
VAPRISOL®

(tiêm conivaptan 

hydrochloride)

SỰ MIÊU TẢ

VAPRISOL®(conivaptan hydrochloride tiêm) là một nonpeptide, chất đối kháng 

kép của arginine vasopressin (AVP) V1Avà V2các cơ quan thụ cảm.

Conivaptan hydrochloride về mặt hóa học là 

[1,1'-biphenyl] -2-carboxamide,

N- [4 - [(4,5-dihydro-2-metylimidazo [4,5-d] [1] benzazepin-6 (1H) - 

yl) cacbonyl] phenyl] -, monohydroclorua có khối lượng phân tử là 

535,04 và công thức phân tử C32H26N4O2· HCl. Công thức cấu tạo 

của conivaptan hydroclorid là:
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N
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Conivaptan hydrochloride là chất bột từ trắng đến trắng nhạt hoặc trắng cam 

nhạt, rất ít hòa tan trong nước (0,15 mg / mL ở 23 ° C). Thuốc tiêm conivaptan 

hydrochloride được cung cấp dưới dạng chất lỏng vô trùng trong ống tiêm. Mỗi 

ống sẽ cung cấp 20 mg conivaptan hydrochloride, 1,2 g propylene glycol, 0,4 g 

etanol và Nước để tiêm, qs Axit lactic được thêm vào để điều chỉnh độ pH đến 

3,0.
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Dược lực học

Conivaptan hydrochloride là một chất đối kháng AVP kép có ái lực nano với 

V ở người1Avà V2thụ thể trong ống nghiệm. Mức AVP trong máu tuần hoàn 

rất quan trọng đối với việc điều hòa cân bằng nước và điện giải và thường 

tăng cao trong cả hạ natri máu thể tích và tăng thể tích máu. Hiệu ứng AVP 

được trung gian thông qua V2các thụ thể, được kết hợp chức năng với các 

kênh aquaporin ở màng đỉnh của ống góp của thận. Các thụ thể này giúp 

duy trì độ thẩm thấu huyết tương trong giới hạn bình thường. Tác dụng 

dược lực học chủ yếu của conivaptan hydrochloride trong điều trị hạ natri 

máu là thông qua V của nó2sự đối kháng của AVP trong ống góp của thận, 

một tác động dẫn đến tình trạng ho ra nước hoặc bài tiết nước tự do. Tác 

dụng dược lực học của conivaptan hydrochloride bao gồm tăng đào thải 

nước tự do (tức là, làm sạch nước hiệu quả [EWC]) thường đi kèm với tăng 

mất dịch ròng, tăng lượng nước tiểu và giảm độ thẩm thấu nước tiểu. Các 

nghiên cứu trên mô hình động vật về hạ natri máu cho thấy conivaptan 

hydrochlorid ngăn ngừa sự xuất hiện của các dấu hiệu thể chất liên quan 

đến hạ natri máu ở chuột mắc hội chứng tiết hormon chống bài niệu không 

thích hợp.

Dược động học

Dược động học của conivaptan đã được đặc trưng ở những đối tượng 

khỏe mạnh, dân số đặc biệt và những bệnh nhân theo cả chế độ dùng 

thuốc uống và tiêm tĩnh mạch. Dược động học của conivaptan sau khi 

truyền tĩnh mạch (40 mg / ngày đến 80 mg / ngày) và đường uống là 

không tuyến tính, và sự ức chế chuyển hóa của conivaptan dường như là 

yếu tố chính gây ra sự không tuyến tính. Khả năng thay đổi dược động học 

của conivaptan giữa các tiêm là cao (94% CV trong CL).
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Dược động học của conivaptan và các chất chuyển hóa của nó được đặc 

trưng ở những đối tượng nam giới khỏe mạnh được dùng conivaptan 

hydrochloride ở liều nạp 20 mg (truyền trong 30 phút) sau đó là truyền 

liên tục 40 mg / ngày trong 3 ngày. Nghĩa là Ctối đađối với conivaptan là 

619 ng / mL và xảy ra ở cuối liều tải. Nồng độ thuốc trong huyết tương 

đạt mức tối thiểu khoảng 12 giờ sau khi bắt đầu dùng liều nạp, sau đó 

tăng dần trong thời gian truyền đến nồng độ trung bình là 188 ng / mL 

khi kết thúc truyền. Thời gian bán thải cuối cùng trung bình sau khi 

truyền conivaptan là 5,0 giờ, và độ thanh thải trung bình là 15,2 L / h.

Trong một nghiên cứu về hiệu quả và an toàn nhãn mở, dược động học của 

conivaptan được đặc trưng ở những bệnh nhân tăng thể tích hoặc hạ natri 

máu (từ 51-89 tuổi) nhận conivaptan hydrochloride ở liều nạp 20 mg (truyền 

trong 30 phút) sau khi truyền liên tục 20 hoặc 40 mg / ngày trong 4 ngày. 

Nồng độ conivaptan trong huyết tương trung bình được thể hiện trong Hình 

1 và các thông số dược động học được tóm tắt trong Bảng 1.

Hình 1. Cấu hình thời gian-nồng độ trung bình trong huyết tương sau khi dùng liều 

nạp 20 mg và 20 mg / ngày (vòng tròn mở) hoặc 40 mg / ngày (vòng tròn đóng) 

trong 4 ngày
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Bảng 1.

30 phút và 20 mg / ngày hoặc 40 mg / ngày truyền trong 4 ngày (Nghiên cứu 087- 

CL-080)

Các thông số dược động học sau liều tải 20 mg cho

Tham số IV conivaptan
20 mg / ngày

IV conivaptan
40 mg / ngày

Nồng độ conivaptan ở cuối liều tải 
(ng / ml, ở 0,5 giờ)
N
Trung vị (phạm vi)

12
575,8 (144,5-764,3)

14
781,1 (194,5-1373,5)

Nồng độ conivaptan khi kết thúc 
truyền (ng / ml, tại 96 giờ)
N
Trung vị (phạm vi)

9
107,9 (14,7-588,8)

11
227,5 (4,5-1454,1)

Nửa đời thải trừ (giờ) N

Trung vị (phạm vi)
12
6,7 (3,6-16,9)

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

Giải phóng mặt bằng (L / giờ)

N
Trung vị (phạm vi)

12
10.1 (2.0-37.6)

14
9,5 (1,5-42,5)

Phân bổ

Conivaptan liên kết rộng rãi với protein huyết tương của người, được 

liên kết 99% trong khoảng nồng độ khoảng 10 đến 1000 ng / mL.

