم تم

مجم30 (كونيفابتان لهيدروكلوريد الدوائية الحرائك على  )أيام6 لمدة يومياً واحدة

التناول مع للكونيفابتان الدوائية الحرائك تتغير لم منفصلة. دراسات في  )

فوروسيميد.أو لكابتوبريل المتزامن

الكهربيةالفيزيولوجيا

الجرعة بعد  QTفترة على  80IV mg و  IV mg  40VAPRISOLتأثير تقييم تم

عشوائية ، مجموعة في  )4اليوم (العالج أثناء األخير اليوم وفي  )1اليوم (األولى

400 موكسيفلوكساسين (التحكم موجبة دراسة و وهمي متوازية ، التعمية ، مفردة

45 و 18 بين أعمارهم تتراوح واإلناث الذكور من أصحاء متطوعين في  )IVمجم

كان والرابع. األول اليومين وفي األساس في الرقمية  ECGsعلى الحصول تم عاماً.

في  )(QTcIالفردي  QTتصحيح في األساس خط من بالغفل المصحح التغيير

ثانية ميللي -3.5 األول اليوم في مجم 80 و مجم  40VAPRISOL جرعة مجموعات

لكلتا ثانية ميللي -2.1 و األول ، اليوم في التوالي ، على ثانية ، ميللي -2.9 و

طرق باستخدام مماثلة نتائج على الحصول تم الرابع. اليوم في الجرعة مجموعتي

خط من وهمياً مصححاً تغييراً  Moxifloxacinأثار . Fridericiaأو  Bazettتصحيح

 التوالي.على 4 ، و 1 اليومين في ثانية مللي 10 +إلى 7 +من  QTcIفي األساس

في األساس خط من التغيير يعني  )(QTcIالفردي  QTتصحيح 2: الجدول

4اليوم

QTcIوالجرعةالمخدرات
ثانيةمللي 3 -الوهمي

ثانيةميللي IV- 5.1مجم 40 فابريسول

ثانيةميللي IV- 5.1مجم 80 فابريسول

ثانيةمللي IV+  7.4مجم 400 موكسيفلوكساسين

يكن لم  VAPRISOLأن إلى  QTcلـ المركزي الميل تحليل نتائج تشير

القلبي.االستقطاب عودة على تأثير أي له

8



السريريةالدراسات

56 المراكز ، ومتعددة بالغفل ، للتحكم خاضعة التعمية ، مزدوجة عشوائية دراسة في

مكافئميلي 115-130 الصوديوم مصل (الدم في الدم صوديوم نقص من يعانون مريضاً

في خبيثة غير أو خبيثة أمراض (الكامنة األسباب من متنوعة مجموعة بسبب  )لتر  /

عضلة احتشاء الدم ؛ ضغط ارتفاع البطن ؛ أو والرئة ، المركزي ، العصبي الجهاز

أيام 4 لمدة عولجوا  )السببمجهول أو العظام ؛ هشاشة السكري ؛ مرض القلب ؛

لنقص قياسية رعاية المرضى جميع تلقى الوهمي. الدواء أو  VAPRISOLباستخدام

على اليومي السوائل تناول يقتصر (السوائل تقييد األول المقام في الدم ، صوديوم

لتلقي عشوائية بصورة الدراسة في المشاركين اختيار تم . )لتر2.0 يساوي أو من أقل

80 أو  ، N( IV =18  )يوم  /مجم 40VAPRISOL أو  ، N( IV =21  )وهميدواء إما

VAPRISOL يوم  /مجم(  17= IV )N . إعطاء تمVAPRISOL  بعد مستمر كتسريب

تقييم تم األول. العالج يوم في ملغ 20 تحميل بجرعة دقيقة 30 لمدة الوريدي التسريب

24 و 10 و 6 و 4 وعند  )0الساعة (الجرعة عند البالزما أو المصل في الصوديوم تركيزات

الدمفي الصوديوم تركيز متوسط   كان العالج. أيام جميع في الجرعة بعد ساعة

الدراسة.دخول عند لتر   /مكافئملي 124.0

فترة خالل األساس خط من الدم في الصوديوم تركيز في التغيير متوسط   يظهر

2.الشكل في أيام 4 العالج

40 مع الصوديوم تركيزات في األساس خط من التغيير  )(SEمتوسط   2: الشكل

VAPRISOL يوم  /ملغ
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من52٪ الوريد ، في  VAPRISOLمن يوم   /ملغ40 ب العالج بعد

