
VAPRISOL®

(conivaptan hidroklorür 

enjeksiyonu)

TANIM

VAPRISOL®(conivaptan hidroklorür enjeksiyonu), arginin vazopressin 

(AVP) V'nin peptit olmayan, ikili bir antagonistidir.1 Ave V2reseptörler.

Conivaptan hidroklorür kimyasal olarak 

[1,1'-bifenil]-2-karboksamiddir,

N-[4-[(4,5-dihidro-2-metilimidazo[4,5-]d][1]benzazepin-6(1H)-

il)karbonil]fenil]-, moleküler ağırlığı 535.04 olan ve moleküler 

formül C'ye sahip monohidroklorür32H26N4Ö2·HCl. Conivaptan 

hidroklorürün yapısal formülü:

Ö

Ö N . HCl

N
H

NH

N CH3

Conivaptan hidroklorür, suda çok az çözünür (23°C'de 0,15 mg/mL) 

beyaz ila kirli beyaz veya soluk turuncu-beyaz bir tozdur. Conivaptan 

hidroklorür enjeksiyonu, bir ampul içinde steril bir sıvı olarak sağlanır. 

Her ampul 20 mg konivaptan hidroklorür, 1,2 g propilen glikol, 0,4 g 

etanol ve Enjeksiyonluk Su verir, pH'ı 3,0'a ayarlamak için qs Laktik asit 

eklenir.
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farmakodinamik

Conivaptan hidroklorür, insan V'si için nanomolar afiniteye sahip bir çift 

AVP antagonistidir.1 Ave V2in vitro reseptörler. Dolaşımdaki kandaki AVP 

seviyesi, su ve elektrolit dengesinin düzenlenmesi için kritik öneme 

sahiptir ve genellikle hem övolemik hem de hipervolemik 

hiponatremide yükselir. AVP etkisine V aracılığıyla aracılık edilir2

böbreğin toplama kanallarının apikal zarındaki aquaporin kanallarına 

fonksiyonel olarak bağlı reseptörler. Bu reseptörler, plazma 

ozmolalitesini normal aralıkta tutmaya yardımcı olur. Konivaptan 

hidroklorürün hiponatreminin tedavisinde baskın farmakodinamik 

etkisi, V.2böbrek toplama kanallarında AVP antagonizmi, akuaresis veya 

serbest su atılımı ile sonuçlanan bir etki. Conivaptan hidroklorürün 

farmakodinamik etkileri, genellikle artan net sıvı kaybı, artan idrar çıkışı 

ve azalan idrar ozmolalitesi ile birlikte artan serbest su atılımını (yani, 

etkili su klirensi [EWC]) içerir. Hayvan hiponatremi modellerinde yapılan 

çalışmalar, konivaptan hidroklorürün, uygunsuz antidiüretik hormon 

salgılanması sendromu olan sıçanlarda hiponatremiye bağlı fiziksel 

belirtilerin ortaya çıkmasını önlediğini göstermiştir.

farmakokinetik

Conivaptanın farmakokinetiği, hem oral hem de intravenöz doz rejimlerini 

takiben sağlıklı gönüllülerde, özel popülasyonlarda ve hastalarda 

karakterize edilmiştir. İntravenöz infüzyon (40 mg/gün ila 80 mg/gün) ve 

oral uygulamayı takiben konivaptanın farmakokinetiği lineer değildir ve 

konivaptan tarafından kendi metabolizmasının inhibisyonu, lineer 

olmamanın ana faktörü gibi görünmektedir. Konivaptan 

farmakokinetiğinin denekler arası değişkenliği yüksektir (CL'de %94 CV).
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Konivaptan ve metabolitlerinin farmakokinetiği, konivaptan hidroklorür'ün 20 

mg'lık bir yükleme dozu (30 dakikada infüze edilen) ve ardından 3 gün boyunca 

günde 40 mg'lık sürekli infüzyonun takip ettiği sağlıklı erkek deneklerde 

karakterize edilmiştir. ortalama Cmaksimumconivaptan için 619 ng/mL idi ve 

yükleme dozunun sonunda meydana geldi. Plazma konsantrasyonları, yükleme 

dozunun başlamasından yaklaşık 12 saat sonra minimuma ulaştı, ardından 

infüzyon süresi boyunca kademeli olarak arttı ve infüzyonun sonunda ortalama 

188 ng/mL konsantrasyona ulaştı. Konivaptan infüzyonundan sonra ortalama 

terminal eliminasyon yarı ömrü 5.0 saatti ve ortalama klirens 15.2 L/saat idi.

Açık etiketli bir güvenlilik ve etkililik çalışmasında, konivaptan hidroklorür 20 

mg yükleme dozu (30 dakikanın üzerinde infüze edilmiş) olarak uygulanan 

hipervolemik veya övolemik hiponatremi hastalarında (51-89 yaşlarında) 

konivaptanın farmakokinetiği karakterize edilmiştir. 4 gün boyunca 20 veya 

40 mg/gün. Medianplasma conivaptan konsantrasyonları Şekil 1'de 

gösterilmiştir ve farmakokinetik parametreler Tablo 1'de özetlenmiştir.

Şekil 1. 4 gün boyunca 20 mg yükleme dozu ve 20 mg/gün (açık daire) veya 40 

mg/gün (yakın daire) infüzyonundan sonra medyan plazma konsantrasyonu-

zaman profilleri

3



900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
0 20 40 60

Zaman (saat)

80 100 120

Tablo 1.

4 gün boyunca 30 dakika ve 20 mg/gün veya 40 mg/gün infüzyon (Çalışma 087- 

CL-080)

20 mg yükleme dozundan sonra farmakokinetik parametreler

Parametre IV konivaptan
20 mg/gün

IV konivaptan
40 mg/gün

Yükleme dozunun sonundaki konivaptan 
konsantrasyonu (ng/ml, 0,5 saatte)
N
Medyan (aralık)

12
575.8 (144.5-764.3)

14
781.1 (194.5-1373.5)

İnfüzyon sonunda konivaptan 
konsantrasyonu (96 saatte ng/ml)
N
Medyan (aralık)

9
107.9 (14.7-588.8)

11
227.5 (4.5-1454.1)

Eliminasyon yarı ömrü (saat) 
N
Medyan (aralık)

12
6,7 (3.6-16.9)

14
8,6 (4,7-25,6)

Açıklık (L/saat)
N
Medyan (aralık)

12
10.1 (2.0-37.6)

14
9,5 (1.5-42.5)

Dağıtım

Conivaptan, yaklaşık 10 ila 1000 ng/mL konsantrasyon aralığında %99 

oranında bağlanarak insan plazma proteinlerine geniş ölçüde bağlanır.