Chuyển hóa và bài tiết
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CYP3A4 được xác định là isozyme cytochrome P450 duy nhất chịu trách 

nhiệm chuyển hóa conivaptan. Bốn chất chuyển hóa đã được xác định. 

Hoạt tính dược lý của các chất chuyển hóa ở V1avà V2Các thụ thể tương 

ứng nằm trong khoảng từ 3-50% và 50-100% của conivaptan. Sự phơi 

nhiễm kết hợp của các chất chuyển hóa sau khi tiêm tĩnh mạch 

conivaptan là khoảng 7% so với conivaptan và do đó, đóng góp của 

chúng vào tác dụng lâm sàng của conivaptan là rất ít.

Sau khi tiêm tĩnh mạch (10 mg) hoặc uống (20 mg) conivaptan hydrochloride trong 

một nghiên cứu cân bằng khối lượng, khoảng 83% liều dùng được thải trừ qua phân 

dưới dạng tổng hoạt độ phóng xạ và 12% trong nước tiểu sau vài ngày lấy thuốc. 

Trong 24 giờ đầu tiên sau khi dùng thuốc, khoảng 1% liều tiêm tĩnh mạch được bài 

tiết qua nước tiểu dưới dạng conivaptan nguyên vẹn.

Quần thể đặc biệt

Suy gan
Ảnh hưởng của suy gan (bao gồm cổ trướng, xơ gan hoặc tăng áp lực 

tĩnh mạch cửa) đối với việc thải trừ conivaptan sau khi tiêm tĩnh mạch 

chưa được đánh giá một cách hệ thống. Tuy nhiên, sự gia tăng phơi 

nhiễm toàn thân sau khi dùng conivaptan đường uống (tăng trung bình 

2,8 lần) đã được thấy ở những bệnh nhân xơ gan ổn định và suy gan 

trung bình. VAPRISOL tiêm tĩnh mạch dẫn đến phơi nhiễm conivaptan 

cao hơn so với conivaptan đường uống, ở các đối tượng nghiên cứu 

không bị suy chức năng gan. Cần thận trọng khi dùng VAPRISOL cho 

bệnh nhân suy giảm chức năng gan.

Suy thận
Ảnh hưởng của suy thận đối với việc thải trừ conivaptan sau khi 

tiêm tĩnh mạch chưa được đánh giá. Tuy nhiên, sau khi dùng 

conivaptan đường uống, AUC cho conivaptan lên đến 80%

5



cao hơn ở bệnh nhân suy thận (CLcr <60 mL / phút / 1,73 m2) so với những 

người có chức năng thận bình thường. VAPRISOL tiêm tĩnh mạch dẫn đến 

phơi nhiễm conivaptan cao hơn so với conivaptan đường uống, ở các đối 

tượng nghiên cứu không bị suy giảm chức năng thận. Cần thận trọng khi 

dùng VAPRISOL cho bệnh nhân suy giảm chức năng thận.

Bệnh nhân lão khoa

Sau khi uống một liều conivaptan hydrochloride (15, 30 hoặc 60 mg), 

phơi nhiễm thuốc (AUC) ở nam và nữ tình nguyện viên cao tuổi (65 

đến 90 tuổi) so với ở đối tượng nam trẻ tuổi là tương tự ở nhóm 15 và 

Liều 30 mg nhưng tăng gần gấp 2 lần ở liều 60 mg.

Trong một nghiên cứu nhãn mở để đánh giá tính an toàn và hiệu quả của 

conivaptan, một nhóm nhỏ bệnh nhân tăng natri máu tăng thể tích hoặc giảm 

thể tích ở tuổi già (67- 89 tuổi) nhận được liều tải tĩnh mạch 20 mg, sau đó là 20 

mg / ngày (N = 11) hoặc 40 mg / ngày (N = 12) truyền tĩnh mạch trong 4 ngày. 

Nồng độ trung bình trong huyết tương của conivaptan ở những bệnh nhân này 

khi kết thúc truyền liều tải là 628 ng / mL. Nồng độ trung bình trong huyết 

tương của conivaptan vào cuối thời điểm truyền liên tục 4 ngày là 117 và 258 

ng / mL đối với phác đồ 20 mg / ngày và 40 mg / ngày, tương ứng.

Bệnh nhân nhi
Dược động học của conivaptan ở bệnh nhi chưa được nghiên 

cứu.

Tương tác Thuốc-Thuốc

(xem CHỐNG CHỈ ĐỊNH và THẬN TRỌNG: Tương tác 

thuốc)

CYP3A4

Conivaptan là chất nền nhạy cảm của CYP3A4. Ảnh hưởng của ketoconazole, 

một chất ức chế CYP3A4 mạnh, trên dược động học của conivaptan tiêm tĩnh 

mạch chưa được đánh giá. Dùng chung đường uống
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conivaptan hydrochloride 10 mg với ketoconazole 200 mg làm 

tăng 4 và 11 lần Cmax và AUC của conivaptan tương ứng.

Conivaptan là một chất ức chế mạnh CYP3A4. Ảnh hưởng của conivaptan 

trên dược động học của chất nền CYP3A4 đã được đánh giá khi dùng chung 

conivaptan với midazolam, simvastatin và amlodipine. Tiêm tĩnh mạch 

conivaptan hydrochlorid 40 mg / ngày làm tăng giá trị AUC trung bình lên 

khoảng 2 - 3 lần đối với liều midazolam 1 mg tiêm tĩnh mạch hoặc 2 mg 

đường uống, tương ứng. Tiêm tĩnh mạch conivaptan hydrochlorid 30 mg / 

ngày làm tăng gấp 3 lần AUC của simvastatin. Uống conivaptan 

hydrochloride 40 mg hai lần mỗi ngày làm tăng AUC gấp 2 lần và thời gian 

bán thải của amlodipine.

Digoxin

Dùng đồng thời liều 0,5 mg digoxin, chất nền P-glycoprotein, với 

conivaptan hydrochloride uống 40 mg hai lần mỗi ngày làm giảm độ 

thanh thải 30% và tăng giá trị Cmax và AUC của digoxin lần lượt là 

79% và 43%.

Warfarin

Ảnh hưởng của conivaptan tiêm tĩnh mạch lên dược động học hoặc dược 

lực học của warfarin chưa được đánh giá. Tương tác thuốc-thuốc tiềm ẩn 

của conivaptan đường uống với warfarin, trải qua chuyển hóa chính bởi 

CYP2C9 và chuyển hóa nhỏ bởi CYP3A4, đã được nghiên cứu trong một 

nghiên cứu lâm sàng.