كان الدم. في الصوديوم تركيز في لتر   /مكافئملي 4 ≥فيزيادة المرضى حقق

من يومين نهاية في الدم في الصوديوم تركيز في األساس خط من التغيير متوسط

ملي 129.4 التركيز متوسط   (لتر   /مكافئملي  5.8VAPRISOL باستخدام العالج

خط من التغيير متوسط   كان أيام ، 4 لمدة العالج فترة نهاية في . )لتر  /مكافئ

. )لتر  /مكافئملي 130.0 التركيز متوسط   (لتر   /مكافئملي 6.4 األساس

بعد (٪ 39 حقق  ، VAPRISOLبـ العالج من أيام 4 و يومين بعد ذلك ، إلى باإلضافة

تركيز في زيادة لتر   /مكافئملي 6  >المرضىمن  )أيام4 بعد (٪ 67 و  )يومين

أأو الدم في الصوديوم

الفعالية بيانات تلخيص يتم لتر.   /مكافئملي 135 ≥الطبيعيالصوديوم مصل

3.الجدول في اإلضافية

يوم  /ملغ 40VAPRISOL مع العالج فعالية نتائج 3. الجدول

الوهميالفعاليةمتغير
21 =العدد

40VAPRISOL د   /ملغ
18 =العدد

يوم4‡يوم 2يوم4‡يوم 2

العالج مدة  خالل L(/  hr · mEq)+ناالمعدل األساس مصل

AUC
)(SDيعني
LS±SEيعني

25.8)83.19(
42.6± 31.89

113.3)256.19(
152.9± 70.13

222.1)166.31(
220.4±  34.24***

530.8)389.49(
519.8±  75.31**

الجرعة من  )ح(الحدث وقت ومتوسط    (٪)المرضى عدد

زيادة لتر   /مكافئملي 4 ≥تأكيدإلى الدراسة دواء من األولى

 ،CI[ 95٪]+الصوديوممصل في األساس خط من

8)27.6٪(
محترمغير

15)51.7٪(
21.0*** ، ] ، 630[
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حتى الدراسة دواء من األولى الجرعة من  )ح(اإلجمالي الوقت

  /مكافئملي 4 ≥المرضىتأكيد خاللها تم والتي العالج نهاية

+الصوديوممصل في زيادة لتر

األساسخط من

)(SDيعني
LS±SEيعني

2.5)5.89(
4.0± 3.14

17.6)22.19(
20.8± 6.34

24.5)18.11(
24.1±  3.37***

52.5)34.25(
52.1±  6.81**

)لتر  /مكافئم (+نامصل
)(SDاألساس خط يعني
األساس خط من التغيير العالج نهاية في  )(SDيعني

العالجنهاية إلى

)(SDالتغيير يعني
SE ±  التغيير يعنيLS

124.3)3.93(
125.1)4.32(

124.3)3.93(
126.7)4.82(

123.6)4.24(
129.4)4.43(

123.6)4.24(
130.0)4.27(

0.8)2.56(
1.2± 0.85

2.4)4.83(
2.8± 0.96

5.8)4.23(
5.7±  0.91**

6.4)5.23(
6.1±  1.03*

  /مكافئملي 6 ≥تأكيدعلى حصلوا الذين المرضى  (٪)عدد

مصل أو +الصوديوممصل في األساس خط من زيادة لتر

العالجأثناء لتر   /مكافئملي 135 ≥ تركيز+Naطبيعي

0)0(6)28.6٪(7)38.9٪( **12)66.7٪( *

* P *** ، >0.01 P ** ، >0.05 P 0.001<الوهمي الدواء مقابل
أيام4 تبلغ التي العالج فترة من الثاني اليوم في الفعالية متغيرات تقييم تم

مصححة تراكمية زيادة  Conivaptanأنتج 3. الشكل في  VAPRISOLلـ المائي التأثير يظهر

الدواء مع مل 1800 بحوالي مقارنة مل 2900 من ألكثر الفعالة المياه تصفية في األساس لخط

الرابع.اليوم في الوهمي

األساسبخط المصحح الفعال التراكمي المياه من التخلص 3. الشكل
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⎟⎞كيو+نايو⎛ 1⎜⎜ ×الخامس=ج دبليوه

⎝
هوكUالبول ، في الصوديوم تركيز هو نايو ، )د  /مل(البول حجم هو  Vحيث ،-

كص +ناص
⎟⎠

  /البالزمافي البوتاسيوم تركيز هو كPو الدم ، مصل   /البالزمافي الصوديوم تركيز هو ناصالبول ، في البوتاسيوم تركيز

المصل.

الدم ، في الدم صوديوم نقص من يعانون الذين المرضى على مفتوحة دراسة في

 IVيوم   /ملغ40 أو  20VAPRISOL باستخدام أيام 4 لمدة مريضاً 104 عالج تم

يوم في ملغ 20 تحميل بجرعة الوريد في دقيقة 30 ضخ بعد مستمر كتسريب

4.الجدول في موضحة النتائج األول. العالج
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يوم  /ملغ40 أو  20VAPRISOL مع العالج فعالية نتائج 4. الجدول