Metabolizma ve Boşaltım
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CYP3A4, konivaptan metabolizmasından sorumlu tek sitokrom P450 

izozimi olarak tanımlandı. Dört metabolit tanımlanmıştır. V'deki 

metabolitlerin farmakolojik aktivitesi1 Ave V2reseptörleri, sırasıyla 

conivaptan'ınkinin yaklaşık %3-50'si ve %50-100'ü arasındaydı. 

Konivaptan'ın intravenöz uygulamasını takiben metabolitlerin birleşik 

maruziyeti, konivaptanınkinin yaklaşık %7'sidir ve bu nedenle, 

konivaptan'ın klinik etkisine katkıları minimumdur.

Bir kütle dengesi çalışmasında konivaptan hidroklorürün intravenöz (10 mg) 

veya oral (20 mg) uygulamasından sonra, dozun yaklaşık %83'ü toplam 

radyoaktivite olarak dışkıyla ve %12'si idrarla birkaç gün boyunca atılmıştır. 

Doz uygulamasından sonraki ilk 24 saat içinde, intravenöz dozun yaklaşık 

%1'i intakt konivaptan olarak idrarla atılmıştır.

Özel Popülasyonlar

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliğinin (asit, siroz veya portal hipertansiyon dahil) 

intravenöz uygulamadan sonra konivaptan eliminasyonu üzerindeki etkisi 

sistematik olarak değerlendirilmemiştir. Bununla birlikte, stabil sirozu ve 

orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda oral konivaptan 

uygulamasından sonra artan sistemik maruziyet (ortalama 2,8 kata kadar 

artış) görülmüştür. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olmayan çalışma 

deneklerinde intravenöz VAPRISOL, oral konivaptandan daha yüksek 

konivaptan maruziyeti ile sonuçlanmıştır. Karaciğer fonksiyon bozukluğu 

olan hastalara VAPRISOL uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliğinin, intravenöz uygulamadan sonra konivaptan eliminasyonu 

üzerindeki etkisi değerlendirilmemiştir. Bununla birlikte, oral konivaptan 

uygulamasını takiben, konivaptan için EAA %80'e kadar çıkmıştır.
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böbrek yetmezliği olan hastalarda daha yüksek (CLcr< 60 mL/dk/1.73 m2) normal 

böbrek fonksiyonu olanlarla karşılaştırıldığında. Böbrek fonksiyon bozukluğu 

olmayan çalışma gönüllülerinde intravenöz VAPRISOL, oral konivaptandan daha 

yüksek konivaptan maruziyeti ile sonuçlanmıştır. VAPRISOL böbrek fonksiyon 

bozukluğu olan hastalara uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Geriatrik Hastalar

Tek bir oral konivaptan hidroklorür dozunu (15, 30 veya 60 mg) 

takiben, yaşlı erkek ve kadın gönüllülerde (65 ila 90 yaş) ilaca 

maruziyet (EAA), genç erkek deneklerde görülene kıyasla 15 ve 30 

mg'lık dozlarda, ancak 60 mg'lık dozda yaklaşık 2 kat arttı.

Conivaptan'ın güvenliliğini ve etkililiğini değerlendirmek için yapılan açık etiketli 

bir çalışmada, geriatrik hipervolemik veya övolemik hiponatremi hastalarının bir 

alt grubuna (67-89 yaş) 20 mg intravenöz yükleme dozu ve ardından 20 mg/gün 

(N=11) uygulanmıştır. veya 4 gün boyunca 40 mg/gün (N=12) intravenöz 

infüzyon. Bu hastalarda yükleme dozu infüzyonunun sonunda medyan 

konivaptan plazma konsantrasyonu 628 ng/mL idi. 4 günlük sürekli infüzyonun 

sonunda medyan konivaptan plazma konsantrasyonu, 20 mg/gün ve 40 mg/gün 

rejimleri için sırasıyla 117 ve 258 ng/mL idi.

Pediyatrik hastalar

Pediyatrik hastalarda conivaptanın farmakokinetiği 

çalışılmamıştır.

İlaç-İlaç Etkileşimleri

(bkz. KONTRENDİKASYONLAR ve ÖNLEMLER: İlaç 

Etkileşimleri)

CYP3A4

Conivaptan, CYP3A4'ün hassas bir substratıdır. Güçlü bir CYP3A4 inhibitörü 

olan ketokonazolün intravenöz konivaptan farmakokinetiği üzerindeki 

etkisi değerlendirilmemiştir. Oral birlikte uygulama
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10 mg konivaptan hidroklorür ile 200 mg ketokonazol, conivaptanın 

Cmax ve AUC'sinde sırasıyla 4 ve 11 kat artışa neden oldu.

Conivaptan, CYP3A4'ün güçlü bir inhibitörüdür. Conivaptan'ın CYP3A4 

substratlarının farmakokinetiği üzerindeki etkisi, conivaptan'ın midazolam, 

simvastatin ve amlodipin ile birlikte uygulanmasıyla değerlendirilmiştir. 

Günde 40 mg intravenöz konivaptan hidroklorür, 1 mg intravenöz veya 2 

mg oral midazolam dozları için ortalama EAA değerlerini sırasıyla yaklaşık 2 

ve 3 kat artırmıştır. 30 mg/gün intravenöz konivaptan hidroklorür, 

simvastatinin EAA'sında 3 kat artışa neden olmuştur. Günde iki kez 40 mg 

oral konivaptan hidroklorür, amlodipinin EAA'sında ve yarı ömründe 2 kat 

artışa neden olmuştur.

