
VAPRISOL®

(conivaptan hydrochloride 

injection)

PAGLALARAWAN

VAPRISOL®(conivaptan hydrochloride injection) ay isang nonpeptide, dual 

antagonist ng arginine vasopressin (AVP) V1Aat V2mga receptor.

Ang conivaptan hydrochloride ay kemikal na 

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

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

yl)carbonyl]phenyl]-, monohydrochloride na may molecular weight na 

535.04 at molecular formula C32H26N4O2· HCl. Ang structural formula 

ng conivaptan hydrochloride ay:
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Ang Conivaptan hydrochloride ay isang puti hanggang puti o maputlang orange-white 

na pulbos na medyo natutunaw sa tubig (0.15 mg/mL sa 23° C). Ang Conivaptan 

hydrochloride injection ay ibinibigay bilang isang sterile na likido sa isang ampule. Ang 

bawat ampule ay maghahatid ng 20 mg conivaptan hydrochloride, 1.2 g propylene 

glycol, 0.4 g ethanol at Tubig para sa Injection, qs Ang lactic acid ay idinagdag para sa 

pagsasaayos ng pH sa 3.0.
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Pharmacodynamics

Ang Conivaptan hydrochloride ay isang dual AVP antagonist na may nanomolar affinity para 

sa tao na V1Aat V2mga receptor sa vitro. Ang antas ng AVP sa nagpapalipat-lipat na dugo ay 

kritikal para sa regulasyon ng balanse ng tubig at electrolyte at kadalasang nakataas sa 

parehong euvolemic at hypervolemic hyponatremia. Ang epekto ng AVP ay pinamagitan sa 

pamamagitan ng V2mga receptor, na gumaganang pinagsama sa mga channel ng aquaporin 

sa apical membrane ng mga collecting duct ng kidney. Tumutulong ang mga receptor na ito 

na mapanatili ang osmolality ng plasma sa loob ng normal na hanay. Ang nangingibabaw na 

pharmacodynamic effect ng conivaptan hydrochloride sa paggamot ng hyponatremia ay sa 

pamamagitan ng V nito2antagonism ng AVP sa renal collecting ducts, isang epekto na 

nagreresulta sa aquaresis, o excretion ng libreng tubig. Ang mga pharmacodynamic na 

epekto ng conivaptan hydrochloride ay kinabibilangan ng pagtaas ng libreng paglabas ng 

tubig (ibig sabihin, epektibong pag-alis ng tubig [EWC]) sa pangkalahatan ay sinamahan ng 

mas mataas na pagkawala ng likido, pagtaas ng output ng ihi, at pagbaba ng osmolality ng 

ihi. Ang mga pag-aaral sa mga modelo ng hayop ng hyponatremia ay nagpakita na ang 

conivaptan hydrochloride ay humadlang sa paglitaw ng mga pisikal na palatandaan na 

nauugnay sa hyponatremia sa mga daga na may sindrom ng hindi naaangkop na pagtatago 

ng antidiuretic hormone.

Pharmacokinetics

Ang mga pharmacokinetics ng conivaptan ay nailalarawan sa malusog na mga paksa, 

mga espesyal na populasyon at mga pasyente na sumusunod sa parehong oral at 

intravenous dosing regimens. Ang mga pharmacokinetics ng conivaptan kasunod ng 

intravenous infusion (40 mg/day hanggang 80 mg/day) at oral administration ay non-

linear, at ang pagsugpo ng conivaptan ng sarili nitong metabolismo ay tila 

pangunahing salik para sa non-linearity. Ang pagkakaiba-iba ng intersubject ng 

conivaptan pharmacokinetics ay mataas (94% CV sa CL).
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Ang mga pharmacokinetics ng conivaptan at ang mga metabolite nito ay nailalarawan sa mga 

malulusog na lalaki na pinangangasiwaan ng conivaptan hydrochloride bilang isang 20-mg 

loading dose (infused sa loob ng 30 minuto) na sinusundan ng tuluy-tuloy na pagbubuhos ng 40 

mg/araw sa loob ng 3 araw. Ibig sabihin Cmaxpara sa conivaptan ay 619 ng/mL at naganap sa 

dulo ng loading dose. Ang mga konsentrasyon ng plasma ay umabot sa pinakamababa sa 

humigit-kumulang 12 oras pagkatapos ng pagsisimula ng dosis ng paglo-load, pagkatapos ay 

unti-unting tumaas sa tagal ng pagbubuhos sa isang mean na konsentrasyon na 188 ng/mL sa 

pagtatapos ng pagbubuhos. Ang ibig sabihin ng terminal elimination half-life pagkatapos ng 

conivaptan infusion ay 5.0 na oras, at ang ibig sabihin ng clearance ay 15.2 L/h.

Sa isang open-label na kaligtasan at efficacy na pag-aaral, ang mga pharmacokinetics ng 

conivaptan ay nailalarawan sa hypervolemic o euvolemic hyponatremia na mga pasyente (edad 

51-89 taon) na tumatanggap ng conivaptan hydrochloride bilang 20 mg loading dose (infused 

sa loob ng 30 minuto) na sinusundan ng tuluy-tuloy na pagbubuhos ng 20 o 40 mg/araw sa 

loob ng 4 na araw. Ang mga konsentrasyon ng medianplasma conivaptan ay ipinapakita sa 

Figure 1 at ang mga parameter ng pharmacokinetic ay na-summarized sa Talahanayan 1.

Figure 1. Median plasma concentration-time profiles pagkatapos ng 20 mg 

loading dose at 20 mg/day (open circle) o 40 mg/day (close circle) infusion sa 

loob ng 4 na araw
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Talahanayan 1.

30 minuto at 20 mg/araw o 40 mg/araw na pagbubuhos sa loob ng 4 na araw (Pag-aaral 087- 

CL-080)

Mga parameter ng pharmacokinetic pagkatapos ng 20 mg loading dose para sa

Parameter IV conivaptan
20 mg/araw

IV conivaptan
40 mg/araw

Conivaptan concentration sa dulo ng 
loading dose (ng/ml, sa 0.5hours)
N
Median (saklaw)

12
575.8 (144.5-764.3)

14
781.1 (194.5-1373.5)

Conivaptan concentration sa dulo ng 
pagbubuhos (ng/ml, sa 96 na oras)
N
Median (saklaw)

9
107.9 (14.7-588.8)

11
227.5 (4.5-1454.1)

Pag-aalis ng kalahating buhay (hr) N

Median (saklaw)
12
6.7 (3.6-16.9)

14
8.6 (4.7-25.6)

Clearance (L/hr)
N
Median (saklaw)

12
10.1 (2.0-37.6)

14
9.5 (1.5-42.5)

Pamamahagi

Ang Conivaptan ay malawak na nakagapos sa mga protina ng plasma ng tao, na 99% ay 

nakatali sa hanay ng konsentrasyon na humigit-kumulang 10 hanggang 1000 ng/mL.