يوم  /مجم20األوليةالفعالية نهاية نقطة

11 =العدد

يوم  /ملغ40

93 =العدد

مدة  خالل L(/  hr · mEq)+ناالمعدل األساس مصل

)SD)(1000.2)34.72(648.9)407.37يعنيAUCالعالج

الثانويةالفعالية نهاية نقاط

األولى الجرعة من  )ح(الحدث وقت ومتوسط    (٪)المرضى عدد

خط من زيادة لتر   /مكافئملي 4 ≥تأكيدإلى الدراسة دواء من

 ،CI[ 95٪]+الصوديوممصل في األساس

10)90.9(
12.0

] ، 6.024.8[

77)82.8(
24.4

] ، 24.036.0[

حتى الدراسة دواء من األولى الجرعة من  )ح(اإلجمالي الوقت

لتر   /مكافئملي 4 ≥ المرضىتأكيد خاللها تم والتي العالج نهاية

األساسخط من +الصوديوممصل في زيادة

)SD)(78.2)27.38(59.7)32.94يعني

)لتر  /مكافئم (+نامصل
)(SDاألساس خط يعني
العالجنهاية في  )(SDيعني

نهاية إلى األساس خط من  )(SDالتغيير يعني

العالج

متوسط   11 المتابعة يوم في  )(SDيعني

يوم إلى األساس خط من  )(SDالتغيير

11المتابعة

متوسط   34 المتابعة يوم في  )(SDيعني

يوم إلى األساس خط من  )(SDالتغيير

34المتابعة

121.1)4.16(
133.5)2.56(
12.4)4.75(

124.1)4.60(
132.4)4.20(

8.4)5.38(

130.7)9.44(
9.5)11.42(

131.9)5.80(
8.0)6.67(

135.6)4.76(
15.1)7.77(

134.4)5.06(
10.6)6.70(

لتر   /مكافئملي 6 ≥تأكيدعلى حصلوا الذين المرضى  (٪)عدد

Naطبيعي مصل أو +الصوديوممصل في األساس خط من زيادة
العالجأثناء لتر   /مكافئملي 135 ≥تركيز+

10)90.9٪(68)73.1٪(

االحتقاني.القلب قصور لعالج  VAPRISOLوفعالية سالمة إثبات يتم لم

واالستخداماالستطبابات

المثال سبيل على ( euvolemicالدم صوديوم نقص لعالج  VAPRISOLإلى يشار

الغدة قصور حالة في أو البول ، إلدرار المضاد للهرمون المناسب غير اإلفراز متالزمة

في المرضى في  )ذلكإلى وما الرئة ، واضطرابات الكظرية ، الغدة وقصور الدرقية ،

المستشفى.

القلب قصور من يعانون الذين المرضى لعالج  VAPRISOLإلى اإلشارة يتم لم

.)التحذيراتانظر (االحتقاني

موانع

نقص الدم صوديوم نقص من يعانون الذين المرضى في  VAPRISOLبطالن هو

مكوناته.من ألي الحساسية فرط لديهم الذين أولئك وفي الدم حجم
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مثل القوية ،  CYP3A4مثبطات مع  VAPRISOLلـ المتزامن التناول بطالن هو

انظر (وإندينافير. ريتونافير ، كالريثروميسين ، إيتراكونازول ، كيتوكونازول ،

)األخرىالهامة واالعتبارات التفاصيل على للحصول الدوائية التفاعالت التحذيرات:

احتياطات

االحتقانيالقلب قصور مع الدم صوديوم نقص مرضى

الدم صوديوم نقص من يعانون الذين المرضى في  VAPRISOLسالمة إثبات يتم لم

األساسي.االحتقاني القلب قصور من يعانون والذين

في للغاية سريعة زيادة  الصوديوملمصل السريع التصحيح

الدمفي الصوديوم تركيز

التجارب في وخيمة. عواقب إلى يؤدي قد  )ساعة24   /لتر  /مكافئميلي 12  (>

الذين المرضى من ٪ 9 حوالي استوفى  ، VAPRISOLلـ للرقابة الخاضعة السريرية

للتصحيح المختبرية المعايير  IVيوم   /مجم20-40 بجرعات  VAPRISOLتلقوا

عصبية عقابيل المرضى هؤالء من أي لدى يكن لم ولكن المصل ، لصوديوم السريع

 ، VAPRISOLمع السريرية الدراسات في مالحظتها عدم من الرغم على دائمة.

لتركيزات السريع التصحيح بعد التناضحية الميالين إزالة متالزمة عن اإلبالغ تم فقد

والحالة المصل في الصوديوم تركيز مراقبة يجب الدم. في المنخفضة الصوديوم

 VAPRISOLإدارة إيقاف ويجب  ، VAPRISOLإدارة أثناء مناسب بشكل العصبية

إذا المصل. صوديوم الرتفاع فيه مرغوب غير سريعاً معدالً يطور المريض كان إذا

.VAPRISOLاستئناف ينبغي فال االرتفاع ، في الدم في الصوديوم تركيز استمر
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كبدياختالل

(كبدي اختالل من يعانون الذين المرضى في  VAPRISOLاستخدام تقييم يتم لم

منهجي.بشكل  )البابيالدم ضغط ارتفاع أو الكبد تليف أو االستسقاء ذلك في بما

المرضى في الفم طريق عن كونيفابتان تناول بعد الجهازي التعرض زيادة لوحظ

عن نتج المعتدل. الكبدي والضعف المستقر الكبد تليف من يعانون الذين

VAPRISOL  طريق عن كونيفابتان من أعلى كونيفابتان تعرض الوريد طريق عن

عند الحذر توخي يجب الكبد. وظائف ضعف دون الدراسة موضوعات في الفم ،

الكبد.وظائف في اختالل من يعانون الذين للمرضى  VAPRISOLإعطاء

الكلويالقصور

في الحقن بعد كونيفابتان من التخلص على الكلوي القصور تأثير تقييم يتم لم

األمريكية الجامعة كانت الفم ، طريق عن كونيفابتان تناول بعد ذلك ، ومع الوريد.