Tác dụng của conivaptan hydrochloride uống 40 mg x 2 lần / ngày đối với thời 

gian prothrombin được đánh giá ở những bệnh nhân đang điều trị bằng 

warfarin đường uống ổn định. Sau 10 ngày dùng conivaptan đường uống, nồng 

độ S- và Rwarfarin là 90% và 98% so với trước khi dùng conivaptan. Giá trị thời 

gian prothrombin tương ứng sau 10 ngày dùng conivaptan đường uống là 95% 

so với ban đầu. Không có tác dụng của miệng
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conivaptan về dược động học hoặc dược lực học của warfarin đã 

được quan sát.

Captopril và Furosemide

Ảnh hưởng của captopril (25 mg) và furosemide (40 mg hoặc 80 mg x 1 lần / 

ngày trong 6 ngày) trên dược động học của conivaptan hydrochloride (30 mg) 

đã được đánh giá trong các nghiên cứu riêng biệt. Dược động học của 

conivaptan không thay đổi khi dùng chung captopril hoặc furosemide.

Điện sinh lý học

Hiệu quả của VAPRISOL 40 mg IV và 80 mg IV trên khoảng QT được đánh giá sau 

liều đầu tiên (Ngày 1) và vào ngày cuối cùng trong quá trình điều trị (Ngày 4) trong 

một nhóm ngẫu nhiên, mù đơn, song song, giả dược và nghiên cứu đối chứng tích 

cực (moxifloxacin 400 mg IV) ở nam và nữ tình nguyện viên khỏe mạnh từ 18 đến 45 

tuổi. Điện tâm đồ kỹ thuật số thu được tại thời điểm ban đầu và vào Ngày 1 và 4. 

Thay đổi được hiệu chỉnh giả dược so với ban đầu trong hiệu chỉnh QT cá nhân 

(QTcI) ở nhóm liều VAPRISOL 40 mg và 80 mg vào Ngày 1 lần lượt là -3,5 mili giây và 

-2,9 mili giây. , vào Ngày 1, và -2,1 mili giây cho cả hai nhóm liều vào Ngày 4. Các kết 

quả tương tự cũng thu được khi sử dụng phương pháp hiệu chỉnh của Bazett hoặc 

Fridericia. Moxifloxacin gây ra sự thay đổi được hiệu chỉnh với giả dược so với ban 

đầu trong QTcI là +7 đến +10 mili giây tương ứng vào Ngày 1 và 4. Bảng 2: Thay đổi 

trung bình QT được cá nhân hóa (QTcI) so với ban đầu tại ngày 4

Thuốc và Liều lượng QTcI
Giả dược - 3 mili giây

Vaprisol 40 mg IV - 5,1 mili giây

Vaprisol 80 mg IV - 5,1 mili giây

Moxifloxacin 400 mg IV + 7,4 mili giây

Kết quả phân tích khuynh hướng trung tâm của QTc cho 

thấy VAPRISOL không có tác dụng tái cực tim.
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CÁC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

Trong một nghiên cứu đa trung tâm, ngẫu nhiên, mù đôi, đối chứng với giả 

dược, 56 bệnh nhân bị hạ natri máu thể tích (natri huyết thanh 115 -130 mEq / L) 

do nhiều nguyên nhân cơ bản (bệnh ác tính hoặc không ác tính của hệ thần kinh 

trung ương, phổi, hoặc bụng; tăng huyết áp; nhồi máu cơ tim; tiểu đường; viêm 

xương khớp; hoặc vô căn) được điều trị trong 4 ngày bằng VAPRISOL hoặc giả 

dược. Tất cả các bệnh nhân được chăm sóc tiêu chuẩn để hạ natri máu, chủ yếu 

là hạn chế dịch (lượng nước hàng ngày được giới hạn dưới hoặc bằng 2,0 lít). 

Những người tham gia nghiên cứu được chọn ngẫu nhiên để nhận giả dược IV 

(N = 21), hoặc VAPRISOL 40 mg / ngày IV (N = 18), hoặc VAPRISOL 80 mg / ngày IV 

(N = 17). VAPRISOL được dùng dưới dạng truyền liên tục sau khi truyền tĩnh 

mạch 30 phút với liều tải 20 mg vào ngày điều trị đầu tiên. Nồng độ natri huyết 

thanh hoặc huyết tương được đánh giá ở liều trước (Giờ 0) và ở 4, 6, 10 và 24 giờ 

sau khi dùng liều vào tất cả các ngày điều trị. Nồng độ natri huyết thanh trung 

bình là

124,0 mEq / L khi nhập học.

Sự thay đổi trung bình của nồng độ natri huyết thanh so với ban đầu trong thời gian 

điều trị 4 ngày được thể hiện trong Hình 2.

Hình 2: Thay đổi trung bình (SE) so với ban đầu về nồng độ natri với 
VAPRISOL 40 mg / ngày
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Sau khi điều trị với 40 mg / ngày VAPRISOL tĩnh mạch, 52%

bệnh nhân đạt được sự gia tăng≥4 mEq / L ở nồng độ natri huyết thanh. 

Sự thay đổi trung bình so với ban đầu về nồng độ natri huyết thanh vào 

cuối 2 ngày điều trị với VAPRISOL là 5,8 mEq / L (nồng độ trung bình 

129,4 mEq / L). Vào cuối giai đoạn điều trị 4 ngày, sự thay đổi trung bình 

so với ban đầu là 6,4 mEq / L (nồng độ trung bình 130,0 mEq / L). Ngoài 

ra, sau 2 ngày và 4 ngày điều trị với VAPRISOL, 39% (sau 2 ngày) và 67% 

(sau 4 ngày) bệnh nhân đạt được> Tăng 6 mEq / L nồng độ natri huyết 

thanh hoặc a

natri huyết thanh bình thường của≥135 mEq / L. Dữ liệu về hiệu quả bổ sung 

được tóm tắt trong Bảng 3.