Digoksin

Bir P-glikoprotein substratı olan 0,5 mg'lık bir digoksin dozunun, günde iki kez 40 

mg oral konivaptan hidroklorür ile birlikte uygulanması, sırasıyla klirenste %30'luk 

bir azalma ve digoksin Cmaks ve EAA değerlerinde sırasıyla %79 ve %43'lük bir artışa 

neden olmuştur.

varfarin

İntravenöz konivaptanın varfarin farmakokinetiği veya 

farmakodinamiği üzerindeki etkisi değerlendirilmemiştir. Oral 

konivaptanın, CYP2C9 tarafından majör ve CYP3A4 tarafından minör 

metabolizmaya uğrayan varfarin ile potansiyel ilaç-ilaç etkileşimi, bir 

klinik çalışmada araştırılmıştır.

Günde iki kez 40 mg oral konivaptan hidroklorürün protrombin zamanı 

üzerindeki etkileri, stabil oral varfarin tedavisi alan hastalarda değerlendirildi. 

10 günlük oral konivaptan uygulamasından sonra, S- ve Rwarfarin 

konsantrasyonları, konivaptan uygulamasından öncekinin %90 ve %98'i 

olmuştur. 10 günlük oral konivaptan uygulamasından sonra karşılık gelen 

protrombin zamanı değerleri, başlangıç   değerinin %95'iydi. oral etkisi yok
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varfarinin farmakokinetiği veya farmakodinamiği üzerinde 

conivaptan gözlendi.

Kaptopril ve Furosemid

Kaptopril (25 mg) ve furosemidin (6 gün boyunca günde bir kez 40 mg veya 

80 mg) konivaptan hidroklorürün (30 mg) farmakokinetiği üzerindeki 

etkileri ayrı çalışmalarda değerlendirildi. Konivaptan farmakokinetiği, 

kaptopril veya furosemidin birlikte uygulanmasıyla değişmemiştir.

elektrofizyoloji

VAPRISOL 40 mg IV ve 80 mg IV'ün QT aralığı üzerindeki etkisi, ilk dozdan 

sonra (1. Gün) ve tedavi sırasındaki son günde (4. Gün) randomize, tek kör, 

paralel grup, plasebo- ve 18 ila 45 yaşları arasındaki sağlıklı erkek ve kadın 

gönüllülerde pozitif kontrollü (moksifloksasin 400 mg IV) çalışma. Dijital 

EKG'ler başlangıçta ve 1. ve 4. Günlerde elde edildi. VAPRISOL 40 mg ve 80 

mg doz gruplarında 1. Günde bireyselleştirilmiş QT düzeltmesinde (QTcI) 

başlangıca göre plasebo düzeltilmiş değişiklik, sırasıyla -3.5 msn ve -2.9 msn 

idi. , 1. Günde ve 4. Günde her iki doz grubu için -2.1 msn. Bazett veya 

Fridericia'nın düzeltme yöntemleri kullanılarak benzer sonuçlar elde edildi. 

Moksifloksasin, sırasıyla 1. ve 4. Günlerde QTcI'de başlangıca göre +7 ila +10 

msn arasında plasebo tarafından düzeltilmiş bir değişiklik ortaya çıkardı. 

Tablo 2: Bireyselleştirilmiş QT Düzeltmesi (QTcI) 4. Günde Başlangıca 

Göre Ortalama Değişim

İlaç ve Doz QTcI
plasebo - 3 msn
Vaprisol 40 mg IV - 5.1 msn
Vaprisol 80 mg IV - 5.1 msn
Moksifloksasin 400 mg IV + 7.4 msn

QTc'nin merkezi eğilim analizinin sonuçları, VAPRISOL'ün kardiyak 

repolarizasyon üzerinde hiçbir etkisi olmadığını göstermektedir.
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KLİNİK ÇALIŞMALAR

Çift kör, plasebo kontrollü, randomize, çok merkezli bir çalışmada, çeşitli 

altta yatan nedenlere (malign veya malign olmayan merkezi sinir sistemi 

hastalıkları, akciğer, veya karın; hipertansiyon; miyokard enfarktüsü; 

diyabet; osteoartrit; veya idiyopatik) 4 gün boyunca VAPRISOL veya 

plasebo ile tedavi edildi. Tüm hastalar, öncelikle sıvı kısıtlaması (günlük 

sıvı alımı 2,0 litre veya daha az ile sınırlandırılmış) olmak üzere 

hiponatremi için standart bakım aldı. Çalışma katılımcıları, plasebo IV 

(N=21) veya VAPRISOL 40 mg/gün IV (N=18) veya VAPRISOL 80 mg/gün IV 

(N=17) almak üzere randomize edilmiştir. VAPRISOL, ilk tedavi gününde 

20 mg'lık yükleme dozunun 30 dakikalık IV infüzyonunu takiben sürekli 

infüzyon olarak uygulandı. Serum veya plazma sodyum 

konsantrasyonları, tüm tedavi günlerinde doz öncesi (Saat 0) ve dozdan 

4, 6, 10 ve 24 saat sonra değerlendirildi. Ortalama serum sodyum 

konsantrasyonu

Çalışma girişinde 124,0 mEq/L.

4 günlük tedavi süresi boyunca taban çizgisinden serum sodyum konsantrasyonundaki 

ortalama değişiklik Şekil 2'de gösterilmektedir.

Şekil 2: VAPRISOL 40 mg/gün ile Sodyum Konsantrasyonlarında Başlangıca göre 
Ortalama (SE) Değişim
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40 mg/gün intravenöz VAPRISOL tedavisini takiben, hastaların %52'si

hastalarda artış sağlandı≥Serum sodyum konsantrasyonunda 4 mEq/L. 

VAPRISOL ile 2 günlük tedavinin sonunda serum sodyum 

konsantrasyonunda başlangıca göre ortalama değişiklik 5.8 mEq/L (ortalama 

konsantrasyon 129.4 mEq/L) olmuştur. 4 günlük tedavi süresinin sonunda, 

başlangıca göre ortalama değişiklik 6,4 mEq/L idi (ortalama konsantrasyon 

130,0 mEq/L). Ek olarak, VAPRISOL ile 2 gün ve 4 gün tedaviden sonra, 

hastaların %39'u (2 gün sonra) ve %67'si (4 gün sonra)> Serum sodyum 

konsantrasyonunda 6 mEq/L artış veya

normal serum sodyumu≥135 mEq/L. Ek etkililik verileri Tablo 

3'te özetlenmiştir.