35٪ و واحدة فموية جرعة بعد 80٪ إلى تصل بنسبة أعلى للكونيفابتان بالقاهرة

كلوي اختالل من يعانون الذين المرضى في المتكررة الفموية الجرعات مع أعلى

>60) CLcr وظائف لديهم الذين أولئك مع بالمقارنة  )2م.1.73   /دقيقة  /مل

من أعلى كونيفابتان تعرض الوريد طريق عن  VAPRISOLعن نتج طبيعية. كلوية

الكلى. وظائف ضعف دون الدراسة موضوعات في الفم ، طريق عن كونيفابتان

الكلوي.القصور لمرضى  VAPRISOLإعطاء عند الحذر توخي يجب

الحقنموقع تفاعالت

معدالت مع حتى الحقن ، موقع في كبيرة تفاعالت في  Conivaptanيتسبب قد

إعطاء يجب ال . )الضائرةاألحداث انظر (المناسبة والتسريب التخفيف

Conivaptan  عروق عبر  )التحضيرانظر (صحيح بشكل وتخفيفه تحضيره عند إال

.)واإلدارةالجرعة انظر (ساعة 24 كل التسريب موقع تدوير ويجب كبيرة ،
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األدويةتفاعل

CYP3A4 )الدوائيةالتفاعالت السريرية: الصيدلة انظر (

لـ المتزامن التناول يؤدي أن يمكن . CYP3A4لـ ركيزة عن عبارة كونيفابتان

VAPRISOL  مثبطات معCYP3A4  زيادة عواقب كونيفابتان. تركيزات زيادة إلى

مثبطات مع  VAPRISOLلـ المتزامن االستخدام معروفة. غير كونيفابتان تركيزات

CYP3A4  ريتونافير ، كالريثروميسين ، إيتراكونازول ، كيتوكونازول ، مثل القوية

بطالن.هو وإندينافير

تم إذا الجمع. تجنب يجب أو كثب عن  VAPRISOLاألدوية هذه استئناف .قبل

فامنح بها ، الموصى الجرعات عند المصاحبة األدوية عن بالتوقف سريري قرار اتخاذ

أساسي بشكل استقالبها يتم التي األدوية مع  CYP3A4إدارة نهاية بعد مناسباً وقتاً

من المستقلب  .CYP3A4لـ المتزامن االستخدام مراقبة يجب  VAPRISOLبواسطة

CoA-HMG  حالتان حدثت الفم ، هيدروكلوريد لكونيفابتان السريرية التجارب في

 .CYP3A4اختزال مثبط أيضاً يتلقون كانوا الذين المرضى في الربيدات انحالل من

استقالبها يتم والتي مشترك بشكل تناولها يتم التي لألدوية البالزما تركيزات من

لـ قوي مثبط هو  .CYP3A4يزيد قد  VAPRISOLبواسطة أساسي بشكل

Conivaptan

الديجوكسين

كونيفابتان مع  ، Pسكري بروتين ركيزة وهو للديجوكسين ، المتزامن التناول أدى

و  Cmaxالديجوكسين قيم في وزيادة التصفية في انخفاض إلى الفم طريق عن

AUC . ، مع الديجوكسين إعطاء تم إذا لذلكVAPRISOL ،  يكون أن يجب

الديجوكسين.مستويات زيادة إلمكانية متيقظاً الطبيب
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الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ،

الفئران في  ً)أسبوعا104 (القياسي الحياة مدى للسرطان الحيوية االختبارات أجريت

الذكور في يوم   /كغم  /ملغم30 أو 10 أو 3 من فموية جرعات الفئران أعطيت والجرذان.

من فموية جرعات الجرذان أعطيت بالتزقيم. اإلناث في يوم   /كغم  /ملغم10 أو 3 أو 1 و

لإلناث يوم   /كغم  /ملغم30 أو 10 3 ، 1 ، و للذكور يوم   /كغم  /ملغم10 أو 3 1 ، 0.3 ،

 /كجم  /مجم30 إلى تصل التي الجرعات عند األورام حدوث في زيادة أي يالحظ لم بالتزقيم.

األول اليوم في مجم 20 وريدية لجرعة الجهازي اإلنسان تعرض مرات 6 (الفئران في يوم 

األمريكية الجامعة مقارنة على بناء ًأيام 3 لمدة يوم   /مجم40 الوريدي بالتسريب متبوعاً

اليوم في مجم 20 وريدية لجرعة البشري الجهازي التعرض من مرتين (الجرذان أو   )بالقاهرة

الجامعة مقارنة على بناء ًأيام 3 لمدة يوم   /مجم40 الوريدي بالتسريب متبوعاً األول

.)بالقاهرةاألمريكية

الغذائي التمثيل تنشيط بدون أو مع للتكاثر مسبباً أو مطفراً  Conivaptanيكن لم

الخاليا في ، القولونيةاإلشريكية وتيفيموريومالسالمونيال مع Amesاختبار في

الصغيرة.الفئران مقايسة الحيالجسم في أوالبشري ، المحيطي الدم في الليمفاوية

أو 1.25 أو 0.5 عند الوريدية بالبلعة العالج من أسابيع 4 بعد الخصوبة دراسات في

اللواتي اإلناث في ذلك ، ومع الذكور. خصوبة تتأثر لم يوم ،   /كغم  /ملغم2.5

من السابع اليوم خالل التزاوج قبل يوماً 15 الوريدية كونيفابتان ببلعة أعطين

قبل الخسارة وزيادة الخصوبة وانخفاض األمد ، طويل هجوع هناك كان الحمل ،

.)العالجيةالجرعة من أقل الجهازي التعرض (يوم   /كجم  /مجم2.5 عند الزرع وبعد

حمل

جفئة الحمل:

أثناء للحيوانات إعطائه عند الجنين على ضارة آثار له  Conivaptanأن ثبت لقد

عالجية بجرعة عليها الحصول تم التي تلك من أقل جهازية تعرضات عند الحمل

النساء عند جيداً ومضبوطة كافية دراسات توجد ال . AUCمقارنات على بناء ً

فابريسولالحوامل.
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المخاطر تبرر المحتملة الفائدة كانت إذا فقط الحمل أثناء استخدامه يجب

يعبر الجنين. على المحتمل بالخطر المريضة إخبار يجب الجنين. على المحتملة

Conivaptan  مستويات كانت الفئران. في الجنين أنسجة في ويوجد المشيمة

المشيمة مستويات كانت بينما األم بالزما تركيزات من 10٪ من أقل الجنين أنسجة

نقل يمكن أنه إلى يشير مما األم بالزما تركيزات من مرة 2.2 بمقدار أعلى

أنسجة بواسطة تناوله يتم الذي  Conivaptanمسح يتم الجنين. إلى كونيفابتان

أعلى الحليب مستويات كانت .ممكنالجنين تراكم أن إلى يشير مما ببطء ، الجنين

(كجم   /مجم1 قدرها وريدية جرعة بعد األم بالزما مستويات من مرات بثالث

.)بالقاهرةاألمريكية الجامعة مقارنات على بناء ًالعالجية من أقل الجهازي التعرض

  /ملغم2.5 أو 1.25 أو 0.5 الوريد في بلعة جرعة أعطيت التي الفئران إناث في

الحمل يوم خالل واالستمرار التزاوج قبل كونيفابتان هيدروكلوريد من يوم   /كغم

وبعد قبل الغرس فقدان وزيادة الخصوبة وانخفاض األمد ، طويل هجوع حدث 7 ،

.)العالجيةالجرعة من أقل الجهازي التعرض (يوم   /كجم  /ملغ2.5 عند الوالدة

  /ملغم2.5 أو 1.25 أو 0.5 من الوريد في جرعات أعطيت التي الحوامل الجرذان في

على كبيرة آثار أي يالحظ لم  ، ء)األعضاتكوين (17 إلى 7 الحمل يوم من يوم   /كغم

مقارنات أساس على العالجي التعرض من أقل الجهازي التعرض عند الجنين أو األم

بالقاهرة.األمريكية الجامعة

 /مجم2.5 بجرعة الوريد طريق عن كونيفابتان هيدروكلوريد الحامل الفئران إعطاء تم

 )بالقاهرةاألمريكية الجامعة أساس على العالج من أقل الجهازي التعرض (يوم   /كجم

في انخفاضاً الجراء وأظهرت  ، )الفطام(20 الرضاعة يوم حتى 7 الحمل يوم من

بما (البدني والتطور النمو تأخر الفطام ، ومؤشرات الوالدة ، حديثي األطفال قابلية

في ملحوظة تغييرات أي تالُحظ لم االنعكاس. تطور وتأخر  )الجنسيالنضج ذلك في

  /كغم  /ملغم1.25 أو 0.5 عند كونيفابتان هيدروكلوريد تدار التي السدود من الجراء

األمعلى سلبية آثار أي يالحظ لم الفترة. نفس من يوم

18



يوم من يوم   /كغم  /ملغم2.5 أو 1.25 ، 0.5 ، (هيدروكلوريد كونيفابتان إدارة مع

على العالجية الجرعة من أقل الجهازي التعرض 20 ؛ الرضاعة يوم حتى 7 الحمل

.)بالقاهرةاألمريكية الجامعة مقارنات أساس

  /كغم  /ملغم12 أو 6 أو 3 من الوريد في جرعات أعطيت التي الحوامل األرانب في

ومع للجنين ؛ نتائج هناك تكن لم  ء)األعضاتكوين (18 إلى 6 الحمل يوم من يوم

من أقل الجهازي التعرض (المجموعات جميع في األمهات سمية لوحظت ذلك ،

.)العالجيةالجرعة

لوحظ الوالدة ، بعد الجرذان على أجريت التي الوريدية الجرذ دراسات في

وتأخر الفطام ، مؤشرات وانخفاض الوالدة ، حديثي األطفال قابلية انخفاض

(يوم   /كجم  /مجم2.5 عند للنسل الجنسي النضج وتأخر البدني النمو   /النمو

.)العالجيةالجرعة من أقل الجهازي التعرض

االنجازو العمل

يؤخر البشر. لدى والوالدة المخاض على كونيفابتان تأثير دراسة يتم لم