Bảng 3. Kết quả Hiệu quả của Điều trị bằng VAPRISOL 40 mg / ngày

Biến hiệu quả Giả dược
N = 21

VAPRISOL 40 mg / ngày
N = 18

2 ngày‡ 4 ngày 2 ngày ‡ 4 ngày
Na huyết thanh điều chỉnh cơ bản+AUC trong thời gian 
điều trị (mEq · giờ / L)

Trung bình (SD)

LS Nghĩa±SE
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 **

Số bệnh nhân (%) và thời gian trung bình của sự kiện (h) từ 
liều đầu tiên của thuốc nghiên cứu đến khi được xác nhận≥
Tăng 4 mEq / L so với Ban đầu trong Na huyết thanh+, [KTC 
95%]

8 (27,6%)
Không thể ước tính

15 (51,7%)
21,0 ***, [6, 30]
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Tổng thời gian (h) từ liều thuốc nghiên cứu đầu tiên đến 
khi kết thúc đợt điều trị mà bệnh nhân đã được xác 
nhận≥Tăng 4 mEq / L trong Na huyết thanh+

từ Đường cơ sở
Trung bình (SD)

LS Nghĩa±SE
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 **

Huyết thanh Na+(mEq / L)
Trung bình cơ sở (SD)
Trung bình (SD) khi kết thúc điều trị Thay đổi 
từ Ban đầu đến kết thúc điều trị

Thay đổi trung bình (SD)
LS Thay đổi trung bình ± 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 *

Số (%) bệnh nhân được xác nhận≥Tăng 6 mEq / L so 
với Ban đầu trong Na huyết thanh+hoặc Na huyết 
thanh bình thường+sự tập trung ≥135 mEq / L trong 
quá trình điều trị

0 (0) 6 (28,6%) 7 (38,9%) ** 12 (66,7%) *

* P <0,05, ** P <0,01, *** P <0,001 so với giả dược
Các biến hiệu quả ‡ được đánh giá vào ngày thứ 2 của thời gian điều trị 4 ngày

Hiệu quả tăng cường nước của VAPRISOL được thể hiện trong Hình 3. Conivaptan đã tạo ra sự 

gia tăng tích lũy đã hiệu chỉnh theo đường cơ sở trong việc thanh thải nước hiệu quả hơn 2900 

mL so với khoảng 1800 mL với giả dược vào ngày thứ 4.

Hình 3. Giải phóng mặt bằng hiệu quả tích lũy được điều chỉnh theo đường cơ sở
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⎛ UNa + UK⎞ ⎟EWC = V × ⎜⎜1
⎝

- , trong đó V là thể tích nước tiểu (mL / d), UNalà nồng độ natri trong nước tiểu, UKLà
PNa+ PK

⎟⎠

nồng độ kali trong nước tiểu, PNalà nồng độ natri huyết tương / huyết thanh, và PKlà nồng độ kali huyết 

tương / huyết thanh.

Trong một nghiên cứu nhãn mở ở bệnh nhân hạ natri máu thể tích tuần hoàn, 104 

bệnh nhân được điều trị trong 4 ngày với VAPRISOL 20 hoặc 40 mg / ngày tiêm tĩnh 

mạch dưới dạng truyền liên tục sau truyền tĩnh mạch 30 phút với liều tải 20 mg vào 

ngày điều trị đầu tiên. Kết quả được thể hiện trong Bảng 4.
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BẢNG 4. CÁC LOẠI NGOÀI HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BẰNG VAPRISOL 20 HOẶC 40 MG / NGÀY

Điểm cuối hiệu quả chính 20 mg / ngày

N = 11
40 mg / ngày

N = 93
Na huyết thanh điều chỉnh cơ bản+AUC trong thời gian 
điều trị (mEq · giờ / L) Trung bình (SD) 1000,2 (34,72) 648,9 (407,37)

Điểm cuối hiệu quả thứ cấp
Số bệnh nhân (%) và thời gian trung bình của sự kiện (h) từ liều đầu 
tiên của thuốc nghiên cứu đến khi được xác nhận≥Tăng 4 mEq / L so 
với Ban đầu trong Na huyết thanh+, [KTC 95%]

10 (90,9)
12.0

[6,0, 24,8]

77 (82,8)
24.4

[24.0, 36.0]

Tổng thời gian (h) từ liều thuốc nghiên cứu đầu tiên đến khi kết 
thúc đợt điều trị mà bệnh nhân đã được xác nhận ≥Tăng 4 
mEq / L trong Na huyết thanh+từ Đường cơ sở

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

Huyết thanh Na+(mEq / L)

Trung bình cơ sở (SD)
Trung bình (SD) khi kết thúc điều trị
Thay đổi Trung bình (SD) từ Ban đầu đến Kết thúc 
Điều trị
Trung bình (SD) tại Ngày theo dõi 11 Thay 
đổi trung bình (SD) từ Ban đầu sang Ngày 
theo dõi 11
Trung bình (SD) tại Ngày theo dõi 34 Thay 
đổi trung bình (SD) từ Ban đầu sang Ngày 
theo dõi 34

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)

Số (%) bệnh nhân được xác nhận≥Tăng 6 mEq / L so với Ban 
đầu trong Na huyết thanh+hoặc Na huyết thanh bình 
thường+sự tập trung≥135 mEq / L trong quá trình điều trị

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

Tính an toàn và hiệu quả của VAPRISOL trong điều trị suy 
tim sung huyết chưa được xác định.

CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG

VAPRISOL được chỉ định để điều trị hạ natri máu thể tích (ví dụ như 

hội chứng tiết hormone chống bài niệu không thích hợp, hoặc trong 

tình trạng suy giáp, suy tuyến thượng thận, rối loạn phổi, v.v.) ở bệnh 

nhân nhập viện.

VAPRISOL không được chỉ định để điều trị bệnh nhân suy tim sung 

huyết (Xem phần THẬN TRỌNG).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

VAPRISOL được chống chỉ định ở những bệnh nhân bị hạ natri máu do giảm thể tích 

và ở những người quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
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Chống chỉ định dùng chung VAPRISOL với các chất ức chế CYP3A4 mạnh, 

chẳng hạn như ketoconazole, itraconazole, clarithromycin, ritonavir và 

indinavir. (Xem THẬN TRỌNG: Tương tác thuốc để biết chi tiết và những cân 

nhắc quan trọng khác)

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Bệnh nhân hạ natri máu bị suy tim sung huyết cơ bản

Tính an toàn của VAPRISOL ở bệnh nhân hạ natri máu bị suy 

tim sung huyết cơ bản chưa được xác định.