Metabolismo at Paglabas
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Ang CYP3A4 ay nakilala bilang nag-iisang cytochrome P450 isozyme na responsable para 

sa metabolismo ng conivaptan. Apat na metabolite ang natukoy. Ang aktibidad ng 

pharmacological ng mga metabolite sa V1aat V2Ang mga receptor ay mula sa humigit-

kumulang 3-50% at 50-100% na conivaptan, ayon sa pagkakabanggit. Ang pinagsamang 

pagkakalantad ng mga metabolite kasunod ng intravenous administration ng conivaptan 

ay humigit-kumulang 7% ng conivaptan at samakatuwid, ang kanilang kontribusyon sa 

klinikal na epekto ng conivaptan ay minimal.

Pagkatapos ng intravenous (10 mg) o oral (20 mg) na pangangasiwa ng conivaptan 

hydrochloride sa isang mass balance study, humigit-kumulang 83% ng dosis ay pinalabas 

sa feces bilang kabuuang radioactivity at 12% sa ihi sa loob ng ilang araw ng koleksyon. 

Sa unang 24 na oras pagkatapos ng dosing, humigit-kumulang 1% ng intravenous na 

dosis ang nailabas sa ihi bilang buo na conivaptan.

Mga Espesyal na Populasyon

Hepatic Impairment

Ang epekto ng hepatic impairment (kabilang ang ascites, cirrhosis, o portal hypertension) 

sa pag-aalis ng conivaptan pagkatapos ng intravenous administration ay hindi 

sistematikong nasuri. Gayunpaman, ang pagtaas ng systemic exposures pagkatapos ng 

oral conivaptan (hanggang sa isang average na 2.8-tiklop na pagtaas) ay nakita sa mga 

pasyente na may stable cirrhosis at katamtamang hepatic impairment. Ang intravenous 

VAPRISOL ay nagresulta sa mas mataas na conivaptan exposure kaysa sa oral conivaptan, 

sa mga subject ng pag-aaral na walang hepatic function impairment. Ang pag-iingat ay 

dapat gawin kapag nagbibigay ng VAPRISOL sa mga pasyente na may kapansanan sa 

hepatic function.

Pagkasira ng bato

Ang epekto ng kapansanan sa bato sa pag-aalis ng conivaptan pagkatapos ng 

intravenous administration ay hindi nasuri. Gayunpaman, kasunod ng 

pangangasiwa ng oral conivaptan, ang AUC para sa conivaptan ay hanggang sa 80%
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mas mataas sa mga pasyenteng may kapansanan sa bato (CLcr<60 mL/min/1.73 m2) 

kumpara sa mga may normal na renal function. Ang intravenous VAPRISOL ay 

nagresulta sa mas mataas na conivaptan exposure kaysa sa oral conivaptan, sa mga 

paksa ng pag-aaral na walang kapansanan sa paggana ng bato. Dapat mag-ingat kapag 

nagbibigay ng VAPRISOL sa mga pasyente na may kapansanan sa paggana ng bato.

Mga Pasyenteng Geriatric

Kasunod ng isang solong oral na dosis ng conivaptan hydrochloride (15, 30 o 60 mg), ang 

pagkakalantad sa droga (AUC) sa mga matatandang lalaki at babae na boluntaryo (65 

hanggang 90 taong gulang) kumpara sa nakikita sa mga kabataang lalaki ay pareho para 

sa 15 at 30 mg na dosis ngunit tumaas ng halos 2 beses sa 60 mg na dosis.

Sa isang open label study para masuri ang kaligtasan at bisa ng conivaptan, isang subset 

ng geriatric hypervolemic o euvolemic hyponatremia na mga pasyente (67-89 taong 

gulang) ay nakatanggap ng 20 mg intravenous loading dose na sinusundan ng 20 mg/

day (N=11) o 40 mg/araw (N=12) intravenous infusion sa loob ng 4 na araw. Ang median 

conivaptan plasma concentration sa mga pasyenteng ito sa pagtatapos ng loading dose 

infusion ay 628 ng/mL. Ang median conivaptan plasma concentration sa pagtatapos ng 4-

araw na tuluy-tuloy na pagbubuhos ay 117 at 258 ng/mL para sa 20 mg/araw at 40 mg/

araw na regimen, ayon sa pagkakabanggit.

Mga Pasyenteng Pediatric

Ang mga pharmacokinetics ng conivaptan sa mga pediatric na pasyente ay hindi pa 

pinag-aralan.

Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga-Drug

(tingnan ang MGA KONTRAINDIKASYON at PAG-Iingat: Mga Pakikipag-

ugnayan sa Droga)

CYP3A4

Ang Conivaptan ay isang sensitibong substrate ng CYP3A4. Ang epekto ng 

ketoconazole, isang makapangyarihang CYP3A4 inhibitor, sa mga pharmacokinetics ng 

intravenous conivaptan ay hindi pa nasusuri. Coadministration ng bibig
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conivaptan hydrochloride 10 mg na may ketoconazole 200 mg ay nagresulta sa 4- at 

11-tiklop na pagtaas sa Cmax at AUC ng conivaptan, ayon sa pagkakabanggit.

Ang Conivaptan ay isang potent inhibitor ng CYP3A4. Ang epekto ng conivaptan sa mga 

pharmacokinetics ng CYP3A4 substrates ay nasuri sa sabay-sabay na pangangasiwa ng 

conivaptan na may midazolam, simvastatin at amlodipine. Ang intravenous conivaptan 

hydrochloride na 40 mg/araw ay nadagdagan ang average na mga halaga ng AUC ng 

humigit-kumulang 2- at 3-tiklop para sa 1 mg intravenous o 2 mg oral na dosis ng 

midazolam, ayon sa pagkakabanggit. Ang intravenous conivaptan hydrochloride 30 mg/

araw ay nagresulta sa 3-tiklop na pagtaas sa AUC ng simvastatin. Ang oral conivaptan 

hydrochloride 40 mg dalawang beses araw-araw ay nagresulta sa isang 2-tiklop na 

pagtaas sa AUC at kalahating buhay ng amlodipine.