Tablo 3. VAPRISOL 40 mg/gün ile Tedavinin Etkililik Sonuçları
etkinlik değişkeni plasebo

N=21
VAPRISOL 40 mg/gün

N=18
2 gün‡ 4 gün 2 gün ‡ 4 gün

Temel ayarlı serum Na+Tedavi süresi boyunca 
AUC (mEq·sa/L)

Ortalama (SD)
LS Ortalaması±GD

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**

Çalışma ilacının ilk dozundan teyit edilene 
kadar hasta sayısı (%) ve medyan olay süresi 
(saat)≥Serum Na'da Başlangıçtan 4 mEq/L artış
+, [%95 GA]

8 (%27,6)
tahmin edilemez

15 (%51,7)
21.0***, [6, 30]
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Çalışma ilacının ilk dozundan, hastaların doğrulanmış bir 
tedaviye sahip olduğu tedavinin sonuna kadar geçen 
toplam süre (h).≥Serum Na'da 4 mEq/L artış+

Baseline'dan
Ortalama (SD)
LS Ortalaması±GD

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**

serum Na+(mEq/L)
Temel ortalama (SD)
Tedavinin sonundaki ortalama (SD) Başlangıçtan 
tedavi sonuna kadar değişiklik

Ortalama değişim (SD)
LS Ortalama değişim ± SE

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*

Onaylanan hastaların sayısı (%)≥Serum Na'da 
Başlangıca göre 6 mEq/L artış+veya normal bir 
serum Na+konsantrasyon ≥tedavi sırasında 135 
mEq/L

0 (0) 6 (%28.6) 7 (%38,9)** 12 (%66,7)*

* P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001 plaseboya karşı
‡etkililik değişkenleri 4 günlük bir tedavi periyodunun 2. gününde değerlendirildi

VAPRISOL'ün sudaki etkisi Şekil 3'te gösterilmektedir. Conivaptan, 4. günde 

plasebo ile yaklaşık 1800 mL'ye kıyasla etkili su klirensinde 2900 mL'nin 

üzerinde taban çizgisi düzeltilmiş kümülatif bir artış üretti.

Şekil 3. Başlangıç   Düzeyinde Düzeltilmiş Kümülatif Etkili Su Klerans
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⎛ senNa + senK⎞⎟EWC = V ×⎜⎜1
⎝

- , burada V idrar hacmidir (mL/d), UNaidrar sodyum konsantrasyonu, UKdır-dir
PNa+ PK

⎟⎠

idrar potasyum konsantrasyonu, PNaplazma/serum sodyum konsantrasyonudur ve PKplazma/serum 

potasyum konsantrasyonudur.

Övolemik hiponatremili hastalarda yapılan açık etiketli bir çalışmada, 104 hasta, 

ilk tedavi gününde 20 mg yükleme dozunun 30 dakikalık IV infüzyonunu takiben 

sürekli infüzyon olarak VAPRISOL 20 veya 40 mg/gün IV ile 4 gün boyunca tedavi 

edilmiştir. Sonuçlar Tablo 4'te gösterilmektedir.
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TABLO 4. VAPRISOL 20 VEYA 40 MG/GÜN İLE TEDAVİ ETKİNLİĞİ SONUÇLARI

Birincil etkinlik bitiş noktası 20 mg/gün
N=11

40 mg/gün
N=93

Temel ayarlı serum Na+Tedavi süresi boyunca 
AUC (mEq·sa/L) Ortalama (SD) 1000.2 (34.72) 648,9 (407.37)

İkincil etkinlik bitiş noktaları
Çalışma ilacının ilk dozundan teyit edilene kadar hasta 
sayısı (%) ve medyan olay süresi (saat)≥Serum Na'da 
Başlangıçtan 4 mEq/L artış+, [%95 GA]

10 (90,9)
12.0

[6.0, 24.8]

77 (82.8)
24.4

[24.0, 36.0]

Çalışma ilacının ilk dozundan, hastaların doğrulanmış bir 
tedaviye sahip olduğu tedavinin sonuna kadar geçen toplam 
süre (h). ≥Serum Na'da 4 mEq/L artış+Baseline'dan

Ortalama (SD) 78,2 (27,38) 59,7 (32,94)

serum Na+(mEq/L)
Temel ortalama (SD)
Tedavi sonunda ortalama (SD)
Başlangıçtan Tedavinin Sonuna Kadar Ortalama 
Değişim (SD)
Takip Gün 11'de Ortalama (SD) Başlangıç   
seviyesinden Takip Gün 11'e Ortalama 
Değişim (SD)
Takip Günü 34'te Ortalama (SD) Başlangıç   
seviyesinden Takip Günü 34'e Ortalama 
Değişim (SD)

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)

Onaylanan hastaların sayısı (%)≥Serum Na'da 
Başlangıca göre 6 mEq/L artış+veya normal bir serum 
Na+konsantrasyon≥tedavi sırasında 135 mEq/L

10 (%90,9) 68 (%73,1)

VAPRISOL'ün konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi için 
güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI

VAPRISOL, hastanede yatan hastalarda övolemik hiponatreminin (örn. 

uygun olmayan antidiüretik hormon salgılanması sendromu veya 

hipotiroidizm, adrenal yetmezlik, pulmoner bozukluklar, vb.) 

tedavisinde endikedir.

VAPRISOL, konjestif kalp yetmezliği olan hastaların tedavisinde 

endike değildir (Bkz. ÖNLEMLER).

KONTRENDİKASYONLARI

VAPRISOL, hipovolemik hiponatremisi olan hastalarda ve bileşenlerinden 

herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.
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VAPRISOL'ün ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin, ritonavir ve 

indinavir gibi güçlü CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte uygulanması 

kontrendikedir. (Ayrıntılar ve diğer önemli hususlar için ÖNLEMLER: 

İlaç Etkileşimlerine bakın)

ÖNLEMLER

Altta yatan Konjestif Kalp Yetmezliği Olan Hiponatremik 

Hastalar

Altta yatan konjestif kalp yetmezliği olan hiponatremik hastalarda 

VAPRISOL'ün güvenliliği belirlenmemiştir.