Hiệu chỉnh quá nhanh của natri huyết thanh 

Nồng độ natri huyết thanh tăng quá nhanh

(> 12 mEq / L / 24 giờ) có thể để lại di chứng nghiêm trọng. Trong 

các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng về VAPRISOL, khoảng 9% 

bệnh nhân dùng VAPRISOL với liều 20-40 mg / ngày IV đáp ứng 

các tiêu chí xét nghiệm về điều chỉnh quá nhanh natri huyết thanh, 

nhưng không có bệnh nhân nào trong số này bị di chứng thần 

kinh vĩnh viễn. Mặc dù không quan sát thấy trong các nghiên cứu 

lâm sàng với VAPRISOL, hội chứng khử men thẩm thấu đã được 

báo cáo sau khi điều chỉnh nhanh nồng độ natri huyết thanh thấp. 

Nồng độ natri huyết thanh và tình trạng thần kinh phải được theo 

dõi thích hợp trong khi dùng VAPRISOL, và nên ngừng dùng 

VAPRISOL nếu bệnh nhân có tốc độ tăng natri huyết thanh nhanh 

không thể tránh khỏi. Nếu nồng độ natri huyết thanh tiếp tục 

tăng, không nên tiếp tục dùng VAPRISOL.
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Suy gan

Việc sử dụng VAPRISOL ở bệnh nhân suy gan (bao gồm cổ trướng, xơ gan, 

hoặc tăng áp lực tĩnh mạch cửa) chưa được đánh giá một cách có hệ thống.

Tăng phơi nhiễm toàn thân sau khi uống conivaptan đã được thấy 

ở bệnh nhân xơ gan ổn định và suy gan trung bình. VAPRISOL 

tiêm tĩnh mạch dẫn đến phơi nhiễm conivaptan cao hơn so với 

conivaptan đường uống, ở các đối tượng nghiên cứu không bị suy 

chức năng gan. Thận trọng khi dùng VAPRISOL cho bệnh nhân 

suy gan.

Suy thận

Ảnh hưởng của suy thận đối với việc thải trừ conivaptan sau khi tiêm 

tĩnh mạch chưa được đánh giá. Tuy nhiên, sau khi uống conivaptan, 

AUC của conivaptan cao hơn tới 80% sau một liều uống duy nhất và 

cao hơn 35% khi uống lặp lại ở bệnh nhân suy thận (CLcr <60 mL / 

phút / 1,73 m2) so với những người có chức năng thận bình thường. 

VAPRISOL tiêm tĩnh mạch dẫn đến phơi nhiễm conivaptan cao hơn so 

với conivaptan đường uống, ở các đối tượng nghiên cứu không bị suy 

giảm chức năng thận. Thận trọng khi dùng VAPRISOL cho bệnh nhân 

suy thận.

Phản ứng trang web tiêm

Conivaptan có thể gây ra các phản ứng nghiêm trọng tại chỗ tiêm, ngay cả khi pha 

loãng và tốc độ truyền thích hợp (xem phần Sự kiện có hại). Chỉ được dùng 

conivaptan khi đã được pha chế và pha loãng đúng cách (xem phần Chuẩn bị) qua các 

tĩnh mạch lớn, và vị trí tiêm truyền phải được luân chuyển sau mỗi 24 giờ (xem phần 

Liều lượng và Cách dùng).
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Tương tác thuốc

(xem DƯỢC LÂM SÀNG: Tương tác Thuốc-Thuốc) CYP3A4

Conivaptan là chất nền của CYP3A4. Dùng đồng thời VAPRISOL với các 

chất ức chế CYP3A4 có thể dẫn đến tăng nồng độ conivaptan. Hậu quả 

của việc tăng nồng độ conivaptan vẫn chưa được biết rõ. Chống chỉ định 

sử dụng đồng thời VAPRISOL với các chất ức chế CYP3A4 mạnh như 

ketoconazole, itraconazole, clarithromycin, ritonavir và indinavir.

Conivaptan là một chất ức chế mạnh CYP3A4. VAPRISOL có thể làm tăng 

nồng độ trong huyết tương của các thuốc dùng chung được chuyển hóa chủ 

yếu bởi CYP3A4. Trong các thử nghiệm lâm sàng đối với conivaptan 

hydrochloride đường uống, hai trường hợp tiêu cơ vân xảy ra ở những bệnh 

nhân cũng đang dùng chất ức chế HMG-CoA reductase chuyển hóa qua 

CYP3A4. Cần theo dõi chặt chẽ việc sử dụng đồng thời VAPRISOL với các 

thuốc được chuyển hóa chủ yếu bởi CYP3A4 hoặc tránh kết hợp. Nếu quyết 

định lâm sàng được đưa ra để ngừng các thuốc dùng đồng thời với liều 

khuyến cáo, hãy chờ một khoảng thời gian thích hợp sau khi kết thúc việc 

dùng VAPRISOL trước khi tiếp tục các thuốc này.

Digoxin

Dùng đồng thời digoxin, một chất nền P-glycoprotein, với 

conivaptan đường uống dẫn đến giảm độ thanh thải và tăng giá trị 

Cmax và AUC của digoxin. Do đó, nếu dùng digoxin cùng với 

VAPRISOL, bác sĩ lâm sàng nên cảnh giác với khả năng tăng nồng độ 

digoxin.
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Sinh ung thư, Gây đột biến, Suy giảm khả năng sinh sản

Các xét nghiệm sinh học về khả năng gây ung thư trong thời gian sống tiêu chuẩn (104 tuần) 

được tiến hành ở chuột nhắt và chuột cống. Chuột được cho uống với liều lượng 3, 10 hoặc 30 

mg / kg / ngày ở con đực và 1, 3 hoặc 10 mg / kg / ngày ở con cái theo khẩu phần. Chuột được 

cho uống với liều lượng 0,3, 1, 3 hoặc 10 mg / kg / ngày ở con đực và 1, 3, 10 hoặc 30 mg / kg / 

ngày ở con cái theo phân khu. Không có sự gia tăng tỷ lệ khối u được quan sát thấy ở liều lên 

đến 30 mg / kg / ngày ở chuột (6 lần tiếp xúc toàn thân của con người với liều truyền tĩnh mạch 

20 mg vào ngày đầu tiên, sau đó là truyền tĩnh mạch 40 mg / ngày trong 3 ngày dựa trên so 

sánh AUC ) hoặc chuột (2 lần người tiếp xúc toàn thân với liều lượng 20 mg tiêm tĩnh mạch vào 

ngày đầu tiên, sau đó truyền tĩnh mạch 40 mg / ngày trong 3 ngày dựa trên so sánh AUC).