Digoxin

Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng isang 0.5-mg na dosis ng digoxin, isang P-glycoprotein substrate, na 

may oral conivaptan hydrochloride na 40 mg dalawang beses araw-araw ay nagresulta sa isang 30% na 

pagbawas sa clearance at isang 79% at 43% na pagtaas sa mga halaga ng digoxin Cmax at AUC, ayon sa 

pagkakabanggit.

Warfarin

Ang epekto ng intravenous conivaptan sa warfarin pharmacokinetics o 

pharmacodynamics ay hindi pa nasusuri. Ang potensyal na pakikipag-ugnayan ng 

droga-droga ng oral conivaptan sa warfarin, na sumasailalim sa malaking 

metabolismo ng CYP2C9 at menor de edad na metabolismo ng CYP3A4, ay 

sinisiyasat sa isang klinikal na pag-aaral.

Ang mga epekto ng oral conivaptan hydrochloride 40 mg dalawang beses araw-araw sa oras 

ng prothrombin ay nasuri sa mga pasyente na tumatanggap ng matatag na oral warfarin 

therapy. Pagkatapos ng 10 araw ng oral conivaptan administration, ang mga konsentrasyon 

ng S- at Rwarfarin ay 90% at 98% ng mga bago ang conivaptan administration. Ang kaukulang 

mga halaga ng oras ng prothrombin pagkatapos ng 10 araw ng oral conivaptan administration 

ay 95% ng baseline. Walang epekto sa bibig
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conivaptan sa mga pharmacokinetics o pharmacodynamics ng warfarin ay 

sinusunod.

Captopril at Furosemide

Ang mga epekto ng captopril (25 mg) at furosemide (40 mg o 80 mg isang beses araw-araw sa 

loob ng 6 na araw) sa mga pharmacokinetics ng conivaptan hydrochloride (30 mg) ay nasuri sa 

magkakahiwalay na pag-aaral. Ang mga pharmacokinetics ng conivaptan ay hindi nagbabago 

sa sabay-sabay na pangangasiwa ng alinman sa captopril o furosemide.

Electrophysiology

Ang epekto ng VAPRISOL 40 mg IV at 80 mg IV sa pagitan ng QT ay nasuri pagkatapos ng 

unang dosis (Araw 1) at sa huling araw sa panahon ng paggamot (Araw 4) sa isang 

randomized, single-blind, parallel group, placebo- at positibong kontrolado (moxifloxacin 

400 mg IV) na pag-aaral sa malulusog na lalaki at babaeng boluntaryo na may edad 18 

hanggang 45 taon. Ang mga digital ECG ay nakuha sa baseline at sa Days 1 at 4. Ang 

placebo-corrected na pagbabago mula sa baseline sa individualized QT correction (QTcI) 

sa VAPRISOL 40 mg at 80 mg na grupo ng dosis sa Araw 1 ay -3.5 msec at -2.9 msec, ayon 

sa pagkakabanggit , sa Araw 1, at -2.1 msec para sa parehong pangkat ng dosis sa Araw 

4. Ang mga katulad na resulta ay nakuha gamit ang alinman sa mga paraan ng 

pagwawasto ng Bazett o Fridericia. Ang Moxifloxacin ay nakakuha ng isang pagbabago 

na itinama ng placebo mula sa baseline sa QTcI na +7 hanggang +10 msec sa Araw 1 at 4, 

ayon sa pagkakabanggit. Talahanayan 2: Indibidwal na Pagwawasto ng QT (QTcI) 

Mean Change mula sa Baseline sa Araw 4

Gamot at Dosis QTcI
Placebo - 3 msec
Vaprisol 40 mg IV - 5.1 msec
Vaprisol 80 mg IV - 5.1 msec
Moxifloxacin 400 mg IV + 7.4 msec

Ang mga resulta ng pagsusuri sa gitnang tendency ng QTc ay nagpapahiwatig na 

ang VAPRISOL ay walang epekto sa repolarization ng puso.
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KLINIKAL NA PAG-AARAL

Sa isang double-blind, placebo-controlled, randomized, multicenter na pag-aaral, 56 na 

pasyente na may euvolemic hyponatremia (serum sodium 115 -130 mEq/L) dahil sa iba't ibang 

pinagbabatayan na mga sanhi (malignant o nonmalignant na sakit ng central nervous system, 

baga, o tiyan; hypertension; myocardial infarction; diabetes; osteoarthritis; o idiopathic) ay 

ginamot sa loob ng 4 na araw gamit ang VAPRISOL o placebo. Ang lahat ng mga pasyente ay 

nakatanggap ng karaniwang pangangalaga para sa hyponatremia, pangunahin ang paghihigpit 

sa likido (pang-araw-araw na paggamit ng likido ay limitado sa mas mababa sa o katumbas ng 

2.0 litro). Ang mga kalahok sa pag-aaral ay randomized upang makatanggap ng alinman sa 

placebo IV (N=21), o VAPRISOL 40 mg/araw IV (N=18), o VAPRISOL 80 mg/araw IV (N=17). Ang 

VAPRISOL ay pinangangasiwaan bilang tuluy-tuloy na pagbubuhos kasunod ng 30 minutong IV 

infusion ng 20 mg loading dose sa unang araw ng paggamot. Ang mga konsentrasyon ng 

serum o plasma ng sodium ay nasuri sa predose (Oras 0) at sa 4, 6, 10, at 24 na oras pagkatapos 

ng dosis sa lahat ng araw ng paggamot. Ang ibig sabihin ng serum sodium concentration ay

124.0 mEq/L sa pagpasok ng pag-aaral.

Ang ibig sabihin ng pagbabago sa serum sodium concentration mula sa baseline sa loob ng 4 na 

araw na panahon ng paggamot ay ipinapakita sa Figure 2.

Figure 2: Mean (SE) na Pagbabago mula sa Baseline sa Sodium Concentrations na may 

VAPRISOL 40 mg/araw
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Kasunod ng paggamot na may 40 mg/araw ng intravenous VAPRISOL, 52% ng

nakamit ng mga pasyente ang pagtaas ng≥4 mEq/L sa serum sodium concentration. Ang ibig 

sabihin ng pagbabago mula sa baseline sa serum sodium concentration sa pagtatapos ng 2 

araw ng paggamot sa VAPRISOL ay 5.8 mEq/L (mean na konsentrasyon 129.4 mEq/L). Sa 

pagtatapos ng 4 na araw na panahon ng paggamot, ang ibig sabihin ng pagbabago mula sa 

baseline ay 6.4 mEq/L (mean na konsentrasyon 130.0 mEq/L). Bilang karagdagan, pagkatapos 

ng 2 araw at 4 na araw ng paggamot sa VAPRISOL, 39% (pagkatapos ng 2 araw) at 67% 

(pagkatapos ng 4 na araw) ng mga pasyente ay nakamit ang isang> 6 mEq/L na pagtaas sa 

serum sodium concentration o a

normal na serum sodium ng≥135 mEq/L. Ang karagdagang data ng pagiging epektibo ay 

ibinubuod sa Talahanayan 3.