Serum Sodyumunun Aşırı Hızlı Düzeltilmesi Serum 

sodyum konsantrasyonunda aşırı hızlı artış

(>12 mEq/L/24 saat) ciddi sekellere neden olabilir. VAPRISOL'ün 

kontrollü klinik çalışmalarında, 20-40 mg/gün IV dozlarında 

VAPRISOL alan hastaların yaklaşık %9'u serum sodyumunun aşırı 

hızlı düzeltilmesi için laboratuvar kriterlerini karşıladı, ancak bu 

hastaların hiçbirinde kalıcı nörolojik sekel olmadı. VAPRISOL ile 

yapılan klinik çalışmalarda gözlenmemesine rağmen, düşük serum 

sodyum konsantrasyonlarının hızlı düzeltilmesini takiben ozmotik 

demiyelinizasyon sendromu bildirilmiştir. VAPRISOL uygulaması 

sırasında serum sodyum konsantrasyonu ve nörolojik durum 

uygun şekilde izlenmeli ve hastada istenmeyen şekilde hızlı bir 

serum sodyum yükselme hızı gelişirse VAPRISOL uygulaması 

kesilmelidir. Serum sodyum konsantrasyonu yükselmeye devam 

ederse, VAPRISOL'e yeniden başlanmamalıdır.
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Karaciğer yetmezliği

VAPRISOL'ün karaciğer yetmezliği olan hastalarda (asit, siroz veya portal 

hipertansiyon dahil) kullanımı sistematik olarak değerlendirilmemiştir.

Stabil sirozu ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda oral 

konivaptan uygulamasından sonra artan sistemik maruziyet görülmüştür. 

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olmayan çalışma deneklerinde intravenöz 

VAPRISOL, oral konivaptandan daha yüksek konivaptan maruziyeti ile 

sonuçlanmıştır. Karaciğer yetmezliği olan hastalara VAPRISOL uygulanırken 

dikkatli olunmalıdır.

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliğinin, intravenöz uygulamadan sonra konivaptan eliminasyonu 

üzerindeki etkisi değerlendirilmemiştir. Bununla birlikte, oral konivaptan 

uygulamasını takiben, konivaptan için EAA, böbrek yetmezliği olan hastalarda 

(CLcr< 60 mL/dk/1.73 m2) tek bir oral dozdan sonra %80'e kadar ve tekrarlanan 

oral dozlama ile %35'e kadar daha yüksek olmuştur.2) normal böbrek fonksiyonu 

olanlarla karşılaştırıldığında. Böbrek fonksiyon bozukluğu olmayan çalışma 

gönüllülerinde intravenöz VAPRISOL, oral konivaptandan daha yüksek 

konivaptan maruziyeti ile sonuçlanmıştır. VAPRISOL böbrek yetmezliği olan 

hastalara uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Enjeksiyon Bölgesi Reaksiyonları

Conivaptan, uygun seyreltme ve infüzyon hızlarında bile önemli enjeksiyon 

bölgesi reaksiyonlarına neden olabilir (bkz. Conivaptan sadece uygun şekilde 

hazırlandığında ve büyük damarlar yoluyla seyreltildiğinde (bkz. Hazırlanışı) 

uygulanmalıdır ve infüzyon bölgesi her 24 saatte bir değiştirilmelidir (bkz. Dozaj 

ve Uygulama).
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İlaç etkileşimleri

(bkz. KLİNİK FARMAKOLOJİ: İlaç-İlaç Etkileşimleri) CYP3A4

Conivaptan, CYP3A4'ün bir substratıdır. VAPRISOL'ün CYP3A4 

inhibitörleri ile birlikte uygulanması, konivaptan konsantrasyonlarında 

artışa neden olabilir. Artan conivaptan konsantrasyonlarının sonuçları 

bilinmemektedir. VAPRISOL'ün ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin, 

ritonavir ve indinavir gibi güçlü CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte kullanımı 

kontrendikedir.

Conivaptan, CYP3A4'ün güçlü bir inhibitörüdür. VAPRISOL, birincil olarak 

CYP3A4 tarafından metabolize edilen, birlikte uygulanan ilaçların plazma 

konsantrasyonlarını artırabilir. Oral konivaptan hidroklorürün klinik 

çalışmalarında, aynı zamanda bir CYP3A4 ile metabolize edilmiş HMG-CoA 

redüktaz inhibitörü alan hastalarda iki rabdomiyoliz vakası meydana geldi. 

VAPRISOL'ün birincil olarak CYP3A4 tarafından metabolize edilen ilaçlarla 

eşzamanlı kullanımı yakından izlenmeli veya kombinasyondan kaçınılmalıdır. 

Eşzamanlı ilaçları önerilen dozlarda kesmek için klinik bir karar verilirse, bu 

ilaçları yeniden başlatmadan önce VAPRISOL uygulamasının bitiminden 

sonra uygun bir süre bekleyin.

Digoksin

Bir P-glikoprotein substratı olan digoksinin oral konivaptan ile birlikte 

uygulanması, klirenste bir azalmaya ve digoksin Cmax ve AUC değerlerinde bir 

artışa neden olmuştur. Bu nedenle, digoksin VAPRISOL ile birlikte uygulanırsa, 

klinisyen digoksin seviyelerindeki artış olasılığına karşı uyanık olmalıdır.
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Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması

Fare ve sıçanlarda standart yaşam süresi (104 hafta) kanserojenlik biyoanalizleri 

yapıldı. Farelere gavaj yoluyla erkeklerde 3, 10 veya 30 mg/kg/gün ve dişilerde 1, 

3 veya 10 mg/kg/gün oral dozlar verildi. Sıçanlara gavaj yoluyla erkeklerde 0.3, 1, 

3 veya 10 mg/kg/gün ve dişilerde 1, 3, 10 veya 30 mg/kg/gün oral dozlar verildi. 

Farelerde 30 mg/kg/gün'e kadar olan dozlarda tümör insidansında artış 

gözlenmemiştir (EAA karşılaştırmasına göre 1. günde 20 mg'lık IV bolusun 6 katı 

insan sistemik maruziyetinin ardından 3 gün boyunca 40 mg/gün IV infüzyonu) ) 

veya sıçanlar (1. günde 20 mg'lık bir IV bolusun insan sistemik maruziyetinin 

ardından, EAA karşılaştırmasına göre 3 gün boyunca 40 mg/gün IV infüzyonu).