Conivaptan không gây đột biến hoặc sinh clastogenic có hoặc không có hoạt hóa chuyển 

hóa trong thử nghiệm Ames vớiSalmonella typhimuriumvàEscherichia coli, trong tế bào 

lympho máu ngoại vi của con người, hoặcin vivokhảo nghiệm vi nhân chuột.

Trong các nghiên cứu về khả năng sinh sản sau 4 tuần điều trị bằng bolus tĩnh mạch với 

liều 0,5, 1,25 hoặc 2,5 mg / kg / ngày, khả năng sinh sản của nam giới không bị ảnh 

hưởng. Tuy nhiên, ở những con cái được tiêm tĩnh mạch bolus conivaptan 15 ngày trước 

khi giao phối đến ngày thai thứ 7 thì động dục kéo dài, giảm khả năng sinh sản và tăng 

rụng trước và sau khi làm tổ ở 2,5 mg / kg / ngày (phơi nhiễm toàn thân ít hơn liều điều 

trị).

Thai kỳ

Mang thai loại C

Conivaptan đã được chứng minh là có tác dụng phụ trên thai nhi khi dùng 

cho động vật trong thời kỳ mang thai ở mức phơi nhiễm toàn thân ít hơn 

so với mức đạt được ở liều điều trị dựa trên so sánh AUC. Không có nghiên 

cứu đầy đủ và có kiểm soát ở phụ nữ có thai. VAPRISOL
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chỉ nên được sử dụng trong thời kỳ mang thai nếu lợi ích mang lại tương đồng với 

nguy cơ có thể xảy ra đối với thai nhi. Bệnh nhân nên được cảnh báo về nguy cơ có 

thể xảy ra đối với thai nhi. Conivaptan đi qua nhau thai và được tìm thấy trong mô 

bào thai ở chuột. Nồng độ trong mô của thai nhi <10% nồng độ trong huyết tương 

của mẹ trong khi nồng độ ở nhau thai cao hơn 2,2 lần so với nồng độ trong huyết 

tương của mẹ cho thấy conivaptan có thể được truyền sang thai nhi. Conivaptan 

được mô bào thai hấp thụ chậm được đào thải, cho thấy có thể có sự tích tụ của bào 

thai.Nồng độ sữa cao hơn tới 3 lần so với nồng độ trong huyết tương của người mẹ 

sau khi dùng liều tiêm tĩnh mạch 1 mg / kg (phơi nhiễm toàn thân ít hơn so với điều 

trị dựa trên so sánh AUC).

Ở chuột cái được tiêm tĩnh mạch liều conivaptan hydrochloride 0,5, 1,25 

hoặc 2,5 mg / kg / ngày trước khi giao phối và tiếp tục đến ngày mang thai 

thứ 7, động dục kéo dài, giảm khả năng sinh sản và tăng mất khả năng làm 

tổ trước và sau khi sinh ở 2,5 mg / kg / ngày (phơi nhiễm toàn thân ít hơn 

liều điều trị).

Ở chuột mang thai được tiêm tĩnh mạch với liều 0,5, 1,25 hoặc 2,5 mg / kg / ngày từ 

ngày mang thai thứ 7 đến ngày 17 (hình thành cơ quan), không có tác dụng đáng 

kể nào đối với mẹ hoặc thai nhi khi phơi nhiễm toàn thân ít hơn so với tiếp xúc điều 

trị dựa trên so sánh AUC.

Chuột mang thai được dùng conivaptan hydrochloride tiêm tĩnh mạch với liều 

2,5 mg / kg / ngày (phơi nhiễm toàn thân ít hơn so với điều trị dựa trên AUC) từ 

ngày mang thai 7 đến ngày cho con bú 20 (cai sữa), và chuột con cho thấy khả 

năng sống sơ sinh giảm, các chỉ số cai sữa, chậm tăng trưởng và phát triển thể 

chất (bao gồm cả sự trưởng thành về giới tính), và chậm phát triển phản xạ. 

Không có sự thay đổi rõ rệt nào ở chuột con từ các con đập được sử dụng 

conivaptan hydrochloride ở mức 0,5 hoặc 1,25 mg / kg / ngày so với cùng thời kỳ 

này. Không có tác dụng phụ nào được thấy ở mẹ
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khi dùng conivaptan hydrochloride (0,5, 1,25, hoặc 2,5 mg / kg / ngày từ 

ngày mang thai thứ 7 đến ngày thứ 20 cho con bú; phơi nhiễm toàn thân ít 

hơn liều điều trị dựa trên so sánh AUC.)

Ở thỏ mang thai được tiêm tĩnh mạch với liều 3, 6 hoặc 12 mg / kg / ngày từ ngày 

mang thai thứ 6 đến ngày 18 (phát sinh cơ quan), không có phát hiện về bào thai; tuy 

nhiên, độc tính đối với mẹ đã được quan sát thấy ở tất cả các nhóm (phơi nhiễm toàn 

thân ít hơn liều điều trị.)

Trong các nghiên cứu chuột sau sinh tiêm tĩnh mạch bolus, giảm khả 

năng sống ở trẻ sơ sinh, giảm chỉ số cai sữa, chậm tăng trưởng / phát 

triển thể chất và chậm thành thục sinh dục của con cái ở liều 2,5 mg / kg / 

ngày (phơi nhiễm toàn thân ít hơn liều điều trị).

Chuyển dạ và sinh đẻ

Ảnh hưởng của conivaptan đối với chuyển dạ và sinh nở ở người vẫn chưa được 

nghiên cứu. Conivaptan hydrochloride đẻ chậm ở chuột được định lượng bằng 

đường uống 10 mg / kg / ngày theo đường uống (phơi nhiễm toàn thân tương 

đương với liều điều trị dựa trên so sánh AUC.) Sử dụng conivaptan hydrochloride 

ở 2,5 mg / kg / ngày tiêm tĩnh mạch làm tăng tỷ lệ tử vong ở chó con sau sinh 

(toàn thân tiếp xúc ít hơn liều điều trị dựa trên so sánh AUC). Những tác dụng 

này có thể liên quan đến hoạt động của conivaptan trên các thụ thể oxytocin ở 

chuột. Sự liên quan đến con người là không rõ ràng.

Phụ nữ cho con bú

Người ta không biết liệu conivaptan có bài tiết qua sữa mẹ hay không. 