hydrochloride Conivaptan  مجم10 عند فموية بجرعات الجرذان في التسليم/ 

للجرعة المكافئ الجهازي التعرض (الفم طريق عن الحقن طريق عن يوم   /كجم

  /مجم2.5 عند كونيفابتان هيدروكلوريد إعطاء  .)AUCمقارنات على بناء ًالعالجية

عن بالوالدة المحيطة الفترة في الجراء وفيات معدل زيادة إلى أدى يوم   /كجم

على بناء ًالعالجية الجرعة من أقل التعرض حاالت كانت  )الجهازية(الوريد طريق

نشاط مع التأثيرات هذه تترافق قد . )بالقاهرةاألمريكية الجامعة مقارنات

واضحة.غير بالبشر الصلة الفئران. في األوكسيتوسين مستقبالت على كونيفابتان

المرضعاتالنساء

من العديد ألن نظراً األم. حليب في يفُرز كونيفابتان كان إذا ما المعروف غير من

امرأة إلى  VAPRISOLإعطاء عند الحذر توخي يجب اإلنسان ، لبن في تفُرز األدوية

عن يعُطى عندما الولدان عند ويكتشف الحليب في  Conivaptanيفُرز مرضعة.

الجرذان في كونيفابتان حليب مستويات وصلت المرضعة. للفئران الوريد طريق

وكانت الوريدي الحقن بعد الجرعة من واحدة ساعة بعد القصوى المستويات إلى

3إلى تصل
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2.5 عند كونيفابتان هيدروكلوريد إعطاء أدى لألم. البالزما مستويات من أكبر مرات

التعرض كان الوالدة ؛ حول الجراء وفيات معدل زيادة إلى يوم   /كغم  /ملغم

بالقاهرة.األمريكية الجامعة مقارنات على بناء ًالعالجية الجرعة من أقل الجهازي

األطفالاستخدام

األطفال.مرضى في  VAPRISOLوفعالية سالمة دراسة يتم لم

الشيخوخةاستخدام

تحميل كجرعة إعطاؤه يتم الذي الوريد في  VAPRISOLلـ السريرية الدراسات في

المشاركين من ٪ 52 كان أيام ، 4 إلى 2 لمدة  IVيوم   /مجم40 تليها  IVمجم 20

عمر. فى عاماً 75 يساوي أو من أكبر ٪ 34 و العمر من عاماً 65 يساوي أو من أكبر

مشابهاً المسنين المرضى في الضار للحدث الجانبي المظهر كان عام ، بشكل

العام.الدراسة مجتمع في لوحظت التي لتلك

العكسيةالتفاعالت

إدارة باستخدام عنها اإلبالغ تم التي شيوعاً األكثر الضائرة التفاعالت كانت

VAPRISOL  المرضى على أجريت التي الدراسات في التسريب. موقع تفاعالت هي

األشخاص من ٪ 52.5 في التسريب موقع تفاعالت حدثت األصحاء ، والمتطوعين

الدواء مجموعة في ٪ 3.3 بـ مقارنة يوم   /ملغ 40VAPRISOL بـ عولجوا الذين

ومع الدواء. تناول عن التوقف إلى تؤد ولم خفيفة التفاعالت غالبية كانت الوهمي.

تفاعالت وكانت التسريب ، موقع في الخطيرة الفعل ردود بعض حدثت ذلك ،

وقف إلى أدت التي الضائرة األحداث من شيوعاً األكثر النوع هي التسريب موقع

VAPRISOL .) واالدارةالجرعة انظر(
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111 و صحياً متطوعاً 72 من مستمدة 5 الجدول في الواردة السلبية الفعل ردود

مجم  20VAPRISOL تلقوا والذين الدم في الدم صوديوم نقص من يعانون مريضاً

IV  يوم   /مجم40 بـ متبوعة تحميل كجرعةIV  متطوعاً 40 ومن أيام 4 إلى 2 لمدة

الدواء تلقوا الذين  euvolemicالدم صوديوم نقص لديهم مريضاً 21 و صحياً

عولجوا الذين المرضى من األقل على ٪ 2 في الضائرة التفاعالت حدثت الوهمي.

بالمرضى مقارنة  VAPRISOLبـ المعالجين للمرضى أعلى وبنسبة  VAPRISOLبـ

وهمي.بدواء عولجوا الذين
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5الجدول

أو المرضى من ٪ VAPRISOL:  IV≤ 2فيعكسية تفاعالت حدوث
الوهميالدواء حدوث  VAPRISOL>حدوث ونسبة األصحاء المتطوعين