Conivaptan, Ames testinde metabolik aktivasyon olsun veya olmasın 

mutajenik veya klastojenik değildi.Salmonella typhimuriumveEscherichia 

koli, insan periferik kan lenfositlerinde veyacanlıdasıçan mikronükleus 

tahlili.

0.5, 1.25 veya 2.5 mg/kg/gün intravenöz bolus ile 4 haftalık tedaviden sonra yapılan 

doğurganlık çalışmalarında, erkek fertilitesi etkilenmemiştir. Bununla birlikte, IV 

bolus conivaptan verilen dişilerde, çiftleşmeden 15 gün önce gebeliğin 7. gününe 

kadar uzamış diestrus, azalmış doğurganlık ve 2.5 mg/kg/gün dozunda implantasyon 

öncesi ve sonrası kayıp (sistemik maruziyetler terapötik dozdan daha az) olmuştur.

Gebelik

Hamilelik Kategorisi C

Conivaptan'ın, EAA karşılaştırmalarına dayalı olarak terapötik bir dozda elde 

edilenlerden daha düşük sistemik maruziyetlerde gebelik sırasında hayvanlara 

verildiğinde fetüs üzerinde olumsuz etkileri olduğu gösterilmiştir. Gebe 

kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışma yoktur. VAPRISOL
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Hamilelik sırasında, ancak potansiyel yararın fetüs üzerindeki potansiyel riske 

ağır basması durumunda kullanılmalıdır. Hasta, fetüs için potansiyel tehlike 

konusunda bilgilendirilmelidir. Conivaptan plasentayı geçer ve sıçanlarda fetal 

dokuda bulunur. Fetal doku seviyeleri maternal plazma konsantrasyonlarının < 

%10'u iken, plasental seviyeler maternal plazma konsantrasyonlarından 2,2 kat 

daha yüksekti, bu da konivaptanın fetüse transfer edilebileceğini gösterir. Fetal 

doku tarafından alınan conivaptan yavaşça temizlenir, bu da fetal birikimin 

mümkün olduğunu düşündürür..1 mg/kg'lık bir intravenöz dozun ardından (EAA 

karşılaştırmalarına göre terapötikten daha az sistemik maruziyet) süt seviyeleri 

maternal plazma seviyelerinden 3 kat daha yüksekti.

Çiftleşmeden önce ve gebeliğin 7. gününe kadar devam eden 0.5, 1.25 veya 

2.5 mg/kg/gün intravenöz bolus dozu verilen dişi sıçanlarda 2.5 mg/gün 

dozunda uzamış diestrus, azalan doğurganlık ve doğum öncesi ve sonrası 

implantasyon kaybında artış meydana geldi. kg/gün (terapötik dozdan 

daha az sistemik maruziyet).

Gebeliğin 7. gününden 17. gününe kadar (organojenez) 0.5, 1.25 veya 2.5 mg/kg/

gün intravenöz dozlar verilen gebe sıçanlarda, EAA karşılaştırmalarına dayalı olarak 

terapötik maruziyetten daha düşük sistemik maruziyetlerde önemli maternal veya 

fetal etkiler gözlenmemiştir.

Gebe sıçanlara, gestasyonun 7. gününden 20. laktasyon gününe (sütten 

kesme) kadar 2.5 mg/kg/gün dozunda (EAA'ya göre terapötikten daha düşük 

sistemik maruziyetler) intravenöz konivaptan hidroklorür uygulandı ve 

yavrular, azalmış neonatal canlılık, sütten kesme indeksleri gösterdi, 

gecikmiş büyüme ve fiziksel gelişme (cinsel olgunlaşma dahil) ve gecikmiş 

refleks gelişimi. Aynı dönemden itibaren 0,5 veya 1,25 mg/kg/gün dozunda 

konivaptan hidroklorür uygulanan barajlardaki yavrularda fark edilebilir bir 

değişiklik görülmedi. Annede yan etki görülmedi
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konivaptan hidroklorür uygulamasıyla (gebeliğin 7. gününden laktasyonun 20. 

gününe kadar 0.5, 1.25 veya 2.5 mg/kg/gün; EAA karşılaştırmalarına göre 

terapötik dozdan daha az sistemik maruziyet.)

Gebeliğin 6. gününden 18. gününe kadar 3, 6 veya 12 mg/kg/gün intravenöz 

dozlar verilen hamile tavşanlarda (organogenez) hiçbir fetal bulgu yoktu; 

bununla birlikte, tüm gruplarda maternal toksisite gözlenmiştir (terapötik 

dozdan daha az sistemik maruziyet).

Bolus intravenöz postnatal sıçan çalışmalarında, 2.5 mg/kg/gün dozunda 

yenidoğan canlılığında azalma, sütten kesme indekslerinde azalma, büyüme/

fiziksel gelişmede gecikme ve yavruların cinsel olgunlaşmasında gecikme 

gözlemlenmiştir (sistemik maruziyetler terapötik dozdan daha azdır).

İşçilik ve Teslimat
Conivaptan'ın insanlarda doğum eylemi ve doğum üzerindeki etkisi 

araştırılmamıştır. Conivaptan hidroklorür, oral gavaj ile 10 mg/kg/gün dozda oral 

yoldan verilen sıçanlarda doğumu geciktirdi (EAA karşılaştırmalarına dayalı 

olarak terapötik doza eşdeğer sistemik maruziyet.) 2.5 mg/kg/gün konivaptan 

hidroklorür uygulaması intravenöz olarak peripartum yavru ölümünü artırdı 

(sistemik maruziyetler, EAA karşılaştırmalarına dayalı olarak terapötik dozdan 

daha azdı). Bu etkiler, sıçandaki oksitosin reseptörleri üzerindeki konivaptan 

aktivitesi ile ilişkilendirilebilir. İnsanlarla ilgisi belirsizdir.

emziren kadınlar

Conivaptan'ın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç 

insan sütüne geçtiğinden, emziren bir kadına VAPRISOL uygulandığında 

dikkatli olunmalıdır. Conivaptan sütle atılır ve emziren sıçanlara 

intravenöz uygulama yoluyla verildiğinde yenidoğanlarda saptanır. 