Talahanayan 3. Efficacy Outcomes ng Paggamot na may VAPRISOL 40 mg/day

Variable ng kahusayan Placebo
N=21

VAPRISOL 40 mg/d
N=18

2 araw‡ 4 na araw 2 araw ‡ 4 na araw

Baseline adjusted serum Na+AUC sa tagal ng 
paggamot (mEq·hr/L)

Mean (SD)
LS ibig sabihin±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**

Bilang ng mga pasyente (%) at median na oras ng kaganapan (h) 
mula sa unang dosis ng gamot sa pag-aaral hanggang sa isang 
nakumpirma≥4 mEq/L na pagtaas mula sa Baseline sa serum Na
+, [95% CI]

8 (27.6%)
Hindi matantya

15 (51.7%)
21.0***, [6, 30]
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Kabuuang oras (h) mula sa unang dosis ng gamot sa pag-aaral 
hanggang sa pagtatapos ng paggamot kung saan ang mga 
pasyente ay may nakumpirma≥4 mEq/L na pagtaas sa serum Na+

mula sa Baseline
Mean (SD)
LS ibig sabihin±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**

Serum Na+(mEq/L)
Baseline mean (SD)
Mean (SD) sa pagtatapos ng paggamot Baguhin mula sa 

Baseline hanggang sa pagtatapos ng paggamot

Mean na pagbabago (SD)
LS Mean na pagbabago ± 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*

Bilang (%) ng mga pasyenteng nakakuha ng nakumpirma≥6 
mEq/L na pagtaas mula sa Baseline sa serum Na+o isang 
normal na serum Na+konsentrasyon ≥135 mEq/L sa panahon 
ng paggamot

0 (0) 6 (28.6%) 7 (38.9%)** 12 (66.7%)*

* P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001 kumpara sa placebo
‡Ang mga variable ng pagiging epektibo ay tinasa sa ika-2 araw ng 4 na araw na panahon ng paggamot

Ang aquaretic effect ng VAPRISOL ay ipinapakita sa Figure 3. Ang Conivaptan ay gumawa ng baseline-

corrected cumulative increase sa epektibong water clearance na higit sa 2900 mL kumpara sa 

humigit-kumulang 1800 mL na may placebo sa ika-4 na araw.

Figure 3. Baseline-Corrected Cumulative Effective Water Clearance
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  UNa + UK. ⎟EWC = V ×⎜⎜1
⎝
− , kung saan ang V ay dami ng ihi (mL/d), UNaay konsentrasyon ng sodium sa ihi, UKay

PNa+ PK
⎟⎠

konsentrasyon ng potasa sa ihi, PNaay plasma/serum sodium concentration, at PKay plasma/serum 

potassium concentration.

Sa isang open-label na pag-aaral sa mga pasyenteng may euvolemic hyponatremia, 104 na 

pasyente ang ginagamot sa loob ng 4 na araw ng VAPRISOL 20 o 40 mg/araw IV bilang tuluy-

tuloy na pagbubuhos kasunod ng 30 minutong IV infusion ng 20 mg loading dose sa unang 

araw ng paggamot. Ang mga resulta ay ipinapakita sa Talahanayan 4.

12



TABLE 4. EFFICACY OUTCOMES NG PAGGAgamot NA MAY VAPRISOL 20 O 40 MG/DAY

Pangunahing efficacy endpoint 20 mg/araw
N=11

40 mg/araw
N=93

Baseline adjusted serum Na+AUC sa tagal ng 
paggamot (mEq·hr/L) Mean (SD) 1000.2 (34.72) 648.9 (407.37)

Mga endpoint ng pangalawang efficacy

Bilang ng mga pasyente (%) at median na oras ng kaganapan (h) mula sa 

unang dosis ng gamot sa pag-aaral hanggang sa isang nakumpirma≥4 mEq/

L na pagtaas mula sa Baseline sa serum Na+, [95% CI]

10 (90.9)
12.0

[6.0, 24.8]

77 (82.8)
24.4

[24.0, 36.0]

Kabuuang oras (h) mula sa unang dosis ng gamot sa pag-aaral hanggang sa 

pagtatapos ng paggamot kung saan nakumpirma ang mga pasyente ≥4 

mEq/L na pagtaas sa serum Na+mula sa Baseline

Mean (SD) 78.2 (27.38) 59.7 (32.94)

Serum Na+(mEq/L)
Baseline mean (SD)
Mean (SD) sa pagtatapos ng paggamot

Mean Change (SD) mula sa Baseline hanggang sa Pagtatapos ng 

Paggamot

Mean (SD) sa Follow-up Day 11 Mean 
Change (SD) mula sa Baseline patungong 
Follow-up Day 11
Mean (SD) sa Follow-up Day 34 Mean 
Change (SD) mula sa Baseline patungong 
Follow-up Day 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)

Bilang (%) ng mga pasyenteng nakakuha ng nakumpirma≥6 mEq/L na 
pagtaas mula sa Baseline sa serum Na+o isang normal na serum Na+

konsentrasyon≥135 mEq/L sa panahon ng paggamot

10 (90.9%) 68 (73.1%)

Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng VAPRISOL para sa paggamot 
ng congestive heart failure ay hindi pa naitatag.

MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT

Ang VAPRISOL ay ipinahiwatig para sa paggamot ng euvolemic hyponatremia (hal. 

ang sindrom ng hindi naaangkop na pagtatago ng antidiuretic hormone, o sa setting 

ng hypothyroidism, adrenal insufficiency, pulmonary disorder, atbp.) sa mga 

pasyenteng naospital.

Ang VAPRISOL ay hindi ipinahiwatig para sa paggamot ng mga pasyente na may congestive 

heart failure (Tingnan ang PAG-Iingat).