الصحيةالتطوعية والدراسات الدم صوديوم نقص

الوهمي
61 =العدد

(٪)ن

مجم40

183 =العدد

(٪)ن شرط
الليمفاويوالجهاز الدم اضطرابات

NOSالدم فقر
القلباضطرابات

أذينيرجفان

الهضميالجهاز اضطرابات

إمساك

NOSاإلسهال
جاففم

غثيان

NOSالقيء
اإلدارةالموقع وظروف العامة االضطرابات

قنيةموقع فعل رد

محيطيةوذمة

التسريبموقع حمامي

التسريبموقع ألم

رد الوريد التسريب موقع

التسريبموقع فعل

التسريبموقع تورم

NOSألم
بيركسيا

العطش

واالصاباتااللتهابات

الفمويالمبيضات داء

NOSالرئوي االلتهاب
 NOSالبولية المسالك عدوى

التغذيةواضطرابات الغذائي التمثيل

تجفيف

NOSالدم في السكر ارتفاع
NOSالدم في السكر نقص
الدمبوتاسيوم نقص

الدممغنسيوم نقص

الدمصوديوم نقص

العصبيالجهاز اضطرابات

الراسصداع

نفسيةاضطرابات

مشوشةدولة

أرق

البوليةوالمسالك الكلى اضطرابات

دمويبول

بوالكيوريا

بوليوريا

الجلدوتحت الجلد اضطرابات

2)3.3٪(7)3.8٪(

05)2.7٪(

2)3.3٪(
0

2)3.3٪(
2)3.3٪(

0

9)4.9٪(
10)5.5٪(
8)4.4٪(
7)3.8٪(

12)6.6٪(

0

1)1.6٪(
0

1)1.6٪(
0

0

1)1.6٪(
0

0

1)1.6٪(

10)5.5٪(
10)5.5٪(
9)4.9٪(

14)7.7٪(
29)15.8٪(
37)20.2٪(
5)2.7٪(
4)2.2٪(
7)3.8٪(

18)9.8٪(

0

0

1)1.6٪(

4)2.2٪(
5)2.7٪(
6)3.3٪(

0

0

0

1)1.6٪(
0

0

4)2.2٪(
5)2.7٪(
6)3.3٪(

18)9.8٪(
4)2.2٪(
6)3.3٪(

2)3.3٪(22)12.0٪(

1)1.6٪(
0

7)3.8٪(
6)3.3٪(

1)1.6٪(
0

0

4)2.2٪(
11)6.0٪(
9)4.9٪(
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للجلداحمرارى التهاب

الدمويةاألوعية اضطرابات

NOSالدم ضغط ارتفاع
NOSالدم ضغط انخفاض
الدم ضغط انخفاض

NOSوريدي االنتصابي

05)2.7٪(

0

1)1.6٪(
0

1)1.6٪(

10)5.5٪(
5)2.7٪(

10)5.5٪(
9)4.9٪(

6.0اإلصدار  MedDRAمن مقتبس

الدم صوديوم نقص من يعانون الذين المرضى في  VAPRISOLسالمة إثبات يتم لم

األساسي.االحتقاني القلب قصور من يعانون والذين

عليهاواالعتماد المخدرات تعاطي

االعتماد أو   /والمخدرات لتعاطي معروفة إمكانات  VAPRISOLلدى ليس

عليها.

الجرعةفرط

إعطاء تم فقد البشر ، لدى الزائدة الجرعة عن بيانات توفر عدم من الرغم على

VAPRISOL  المستمر بالتسريب متبوعاً األول اليوم في مجم 20 تحميل كجرعة

 /مجم120 إلى يصل وما الدم صوديوم نقص مرضى في أيام 4 لمدة يوم   /مجم80

هذه في جديدة سمية أي تحديد يتم لم المرضى.  CHFفي يومين لمدة يوم 

لـ الدوائي بالنشاط المتعلقة الضائرة األحداث ولكن العالية ، الجرعات

VAPRISOL ،  في أكثر متكرر بشكل حدثت والعطش ، الدم ضغط انخفاض مثل

العالية.الجرعات هذه

يوصى المتوقع ، المفرط الدوائي النشاط على بناء ًالزائدة ، الجرعة حالة في

الدقيقة والمراقبة الحيوية للعالمات المتكررة المراقبة مع األعراض بمعالجة

للمريض.

االستعمالوطريقة الجرعة

VAPRISOLفقط الوريد في .لالستخدام
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التسريب موقع وتغيير الكبيرة األوردة خالل من  VAPRISOLبإعطاء يوصى

الدموية.األوعية تهيج مخاطر لتقليل ساعة 24 كل

على تدار الوريد في مجم 20 تحميل بجرعة  VAPRISOLعالج يبدأ أن يجب

دقيقة.30 مدى

الوريدي بالتسريب تدار  VAPRISOLمن ملغ 20 التحميل جرعة يتبع أن يجب

 VAPRISOLإعطاء يجب العالج ، من األول اليوم بعد ساعة. 24 مدار على المستمر

يرتفع لم إذا يوم.   /ملغ20 من المستمر بالتسريب إضافية أيام 3 إلى 1 لمدة

جرعة إلى صعوداً  VAPRISOLمعايرة يمكن المطلوب ، بالمعدل المصل صوديوم

المستمر.الوريدي التسريب في أخرى مرة إعطاؤها ويتم يومياً ، مجم 40

 )التحميلجرعة بعد ( VAPRISOLلتسريب اإلجمالية المدة تتجاوز أال يجب

أيام.أربعة

لصوديوم متكررة لمراقبة  VAPRISOLيتلقون الذين المرضى يخضع أن يجب

12  (>المصل صوديوم في للغاية السريع االرتفاع يؤدي قد الحجم. وحالة المصل

يطورون الذين للمرضى بالنسبة وخيمة. عواقب إلى  )ساعة24   /لتر  /مكافئميلي

 ، VAPRISOLإيقاف يجب المصل ، لصوديوم فيه مرغوب غير سريع ارتفاع معدل

صوديوم استمر إذا بعناية. الدم في والصوديوم العصبية الحالة مراقبة ويجب

صوديوم نقص استمر إذا . VAPRISOLاستئناف ينبغي فال االرتفاع ، في المصل

لالرتفاع عصبية عقابيل وجود على دليل أي المريض لدى يكن ولم تكرر ، أو الدم

نرى(مخفضة. بجرعة  VAPRISOLاستئناف يمكن الدم ، في الصوديوم في السريع

)الصوديوملمصل للغاية السريع التصحيح االحتياطات:

أثناء الدم ضغط انخفاض أو الدم حجم بنقص يصابون الذين للمرضى بالنسبة

والحجم وحالة  ، VAPRISOLإيقاف يجب  ، VAPRISOLتلقي
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مرة  euvolemicمن المريض يعاني أن بمجرد متكرر. بشكل الحيوية العالمات مراقبة يجب

إذا مخفضة بجرعة  VAPRISOLاستئناف يمكن الدم ، ضغط انخفاض من يعاني يعد ولم أخرى

الدم.صوديوم نقص من يعاني المريض ظل

تحضير

واالستقرارالتوافق

 5Injection٪ باستخدام فقط  VAPRISOLتخفيف يجب تحذير:

Dextrose.

٪متوافق  Injection Dextroseالخلط بعد ساعة 24 إلى تصل لمدة مستقر .وهو

 Injectionمع إعطائه أو  VAPRISOLخلط ينبغي ال 5VAPRISOL مع

Ringer's Lactated  0.9 أو ٪Injection Chloride Sodium. دراسة يتم لم

في آخر منتج أي مع  VAPRISOLدمج ينبغي ال لذلك ، األخرى ؛ األدوية مع التوافق

الوريدية.الحقيبة أو الخط نفس

التحميلجرعة

 )هيدروكلوريدكونيفابتان حقن من مل 4 ( VAPRISOLمن  )مجم20 (مل 4 اسحب

 USP ، Injection٪ 5 من مل 100 على يحتوي الذي التسريب كيس إلى وأضفه

Dextrose . يجب للمحلول. الكامل الخلط لضمان مرات عدة برفق الكيس اقلب

دقيقة.30 مدى على الرابع الكيس محتويات تدار أن

المستمرالتسريب

كونيفابتان مجم 20 على يحتوي الذي المستمر الوريدي التسريب لتحضير

وتمييعه  VAPRISOLمن واحدة أمبولة من  )مجم20 (مل 4 اسحب هيدروكلوريد ،

. USP ، Injection Dextrose٪ 5 من مل 250 على يحتوي وريدي كيس في

تدار أن يجب للمحلول. الكامل المزج لضمان مرات عدة برفق الكيس اقلب

ساعة.24 مدار على الرابع الكيس محتويات
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هيدروكلوريد من مجم 40 على يحتوي الذي المستمر الوريدي التسريب لتحضير

8 ( VAPRISOLمن أمبوليتين من كل من  )مجم20 (مل 4 اسحب كونيفابتان ،

يحتوي وريدي كيس في وخففه  )كونيفابتانهيدروكلوريد حقن من  ]مجم40 [مل

اقلب الهادئ. المحيط جنوب جامعة الدكستروز ، حقن 5٪ من مل 250 على

محتويات تدار أن يجب للمحلول. الكامل المزج لضمان مرات عدة برفق الكيس

ساعة.24 مدار على الرابع الكيس

المستخدمة غير المحتويات تجاهل فقط. الفردي لالستخدام  VAPRISOLأمبولة

األمبولة.من

قبل اللون وتغير الجسيمات عن بحثاً بصرياً بالحقن األدوية منتجات فحص يجب

عكر ، أو جسيمات وجود لوحظ إذا بذلك. والحاوية المحلول سمح كلما اإلعطاء ،

الدواء.محلول استخدام ينبغي فال

اإلعطاء وإتمام الفور على  VAPRISOLمن المخفف المحلول استخدام يجب

الخلط.من ساعة 24 خالل
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تخزين

الغرفة حرارة .درجة °59-86(ج 30°)F- 15 حتى بالرحالت يسمح ؛ °77(ج °25في تخزينها

15 من أقل حرارة درجة في تخزن ال . )الهادئالمحيط جنوب لجامعة وفقاً (فيها المتحكم

محمية الكرتونية عبواتها في األمبوالت تخزين يجب . )فهرنهايتدرجة 59 (مئوية درجة

 )Fلالستخدام ،جاهزة تصبح حتى الضوء من

زودتكيف

الزجاج من مل 4 في  )هيدروكلوريدكونيفابتان حقن توفير يتم (®فابريسول

مجم 20 على أمبولة كل تحتوي واحدة. نقطة من مقطوعة أمبوالت الشفاف ،

هيدروكلوريد.كونيفابتان

)04NDC-1601-0469 (كرتون   /أمبوالت10

Rxفقط

تسويقها:

60015-2548IL، Inc. Deerfield

، US Pharma Astellas

بواسطة:صنع

مصنع المحدودة  Tokai Astellasشركة

425-0072Shizuoka Yaizu ، اليابان

2005ديسمبر
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