Sıçanlarda konivaptan'ın süt seviyeleri, intravenöz uygulamaları takiben 

dozdan 1 saat sonra maksimum seviyelere ulaştı ve 3'e kadar çıktı.
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anne plazma düzeylerinden kat kat fazladır. 2.5 mg/kg/gün intravenöz olarak 

konivaptan hidroklorür uygulaması peripartum yavru ölüm oranını arttırdı; 

sistemik maruziyetler, EAA karşılaştırmalarına dayalı olarak terapötik dozdan 

daha azdı.

Pediatrik Kullanım

Pediyatrik hastalarda VAPRISOL'ün güvenliği ve etkinliği 

araştırılmamıştır.

Geriatrik Kullanım

20 mg IV yükleme dozu olarak uygulanan intravenöz VAPRISOL ve 

ardından 2 ila 4 gün boyunca 40 mg/gün IV uygulanan klinik çalışmalarda, 

katılımcıların %52'si 65 yaşından büyük veya buna eşit ve %34'ü 75 

yaşından büyük veya buna eşitti. yaşında. Genel olarak, yaşlı hastalarda 

advers olay profili, genel çalışma popülasyonunda görülene benzerdi.

TERS TEPKİLER

VAPRISOL uygulamasıyla bildirilen en yaygın advers reaksiyonlar infüzyon 

bölgesi reaksiyonlarıdır. Hastalarda ve sağlıklı gönüllülerde yapılan 

çalışmalarda, VAPRISOL 40 mg/gün ile tedavi edilen deneklerin %52.5'inde 

infüzyon bölgesi reaksiyonları meydana geldi, plasebo grubunda ise bu oran 

%3.3. Reaksiyonların çoğu hafif düzeydeydi ve ilacın kesilmesine yol açmadı. 

Bununla birlikte, bazı ciddi infüzyon bölgesi reaksiyonları meydana geldi ve 

infüzyon bölgesi reaksiyonları, VAPRISOL'ün kesilmesine yol açan en yaygın 

advers olay tipiydi. (Bkz. DOZAJ VE KULLANIM)

20



Tablo 5'te sunulan advers reaksiyonlar, yükleme dozu olarak 20 

mg IV VAPRISOL ve ardından 2 ila 4 gün süreyle 40 mg/gün IV alan 

72 sağlıklı gönüllü ve övolemik hiponatremili 111 hastadan ve 

plasebo alan övolemik hiponatremi. Advers reaksiyonlar, 

VAPRISOL ile tedavi edilen hastaların en az %2'sinde ve VAPRISOL 

ile tedavi edilen hastalarda plasebo ile tedavi edilen hastalara göre 

daha yüksek bir insidansta meydana geldi.
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Tablo 5
IV VAPRISOL: Oluşan Advers Reaksiyonlar≥Hastaların %2'si veya 
Sağlıklı Gönüllüler ve VAPRISOL İnsidansı > Plasebo İnsidansı

Hiponatremi ve Sağlıklı Gönüllü Çalışmaları
plasebo

N=61
n (%)

40 mg
N=183
n (%)Terim

Kan ve Lenfatik Sistem Bozuklukları
anemi

Kardiyak Bozukluklar
Atriyal fibrilasyon

Gastrointestinal Bozukluklar
Kabızlık
ishal
Kuru ağız
Mide bulantısı

Kusma
Genel Bozukluklar ve Yönetim Saha Koşulları

Kanül bölgesi reaksiyonu
ödem periferik
İnfüzyon bölgesi eritem
İnfüzyon bölgesi ağrısı

İnfüzyon bölgesi flebit 

İnfüzyon bölgesi reaksiyonu

İnfüzyon bölgesi şişmesi
ağrı
pireksi
Susuzluk

Enfeksiyonlar ve Enfestasyonlar
Oral kandidiyaz
zatürree
İdrar yolu enfeksiyonu NOS 

Metabolizması ve Beslenme Bozuklukları
dehidrasyon
Hiperglisemi NOS
hipoglisemi NOS
hipokalemi
hipomagnezemi
hiponatremi

Sinir sistemi bozuklukları
Baş ağrısı

Psikolojik bozukluklar
karışık durum
Uykusuzluk hastalığı

Böbrek ve idrar bozuklukları
hematüri
pollaküri
poliüri

Deri ve deri altı bozuklukları

2 (%3.3) 7 (%3,8)

0 5 (%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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eritem
Vasküler Bozukluklar

Hipertansiyon
hipotansiyon

Ortostatik hipotansiyon 
Flebit NOS

0 5 (%2,7)

0
1 (%1.6)

0
1 (%1.6)

10 (%5.5)
5 (%2,7)

10 (%5.5)
9 (%4,9)

MedDRA sürüm 6.0'dan uyarlanmıştır

Altta yatan konjestif kalp yetmezliği olan hiponatremik hastalarda 

VAPRISOL'ün güvenliliği belirlenmemiştir.

Uyuşturucu Kullanımı ve Bağımlılığı

VAPRISOL, psikojenik ilaç kötüye kullanımı ve/veya bağımlılığı için bilinen bir 

potansiyele sahip değildir.

DOZ AŞIMI

İnsanlarda doz aşımına ilişkin veri olmamasına rağmen, VAPRISOL 1. Günde 

20 mg yükleme dozu olarak uygulanmış, ardından hiponatremi hastalarında 

4 gün boyunca 80 mg/gün ve CHF'de 2 gün boyunca 120 mg/gün'e kadar 

sürekli infüzyon yapılmıştır. hastalar. Bu yüksek dozlarda yeni toksisite 

tanımlanmadı, ancak VAPRISOL'ün farmakolojik aktivitesi ile ilgili advers 

olaylar, örneğin hipotansiyon ve susuzluk, bu yüksek dozlarda daha sık 

meydana geldi.

Doz aşımı durumunda, beklenen abartılı farmakolojik aktiviteye 

dayalı olarak, yaşamsal belirtilerin sık izlenmesi ve hastanın 

yakından izlenmesi ile semptomatik tedavi önerilir.