MGA KONTRAINDIKASYON

Ang VAPRISOL ay kontraindikado sa mga pasyente na may hypovolemic 

hyponatremia at sa mga may hypersensitivity sa alinman sa mga bahagi nito.
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Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng VAPRISOL na may makapangyarihang CYP3A4 inhibitors, tulad 

ng ketoconazole, itraconazole, clarithromycin, ritonavir, at indinavir, ay kontraindikado. (Tingnan ang 

MGA PAG-Iingat: Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga para sa mga detalye at iba pang mahahalagang 

pagsasaalang-alang)

MGA PAG-IINGAT

Mga Pasyenteng Hyponatremic na may Pinagbabatayan na Congestive Heart 

Failure

Ang kaligtasan ng VAPRISOL sa mga pasyenteng hyponatremic na may 

pinagbabatayan na congestive heart failure ay hindi pa naitatag.

Masyadong Mabilis na Pagwawasto ng Serum Sodium Isang 

sobrang mabilis na pagtaas sa serum sodium concentration

(>12 mEq/L/24 na oras) ay maaaring magresulta sa mga seryosong 

sequelae. Sa kinokontrol na mga klinikal na pagsubok ng VAPRISOL, 

humigit-kumulang 9% ng mga pasyenteng tumanggap ng VAPRISOL sa mga 

dosis na 20-40 mg/araw na IV ang nakakatugon sa mga pamantayan sa 

laboratoryo para sa sobrang mabilis na pagwawasto ng serum sodium, 

ngunit wala sa mga pasyenteng ito ang nagkaroon ng permanenteng 

neurologic sequelae. Bagaman hindi naobserbahan sa mga klinikal na pag-

aaral na may VAPRISOL, ang osmotic demyelination syndrome ay naiulat 

kasunod ng mabilis na pagwawasto ng mababang serum sodium 

concentrations. Ang serum sodium concentration at neurologic status ay 

dapat na subaybayan nang naaangkop sa panahon ng VAPRISOL 

administration, at ang VAPRISOL administration ay dapat na ihinto kung ang 

pasyente ay magkakaroon ng hindi kanais-nais na mabilis na pagtaas ng 

serum sodium. Kung ang serum sodium concentration ay patuloy na 

tumaas, ang VAPRISOL ay hindi dapat ipagpatuloy.
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Hepatic Impairment

Ang paggamit ng VAPRISOL sa mga pasyente na may kapansanan sa hepatic 

(kabilang ang ascites, cirrhosis, o portal hypertension) ay hindi sistematikong 

nasuri.

Ang pagtaas ng mga systemic exposure pagkatapos ng oral administration ng conivaptan ay 

nakita sa mga pasyente na may stable cirrhosis at katamtamang hepatic impairment. Ang 

intravenous VAPRISOL ay nagresulta sa mas mataas na conivaptan exposure kaysa sa oral 

conivaptan, sa mga subject ng pag-aaral na walang hepatic function impairment. Dapat 

gamitin ang pag-iingat kapag nagbibigay ng VAPRISOL sa mga pasyente na may kapansanan 

sa hepatic.

Pagkasira ng bato

Ang epekto ng kapansanan sa bato sa pag-aalis ng conivaptan pagkatapos ng intravenous 

administration ay hindi nasuri. Gayunpaman, pagkatapos ng oral administration ng conivaptan, 

ang AUC para sa conivaptan ay hanggang 80% na mas mataas pagkatapos ng isang solong oral 

na dosis at 35% na mas mataas na may paulit-ulit na oral dosing sa mga pasyente na may 

kapansanan sa bato (CLcr<60 mL/min/1.73 m.2) kumpara sa mga may normal na renal function. 

Ang intravenous VAPRISOL ay nagresulta sa mas mataas na conivaptan exposure kaysa sa oral 

conivaptan, sa mga paksa ng pag-aaral na walang kapansanan sa paggana ng bato. Dapat 

gamitin ang pag-iingat kapag nagbibigay ng VAPRISOL sa mga pasyente na may kapansanan sa 

bato.

Mga Reaksyon sa Site ng Iniksyon

Ang Conivaptan ay maaaring maging sanhi ng makabuluhang mga reaksyon sa lugar ng pag-iniksyon, kahit 

na may wastong pagbabanto at mga rate ng pagbubuhos (tingnan ang Mga Salungat na Pangyayari). Ang 

conivaptan ay dapat lamang ibigay kapag maayos na inihanda at natunaw (tingnan ang Paghahanda) sa 

pamamagitan ng malalaking ugat, at ang lugar ng pagbubuhos ay dapat paikutin tuwing 24 na oras (tingnan 

ang Dosis at Pangangasiwa).
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Interaksyon sa droga

(tingnan ang CLINICAL PHARMACOLOGY: Drug-Drug Interactions) 

CYP3A4

Ang Conivaptan ay isang substrate ng CYP3A4. Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng 

VAPRISOL na may mga inhibitor ng CYP3A4 ay maaaring humantong sa isang pagtaas sa mga 

konsentrasyon ng conivaptan. Ang mga kahihinatnan ng tumaas na konsentrasyon ng 

conivaptan ay hindi alam. Ang sabay-sabay na paggamit ng VAPRISOL na may 

makapangyarihang CYP3A4 inhibitors gaya ng ketoconazole, itraconazole, clarithromycin, 

ritonavir, at indinavir ay kontraindikado.

Ang Conivaptan ay isang potent inhibitor ng CYP3A4. Maaaring pataasin ng VAPRISOL ang mga 

konsentrasyon sa plasma ng mga pinagsama-samang gamot na pangunahing na-metabolize ng 

CYP3A4. Sa mga klinikal na pagsubok ng oral conivaptan hydrochloride, dalawang kaso ng 

rhabdomyolysis ang nangyari sa mga pasyente na tumatanggap din ng CYP3A4-metabolized 

HMG-CoA reductase inhibitor. Ang sabay-sabay na paggamit ng VAPRISOL sa mga gamot na 

pangunahing na-metabolize ng CYP3A4 ay dapat na maingat na subaybayan o ang 

kumbinasyon ay dapat na iwasan. Kung ang isang klinikal na desisyon ay ginawa upang ihinto 

ang magkakasabay na mga gamot sa mga inirerekomendang dosis, maglaan ng naaangkop na 

tagal ng oras pagkatapos ng pagtatapos ng pangangasiwa ng VAPRISOL bago ipagpatuloy ang 

mga gamot na ito.