Vì nhiều loại thuốc được bài tiết qua sữa mẹ, nên thận trọng khi dùng 

VAPRISOL cho phụ nữ đang cho con bú. Conivaptan được bài tiết qua 

sữa và được phát hiện ở trẻ sơ sinh khi tiêm tĩnh mạch cho chuột 

đang cho con bú. Nồng độ conivaptan trong sữa ở chuột đạt mức tối 

đa ở liều 1 giờ sau khi tiêm tĩnh mạch và lên đến 3
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lớn hơn gấp nhiều lần nồng độ huyết tương của mẹ. Sử dụng conivaptan 

hydrochloride với liều 2,5 mg / kg / ngày tiêm tĩnh mạch làm tăng tỷ lệ tử 

vong của chó con sau sinh; phơi nhiễm toàn thân ít hơn liều điều trị dựa trên 

so sánh AUC.

Sử dụng cho trẻ em

Tính an toàn và hiệu quả của VAPRISOL trên bệnh nhi chưa được 

nghiên cứu.

Sử dụng lão khoa

Trong các nghiên cứu lâm sàng về VAPRISOL tiêm tĩnh mạch với liều lượng 

20mg tiêm tĩnh mạch, sau đó là 40mg / ngày tiêm tĩnh mạch trong 2 đến 4 

ngày, 52% người tham gia lớn hơn hoặc bằng 65 tuổi và 34% lớn hơn hoặc 

bằng 75 tuổi tuổi. Nhìn chung, cấu hình tác dụng ngoại ý ở bệnh nhân cao 

tuổi tương tự như ở dân số nghiên cứu chung.

PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC

Các phản ứng có hại phổ biến nhất được báo cáo khi sử dụng VAPRISOL là phản 

ứng tại chỗ tiêm truyền. Trong các nghiên cứu ở bệnh nhân và người tình 

nguyện khỏe mạnh, phản ứng tại chỗ tiêm truyền xảy ra ở 52,5% đối tượng được 

điều trị bằng VAPRISOL 40 mg / ngày so với 3,3% ở nhóm dùng giả dược. Đa số 

các phản ứng nhẹ và không dẫn đến việc phải ngừng thuốc. Tuy nhiên, một số 

phản ứng nghiêm trọng tại chỗ tiêm truyền đã xảy ra, và phản ứng tại chỗ tiêm 

truyền là loại tác dụng ngoại ý phổ biến nhất dẫn đến việc ngừng sử dụng 

VAPRISOL. (Xem LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG)
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Các phản ứng ngoại ý được trình bày trong Bảng 5 có nguồn gốc từ 72 người tình 

nguyện khỏe mạnh và 111 bệnh nhân bị hạ natri máu thể tích tuần hoàn đã dùng 

VAPRISOL 20 mg IV liều nạp, sau đó là 40 mg / ngày IV trong 2 đến 4 ngày và từ 40 

tình nguyện viên khỏe mạnh và 21 bệnh nhân hạ natri máu euvolemic đã được dùng 

giả dược. Các phản ứng ngoại ý xảy ra ở ít nhất 2% bệnh nhân được điều trị bằng 

VAPRISOL và với tỷ lệ cao hơn ở bệnh nhân được điều trị bằng VAPRISOL so với bệnh 

nhân được điều trị bằng giả dược.
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Bảng 5
IV VAPRISOL: Phản ứng có hại xảy ra trong≥2% bệnh nhân hoặc tình 
nguyện viên khỏe mạnh và Tỷ lệ mắc VAPRISOL> Tỷ lệ mắc giả dược

Hạ natri máu và các nghiên cứu về tình nguyện viên khỏe mạnh

Giả dược
N = 61
N (%)

40 mg
N = 183
N (%)Kỳ hạn

Rối loạn hệ thống bạch huyết và máu
Thiếu máu NOS

Rối loạn tim mạch
Rung tâm nhĩ

Rối loạn tiêu hóa
Táo bón
Tiêu chảy NOS
Khô miệng
Buồn nôn

NOS NOS
Rối loạn Chung và Điều kiện Địa điểm Quản lý

Phản ứng trang web cannula

Phù ngoại vi
Ban đỏ tại chỗ tiêm truyền
Đau tại chỗ tiêm truyền

Vị trí tiêm truyền Viêm tĩnh mạch 

Phản ứng vị trí truyền dịch

Chỗ tiêm truyền sưng tấy
Đau NOS
Pyrexia
Khát nước

Nhiễm trùng và nhiễm độc
Bệnh nấm miệng
Viêm phổi NOS
Nhiễm trùng đường tiết niệu 

NOS Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng
Mất nước
Tăng đường huyết NOS
Hạ đường huyết NOS
Hạ kali máu
Hạ huyết áp
Hạ natri máu

Rối loạn hệ thần kinh
Đau đầu

Rối loạn tâm thần
Trạng thái bối rối
Mất ngủ

Rối loạn thận và tiết niệu
Đái ra máu
Pollakiuria
Đa niệu

Rối loạn da và dưới da

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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Ban đỏ
Rối loạn mạch máu

Tăng huyết áp NOS
Hạ huyết áp NOS

Hạ huyết áp thế đứng Viêm 
tĩnh mạch 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%)

Phỏng theo MedDRA phiên bản 6.0

Tính an toàn của VAPRISOL ở bệnh nhân hạ natri máu bị suy 

tim sung huyết cơ bản chưa được xác định.

LẠM DỤNG VÀ PHỤ THUỘC CỦA THUỐC

VAPRISOL không có khả năng lạm dụng và / hoặc lệ thuộc vào ma túy 

gây tâm thần.

QUÁ LIỀU LƯỢNG

Mặc dù không có dữ liệu về quá liều ở người, VAPRISOL đã được dùng ở liều tải 

20 mg vào Ngày thứ nhất, sau đó truyền liên tục 80 mg / ngày trong 4 ngày ở 

bệnh nhân hạ natri máu và lên đến 120 mg / ngày trong 2 ngày ở bệnh nhân 

CHF. người bệnh. Không có độc tính mới nào được xác định ở những liều cao 

hơn này, nhưng các tác dụng ngoại ý liên quan đến hoạt tính dược lý của 

VAPRISOL, ví dụ như hạ huyết áp và khát, xảy ra thường xuyên hơn ở những liều 

cao hơn này.