DOZAJ VE YÖNETİM

VAPRISOL sadece intravenöz kullanım içindir.
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Vasküler tahriş riskini en aza indirmek için VAPRISOL'ün geniş 

damarlardan uygulanması ve infüzyon bölgesinin her 24 saatte bir 

değiştirilmesi önerilir.

VAPRISOL tedavisi, 30 dakika boyunca uygulanan 20 mg IV'lik bir 

yükleme dozu ile başlamalıdır.

Yükleme dozunu, 24 saat boyunca sürekli intravenöz infüzyon 

halinde uygulanan 20 mg VAPRISOL takip etmelidir. Tedavinin ilk 

gününden sonra VAPRISOL, günde 20 mg sürekli infüzyon halinde 

1 ila 3 gün daha uygulanmalıdır. Serum sodyumu istenen oranda 

yükselmiyorsa, VAPRISOL tekrar sürekli intravenöz infüzyon 

şeklinde günde 40 mg'lık bir doza yükseltilebilir.

VAPRISOL'ün toplam infüzyon süresi (yükleme dozundan sonra) 

dört günü geçmemelidir.

VAPRISOL alan hastalarda serum sodyum ve hacim durumu sık sık 

izlenmelidir. Serum sodyumunda aşırı hızlı artış (>12 mEq/L/24 saat) ciddi 

sekellere neden olabilir. İstenmeyen şekilde hızlı bir serum sodyum 

yükselme hızı gelişen hastalarda VAPRISOL kesilmeli ve serum sodyum ve 

nörolojik durum dikkatle izlenmelidir. Serum sodyumu yükselmeye 

devam ederse, VAPRISOL'e yeniden başlanmamalıdır. Hiponatremi 

devam ederse veya tekrar ederse ve hastada serum sodyumunda hızlı 

artışa ilişkin nörolojik sekel bulgusu yoksa, VAPRISOL'e azaltılmış bir 

dozda devam edilebilir. (görmekÖNLEMLER: Serum Sodyumunun Aşırı 

Hızlı Düzeltilmesi)

VAPRISOL alırken hipovolemi veya hipotansiyon gelişen 

hastalarda VAPRISOL kesilmeli ve volüm durumu ve
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vital bulgular sıklıkla izlenmelidir. Hasta tekrar övolemik olduğunda 

ve artık hipotansif olmadığında, hasta hiponatremik kalırsa 

VAPRISOL'e azaltılmış dozda devam edilebilir.

Hazırlık

Uyumluluk ve Kararlılık

Dikkat: VAPRISOL sadece %5 Dekstroz Enjeksiyonu ile 

seyreltilmelidir.

VAPRISOL %5 Dekstroz Enjeksiyonu ile uyumludur ve karıştırıldıktan sonra 

24 saate kadar stabildir.VAPRISOL, Laktatlı Ringer Enjeksiyonu veya %0.9 

Sodyum Klorür Enjeksiyonu ile karıştırılmamalı veya 

uygulanmamalıdır.Diğer ilaçlarla uyumluluk çalışılmamıştır; bu nedenle 

VAPRISOL, aynı intravenöz hat veya torbada başka herhangi bir ürünle 

birlikte kullanılmamalıdır.

Yükleme dozu

4 mL (20 mg) VAPRISOL (4 mL konivaptan hidroklorür enjeksiyonu) çekin 

ve 100 mL %5 Dekstroz Enjeksiyonu, USP içeren bir infüzyon torbasına 

ekleyin. Çözeltinin tamamen karışmasını sağlamak için torbayı birkaç kez 

nazikçe ters çevirin. IV torbasının içeriği 30 dakika boyunca 

uygulanmalıdır.

Sürekli İnfüzyon

20 mg konivaptan hidroklorür içeren sürekli bir IV infüzyonu hazırlamak 

için, tek bir VAPRISOL ampulünden 4 mL (20 mg) çekin ve 250 mL %5 

Dekstroz Enjeksiyonu, USP içeren bir IV torbasına seyreltin. Çözeltinin 

tamamen karışmasını sağlamak için torbayı birkaç kez nazikçe ters 

çevirin. IV torbasının içeriği 24 saat boyunca uygulanmalıdır.
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40 mg konivaptan hidroklorür içeren sürekli bir IV infüzyonu 

hazırlamak için, her iki VAPRISOL ampulünden (8 mL [40 mg] 

konivaptan hidroklorür enjeksiyonu) 4 mL (20 mg) çekin ve 250 mL 

%5'lik bir IV torbasına seyreltin. Dekstroz Enjeksiyonu, USP. Çözeltinin 

tamamen karışmasını sağlamak için torbayı birkaç kez nazikçe ters 

çevirin. IV torbasının içeriği 24 saat boyunca uygulanmalıdır.

VAPRISOL ampulü sadece tek kullanım içindir. Ampulün kullanılmayan 

içeriğini atın.

Parenteral ilaç ürünleri, solüsyon ve kabın izin verdiği her durumda, 

uygulamadan önce partikül madde ve renk değişikliği açısından görsel 

olarak incelenmelidir. Partikül madde veya bulanıklık görülürse ilaç 

solüsyonu kullanılmamalıdır.

Seyreltilmiş VAPRISOL çözeltisi hemen kullanılmalı ve uygulama 

karıştırıldıktan sonraki 24 saat içinde tamamlanmalıdır.

26



DEPOLAMAK

25'te saklayın°C (77°F); 15 - 30 için izin verilen geziler°C (59 - 86°F), 

kontrollü oda sıcaklığı (USP'ye göre). 15°C'nin (59°F) altında 

saklamayın. Ampuller, kullanıma hazır olana kadar karton 

kaplarında ışıktan korunarak saklanmalıdır.

NASIL TEDARİK EDİLDİ

VAPRISOL®(conivaptan hidroklorür enjeksiyonu), 4 mL şeffaf cam, tek 

noktadan kesilmiş ampullerde sağlanır. Her ampul 20 mg konivaptan 

hidroklorür içerir.

10 ampul/karton (NDC 0469-1601-04)

sadece Rx

Tarafından pazarlanan:

Astellas Pharma ABD, Inc. 

Deerfield, IL 60015-2548

Tarafından üretildi:

Astellas Tokai Co., Ltd. Yaizu Plant 

Shizuoka 425-0072, Japonya

Aralık 2005
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