Digoxin

Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng digoxin, isang substrate ng P-glycoprotein, na may oral 

conivaptan ay nagresulta sa pagbawas sa clearance at pagtaas ng mga halaga ng digoxin 

Cmax at AUC. Samakatuwid, kung ang digoxin ay ibinibigay kasama ng VAPRISOL, ang 

clinician ay dapat maging alerto sa posibilidad ng pagtaas ng mga antas ng digoxin.
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Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility

Ang standard lifetime (104 na linggo) na carcinogenicity bioassays ay isinagawa sa mga daga at daga. 

Ang mga daga ay binigyan ng oral na dosis na 3, 10 o 30 mg/kg/araw sa mga lalaki at 1, 3 o 10 mg/

kg/araw sa mga babae sa pamamagitan ng gavage. Ang mga daga ay binigyan ng oral na dosis na 

0.3, 1, 3 o 10 mg/kg/araw sa mga lalaki at 1, 3, 10 o 30 mg/kg/araw sa mga babae sa pamamagitan ng 

gavage. Walang tumaas na saklaw ng mga tumor ang naobserbahan sa mga dosis na hanggang 30 

mg/kg/araw sa mga daga (6 na beses na sistematikong pagkakalantad ng tao ng isang IV bolus na 20 

mg sa unang araw na sinusundan ng IV infusion na 40 mg/araw sa loob ng 3 araw batay sa 

paghahambing ng AUC ) o daga (2 beses sa systemic exposure ng tao ng IV bolus na 20 mg sa unang 

araw na sinusundan ng IV infusion na 40 mg/araw sa loob ng 3 araw batay sa paghahambing ng 

AUC).

Ang Conivaptan ay hindi mutagenic o clastogenic na mayroon o walang 

metabolic activation sa Ames test na maySalmonella typhimuriumatEscherichia 

coli, sa peripheral blood lymphocytes ng tao, osa vivorat micronucleus assay.

Sa mga pag-aaral sa pagkamayabong pagkatapos ng 4 na linggong paggamot sa pamamagitan ng intravenous bolus 

sa 0.5, 1.25 o 2.5 mg/kg/araw, hindi naapektuhan ang pagkamayabong ng lalaki. Gayunpaman, sa mga babaeng 

binibigyan ng IV bolus conivaptan 15 araw bago ang pag-asawa hanggang sa ika-7 araw ng pagbubuntis ay 

nagkaroon ng matagal na diestrus, nabawasan ang pagkamayabong at nadagdagan ang pagkawala ng pre-at post-

implantation sa 2.5 mg/kg/araw (systemic exposures na mas mababa kaysa sa therapeutic dose).

Pagbubuntis

Kategorya ng Pagbubuntis C

Ang Conivaptan ay ipinakita na may masamang epekto sa fetus kapag ibinigay sa mga hayop 

sa panahon ng pagbubuntis sa mga systemic exposure na mas mababa kaysa sa nakamit sa 

isang therapeutic na dosis batay sa mga paghahambing ng AUC. Walang sapat at mahusay 

na kontroladong pag-aaral sa mga buntis na kababaihan. VAPRISOL
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ay dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis lamang kung ang potensyal na benepisyo ay 

nagbibigay-katwiran sa potensyal na panganib sa fetus. Dapat ipaalam sa pasyente ang potensyal na 

panganib sa fetus. Ang Conivaptan ay tumatawid sa inunan at matatagpuan sa fetal tissue sa mga 

daga. Ang mga antas ng tissue ng pangsanggol ay <10% ng mga konsentrasyon ng plasma ng ina 

habang ang mga antas ng inunan ay 2.2-tiklop na mas mataas kaysa sa mga konsentrasyon ng 

plasma ng ina na nagpapahiwatig na ang conivaptan ay maaaring ilipat sa fetus. Ang conivaptan na 

kinukuha ng fetal tissue ay dahan-dahang nililimas, na nagmumungkahi na posible ang pag-iipon ng 

pangsanggol.Ang mga antas ng gatas ay hanggang 3 beses na mas mataas kaysa sa mga antas ng 

plasma ng ina kasunod ng isang intravenous na dosis na 1 mg/kg (systemic exposures na mas 

mababa kaysa sa therapeutic batay sa mga paghahambing ng AUC).

Sa mga babaeng daga na binigyan ng intravenous bolus na dosis na 0.5, 1.25 o 2.5 mg/kg/araw na 

conivaptan hydrochloride bago mag-asawa at magpatuloy hanggang sa ika-7 araw ng pagbubuntis, ang 

matagal na diestrus, nabawasan ang pagkamayabong at nadagdagan ang pagkawala ng implantasyon 

bago at pagkatapos ng panganganak ay naganap sa 2.5 mg/ kg/araw (systemic exposures mas mababa 

kaysa sa therapeutic dosis).

Sa mga buntis na daga na binigyan ng mga intravenous na dosis na 0.5, 1.25 o 2.5 mg/kg/araw mula sa 

ika-7 araw ng pagbubuntis hanggang ika-17 (organogenesis), walang makabuluhang epekto sa ina o 

pangsanggol ang naobserbahan sa mga systemic exposure na mas mababa sa therapeutic exposure batay 

sa mga paghahambing ng AUC.

Ang mga buntis na daga ay pinangangasiwaan ng intravenous conivaptan hydrochloride sa 

isang dosis na 2.5 mg/kg/araw (systemic exposures na mas mababa kaysa sa therapeutic batay 

sa AUC) mula sa ika-7 araw ng pagbubuntis hanggang ika-20 araw ng paggagatas (weaning), at 

ang mga tuta ay nagpakita ng pagbaba ng neonatal viability, weaning index, naantalang paglaki 

at pisikal na pag-unlad (kabilang ang sekswal na pagkahinog), at pagkaantala ng reflex 

development. Walang nakikitang pagbabago sa mga tuta mula sa mga dam na 

pinangangasiwaan ng conivaptan hydrochloride sa 0.5 o 1.25 mg/kg/araw mula sa parehong 

panahon. Walang nakitang masamang epekto sa ina

18



na may conivaptan hydrochloride administration (0.5, 1.25, o 2.5 mg/kg/araw mula sa ika-7 araw ng 

pagbubuntis hanggang ika-20 araw ng paggagatas; ang mga systemic exposure na mas mababa kaysa sa 

therapeutic na dosis batay sa mga paghahambing ng AUC.)

Sa mga buntis na kuneho na binigyan ng intravenous doses na 3, 6 o 12 mg/kg/araw mula sa ika-6 na 

araw ng pagbubuntis hanggang ika-18 (organogenesis) walang natuklasan sa pangsanggol; 

gayunpaman, ang maternal toxicity ay naobserbahan sa lahat ng grupo (systemic exposures mas 

mababa kaysa sa therapeutic dose.)