Trong trường hợp quá liều, dựa trên hoạt tính dược lý phóng đại dự 

kiến, nên điều trị triệu chứng với việc theo dõi thường xuyên các dấu 

hiệu sinh tồn và theo dõi chặt chẽ bệnh nhân.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

VAPRISOL chỉ dùng để tiêm tĩnh mạch.
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Nên sử dụng VAPRISOL qua các tĩnh mạch lớn và thay đổi vị trí 

tiêm truyền mỗi 24 giờ để giảm thiểu nguy cơ kích ứng mạch 

máu.

Liệu pháp VAPRISOL nên bắt đầu với liều tải 20 mg IV được 

truyền trong 30 phút.

Liều nạp nên được theo sau bởi 20 mg VAPRISOL được truyền tĩnh 

mạch liên tục trong 24 giờ. Sau ngày điều trị đầu tiên, VAPRISOL 

sẽ được sử dụng thêm 1 đến 3 ngày với liều truyền liên tục 20 

mg / ngày. Nếu natri huyết thanh không tăng ở tốc độ mong 

muốn, VAPRISOL có thể được điều chỉnh lên đến liều 40 mg mỗi 

ngày, lại được truyền tĩnh mạch liên tục.

Tổng thời gian truyền VAPRISOL (sau liều nạp) không được 

quá bốn ngày.

Bệnh nhân dùng VAPRISOL phải được theo dõi thường xuyên tình trạng thể tích 

và natri huyết thanh. Natri huyết thanh tăng quá nhanh (> 12 mEq / L / 24 giờ) có 

thể dẫn đến di chứng nghiêm trọng. Đối với những bệnh nhân phát triển tốc độ 

tăng natri huyết thanh nhanh không mong muốn, nên ngừng sử dụng 

VAPRISOL, đồng thời phải theo dõi cẩn thận tình trạng natri huyết thanh và thần 

kinh. Nếu natri huyết thanh tiếp tục tăng, không nên tiếp tục dùng VAPRISOL. 

Nếu hạ natri huyết vẫn còn hoặc tái phát, và bệnh nhân không có bằng chứng về 

di chứng thần kinh do natri huyết thanh tăng nhanh, VAPRISOL có thể được tiếp 

tục với liều giảm. (xemTHẬN TRỌNG: Điều chỉnh quá nhanh natri huyết thanh

)

Đối với những bệnh nhân bị giảm thể tích tuần hoàn hoặc hạ huyết áp trong khi 

dùng VAPRISOL, nên ngừng sử dụng VAPRISOL, và tình trạng thể tích và
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các dấu hiệu quan trọng cần được theo dõi thường xuyên. Sau khi bệnh nhân được lưu 

thông máu trở lại và không còn hạ huyết áp, VAPRISOL có thể được tiếp tục với liều đã 

giảm nếu bệnh nhân vẫn còn hạ natri huyết.

Sự chuẩn bị

Khả năng tương thích và tính ổn định

Thận trọng: Chỉ nên pha loãng VAPRISOL với 5% Dextrose 

Injection.

VAPRISOL tương thích với Dextrose Injection 5% và ổn định đến 24 giờ sau 

khi trộn.Không nên trộn hoặc dùng VAPRISOL với Thuốc tiêm Ringer 

Lactated hoặc Thuốc tiêm Natri Clorua 0,9%.Khả năng tương thích với các 

loại thuốc khác chưa được nghiên cứu; do đó, không nên kết hợp VAPRISOL 

với bất kỳ sản phẩm nào khác trong cùng đường truyền hoặc túi tiêm tĩnh 

mạch.

Đang tải liều

Rút 4 mL (20 mg) VAPRISOL (4 mL thuốc tiêm conivaptan 

hydroclorid) và thêm vào túi truyền có chứa 100 mL Thuốc tiêm 

Dextrose 5%, USP. Lật ngược túi nhẹ nhàng nhiều lần để đảm bảo 

trộn đều dung dịch. Nội dung của túi IV nên được sử dụng trong 

30 phút.

Truyền liên tục

Để chuẩn bị dịch truyền IV liên tục chứa 20 mg conivaptan 

hydrochloride, rút   4 mL (20 mg) từ một ống VAPRISOL duy nhất 

và pha loãng vào túi IV chứa 250 mL Dextrose Injection 5%, USP. 

Lật ngược túi nhẹ nhàng nhiều lần để đảm bảo trộn đều dung 

dịch. Nội dung của túi IV nên được sử dụng trong 24 giờ.
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Để chuẩn bị dịch truyền IV liên tục có chứa 40 mg conivaptan 

hydrochloride, rút   4 mL (20 mg) từ mỗi trong hai ống VAPRISOL (8 

mL [40 mg] thuốc tiêm conivaptan hydrochloride) và pha loãng vào 

túi IV chứa 250 mL 5%. Thuốc tiêm Dextrose, USP. Lật ngược túi nhẹ 

nhàng nhiều lần để đảm bảo trộn đều dung dịch. Nội dung của túi 

IV nên được sử dụng trong 24 giờ.

Ống VAPRISOL chỉ sử dụng một lần. Loại bỏ nội dung không sử dụng của 

ống thuốc.

Các sản phẩm thuốc dùng đường tiêm phải được kiểm tra bằng mắt thường về chất 

dạng hạt và sự đổi màu trước khi sử dụng, bất cứ khi nào dung dịch và hộp đựng 

cho phép. Nếu quan sát thấy chất dạng hạt hoặc vẩn đục, thì không nên sử dụng 

dung dịch thuốc.

Dung dịch pha loãng của VAPRISOL nên được sử dụng ngay lập tức và 

hoàn thành việc sử dụng trong vòng 24 giờ sau khi pha.
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KHO

Cửa hàng ở 25°C (77°F); các chuyến du ngoạn được phép đến 15 - 30°C (59 - 

86°F), nhiệt độ phòng được kiểm soát (phù hợp với USP). Không bảo quản 

dưới 15 ° C (59 ° F). Ampules nên được bảo quản trong hộp các tông tránh 

ánh sáng cho đến khi sẵn sàng sử dụng.

CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO

VAPRISOL®(conivaptan hydrochloride tiêm) được cung cấp trong thủy 

tinh trong suốt 4 mL, ống cắt một điểm. Mỗi ống chứa 20 mg conivaptan 

hydrochloride.

10 ống / thùng (NDC 0469-1601-04)

Chỉ RX

Được quảng cáo bởi:

Astellas Pharma US, Inc. 

Deerfield, IL 60015-2548

Sản xuất bởi:

Astellas Tokai Co., Ltd. Yaizu Plant 

Shizuoka 425-0072, Japan

Tháng 12 năm 2005
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