Sa bolus intravenous postnatal rat studies, nabawasan ang neonatal viability, 

nabawasan ang weaning index, delayed growth/physical development at delayed 

sexual maturation ng mga supling ay naobserbahan sa 2.5 mg/kg/day (systemic 

exposures na mas mababa sa therapeutic dose).

Paggawa at Paghahatid

Ang epekto ng conivaptan sa paggawa at paghahatid sa mga tao ay hindi pa napag-aralan. 

Naantala ang paghahatid ng Conivaptan hydrochloride sa mga daga na na-dosis nang pasalita 

sa 10 mg/kg/araw sa pamamagitan ng oral gavage (systemic exposures na katumbas ng 

therapeutic dose batay sa mga paghahambing ng AUC.) Pangangasiwa ng conivaptan 

hydrochloride sa 2.5 mg/kg/araw na intravenously na tumaas sa peripartum pup mortality 

(systemic ang mga exposure ay mas mababa kaysa sa therapeutic dose batay sa mga 

paghahambing ng AUC). Ang mga epektong ito ay maaaring nauugnay sa aktibidad ng 

conivaptan sa mga receptor ng oxytocin sa daga. Ang kaugnayan sa mga tao ay hindi malinaw.

Babaeng nagpapasuso

Hindi alam kung ang conivaptan ay excreted sa gatas ng tao. Dahil maraming gamot ang 

nailalabas sa gatas ng tao, dapat na mag-ingat kapag ang VAPRISOL ay ibinibigay sa isang 

babaeng nagpapasuso. Ang Conivaptan ay pinalabas sa gatas at nakita sa mga neonates kapag 

ibinigay sa pamamagitan ng intravenous administration sa mga lactating na daga. Ang mga 

antas ng gatas ng conivaptan sa mga daga ay umabot sa pinakamataas na antas sa 1 oras 

pagkatapos ng dosis kasunod ng mga intravenous administration at hanggang 3
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beses na mas mataas kaysa sa mga antas ng plasma ng ina. Pangangasiwa ng conivaptan 

hydrochloride sa 2.5 mg/kg/araw na intravenously nadagdagan ang peripartum pup mortality; 

Ang mga systemic exposure ay mas mababa kaysa sa therapeutic dose batay sa mga 

paghahambing ng AUC.

Paggamit ng Pediatric

Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng VAPRISOL sa mga pediatric na pasyente ay hindi pa 

napag-aralan.

Geriatric na Paggamit

Sa mga klinikal na pag-aaral ng intravenous VAPRISOL na pinangangasiwaan bilang 20mg IV 

loading dose na sinusundan ng 40mg/day IV para sa 2 hanggang 4 na araw, 52% ng mga kalahok 

ay mas malaki kaysa o katumbas ng 65 taong gulang at 34% ay mas malaki kaysa o katumbas ng 75 

taon ng edad. Sa pangkalahatan, ang profile ng masamang kaganapan sa mga matatandang 

pasyente ay katulad ng nakikita sa pangkalahatang populasyon ng pag-aaral.

MGA MASAMANG REAKSIYON

Ang pinakakaraniwang masamang reaksyon na naiulat sa pangangasiwa ng VAPRISOL ay mga 

reaksyon sa lugar ng pagbubuhos. Sa mga pag-aaral sa mga pasyente at malulusog na 

boluntaryo, ang mga reaksyon sa lugar ng pagbubuhos ay naganap sa 52.5% ng mga paksa na 

ginagamot sa VAPRISOL 40 mg/araw kumpara sa 3.3% sa pangkat ng placebo. Ang karamihan 

sa mga reaksyon ay banayad at hindi humantong sa paghinto ng gamot. Gayunpaman, 

nangyari ang ilang malubhang reaksyon sa lugar ng pagbubuhos, at ang mga reaksyon sa lugar 

ng pagbubuhos ay ang pinakakaraniwang uri ng masamang kaganapan na humahantong sa 

paghinto ng VAPRISOL. (Tingnan ang DOSAGE AT ADMINISTRASYON)
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Ang mga masamang reaksyon na ipinakita sa Talahanayan 5 ay nagmula sa 72 malusog na 

boluntaryo at 111 mga pasyente na may euvolemic hyponatremia na nakatanggap ng VAPRISOL 20 

mg IV bilang isang loading dose na sinusundan ng 40 mg / day IV para sa 2 hanggang 4 na araw at 

mula sa 40 malusog na boluntaryo at 21 mga pasyente na may euvolemic hyponatremia na 

nakatanggap ng placebo. Ang mga salungat na reaksyon ay nangyari sa hindi bababa sa 2% ng mga 

pasyente na ginagamot sa VAPRISOL at sa isang mas mataas na saklaw para sa mga pasyente na 

ginagamot ng VAPRISOL kaysa sa mga pasyente na ginagamot sa placebo.
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Talahanayan 5

IV VAPRISOL: Mga Masamang Reaksyon na Nagaganap sa≥2% ng mga 
Pasyente o Healthy Volunteer at VAPRISOL Incidence > Placebo Incidence

Hyponatremia at Healthy Volunteer Studies
Placebo

N=61
n (%)

40 mg
N=183
n (%)Termino

Mga Karamdaman sa Dugo at Lymphatic System
Anemia NOS

Mga Karamdaman sa Puso

Atrial fibrillation
Gastrointestinal Disorder

Pagtitibi
Pagtatae NOS
Tuyong bibig
Pagduduwal

Pagsusuka NOS
Mga Pangkalahatang Karamdaman at Kondisyon sa Site ng Pangangasiwa

Reaksyon sa site ng cannula

Edema peripheral
Erythema sa lugar ng pagbubuhos

Sakit sa lugar ng pagbubuhos

Infusion site phlebitis Reaksyon 

sa site ng pagbubuhos

Pamamaga ng lugar ng pagbubuhos

Sakit NOS
Pyrexia
pagkauhaw

Mga Impeksyon at Infestation
Oral candidiasis
Pneumonia NOS
Impeksyon sa ihi NOS 

Metabolism at Nutritional Disorders
Dehydration
Hyperglycemia NOS
Hypoglycemia NOS
Hypokalemia
Hypomagnesemia
Hyponatremia

Mga karamdaman sa sistema ng nerbiyos

Sakit ng ulo
Mga Karamdamang Pangkaisipan

Nakakalito na estado
Hindi pagkakatulog

Mga karamdaman sa bato at ihi
Hematuria
Pollakiuria
Polyuria

Mga sakit sa balat at subcutaneous

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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Erythema
Mga Karamdaman sa Vascular

Hypertension NOS
Hypotension NOS

Orthostatic hypotension 
Phlebitis 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%)

Iniangkop mula sa bersyon 6.0 ng MedDRA

Ang kaligtasan ng VAPRISOL sa mga pasyenteng hyponatremic na may 

pinagbabatayan na congestive heart failure ay hindi pa naitatag.

PAG-AABUSO AT PAG-ASA NG DROGA

Ang VAPRISOL ay walang alam na potensyal para sa psychogenic na pag-abuso sa 

droga at/o pagdepende.

OVERDOSAGE

Bagama't walang magagamit na data sa labis na dosis sa mga tao, ang VAPRISOL ay ibinibigay bilang 

20 mg loading dose sa Araw 1 na sinusundan ng tuluy-tuloy na pagbubuhos ng 80 mg/araw sa loob 

ng 4 na araw sa mga pasyente ng hyponatremia at hanggang 120 mg/araw sa loob ng 2 araw sa CHF 

mga pasyente. Walang bagong toxicity na natukoy sa mas mataas na dosis na ito, ngunit ang mga 

masamang kaganapan na nauugnay sa pharmacologic na aktibidad ng VAPRISOL, hal. hypotension 

at uhaw, ay nangyayari nang mas madalas sa mga mas mataas na dosis na ito.

Sa kaso ng labis na dosis, batay sa inaasahang pinalaking aktibidad ng parmasyutiko, ang 

nagpapakilala na paggamot na may madalas na pagsubaybay sa mga mahahalagang 

palatandaan at malapit na pagmamasid sa pasyente ay inirerekomenda.

DOSAGE AT ADMINISTRASYON

Ang VAPRISOL ay para sa intravenous na paggamit lamang.
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Ang pangangasiwa ng VAPRISOL sa pamamagitan ng malalaking ugat at pagbabago ng lugar 

ng pagbubuhos tuwing 24 na oras ay inirerekomenda upang mabawasan ang panganib ng 

pangangati ng vascular.

Ang VAPRISOL therapy ay dapat magsimula sa isang loading dose na 20 mg IV 

na ibinibigay sa loob ng 30 minuto.

Ang loading dose ay dapat na sundan ng 20 mg ng VAPRISOL na ibinibigay sa isang 

tuluy-tuloy na intravenous infusion sa loob ng 24 na oras. Kasunod ng unang araw ng 

paggamot, ang VAPRISOL ay ibibigay para sa karagdagang 1 hanggang 3 araw sa tuluy-

tuloy na pagbubuhos ng 20 mg/araw. Kung ang serum sodium ay hindi tumataas sa nais 

na rate, ang VAPRISOL ay maaaring titrated pataas sa isang dosis na 40 mg araw-araw, 

muling ibibigay sa isang tuluy-tuloy na intravenous infusion.

Ang kabuuang tagal ng pagbubuhos ng VAPRISOL (pagkatapos ng loading dose) ay hindi 

dapat lumampas sa apat na araw.

Ang mga pasyenteng tumatanggap ng VAPRISOL ay dapat magkaroon ng madalas na pagsubaybay sa 

serum sodium at volume status. Ang sobrang mabilis na pagtaas ng serum sodium (>12 mEq/L/24 na 

oras) ay maaaring magresulta sa malubhang sequelae. Para sa mga pasyente na nagkakaroon ng 

hindi kanais-nais na mabilis na pagtaas ng serum sodium, ang VAPRISOL ay dapat na ihinto, at ang 

serum sodium at neurologic status ay dapat na maingat na subaybayan. Kung ang serum sodium ay 

patuloy na tumaas, ang VAPRISOL ay hindi dapat ipagpatuloy. Kung ang hyponatremia ay 

nagpapatuloy o umuulit, at ang pasyente ay walang katibayan ng neurologic sequelae ng mabilis na 

pagtaas ng serum sodium, ang VAPRISOL ay maaaring ipagpatuloy sa isang pinababang dosis. 

(tingnanMGA PAG-Iingat: Masyadong Mabilis na Pagwawasto ng Serum Sodium)

Para sa mga pasyente na nagkakaroon ng hypovolemia o hypotension habang tumatanggap 

ng VAPRISOL, ang VAPRISOL ay dapat na ihinto, at ang katayuan ng volume at
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Ang mga mahahalagang palatandaan ay dapat na madalas na subaybayan. Kapag ang pasyente ay muling 

euvolemic at hindi na hypotensive, ang VAPRISOL ay maaaring ipagpatuloy sa isang pinababang dosis kung 

ang pasyente ay mananatiling hyponatremic.

Paghahanda

Pagkakatugma at Katatagan

Babala: Ang VAPRISOL ay dapat na lasaw lamang ng 5% Dextrose 

Injection.

Ang VAPRISOL ay tugma sa 5% Dextrose Injection at stable hanggang 24 na oras 

pagkatapos ng paghahalo.Ang VAPRISOL ay hindi dapat ihalo o ibigay sa 

Lactated Ringer's Injection o 0.9% Sodium Chloride Injection.Ang pagiging 

tugma sa iba pang mga gamot ay hindi napag-aralan; samakatuwid, ang VAPRISOL 

ay hindi dapat isama sa anumang iba pang produkto sa parehong intravenous line o 

bag.

Naglo-load ng Dosis

Mag-withdraw ng 4 mL (20 mg) ng VAPRISOL (4 mL ng conivaptan hydrochloride 

injection) at idagdag sa isang infusion bag na naglalaman ng 100 mL ng 5% Dextrose 

Injection, USP. Dahan-dahang baligtarin ang bag nang maraming beses upang matiyak 

ang kumpletong paghahalo ng solusyon. Ang mga nilalaman ng IV bag ay dapat ibigay sa 

loob ng 30 minuto.

Patuloy na Pagbubuhos

Para maghanda ng tuluy-tuloy na IV infusion na naglalaman ng 20 mg conivaptan 

hydrochloride, mag-withdraw ng 4 mL (20 mg) mula sa iisang ampule ng VAPRISOL at ihalo sa 

isang IV bag na naglalaman ng 250 mL ng 5% Dextrose Injection, USP. Dahan-dahang baligtarin 

ang bag nang maraming beses upang matiyak ang kumpletong paghahalo ng solusyon. Ang 

mga nilalaman ng IV bag ay dapat ibigay sa loob ng 24 na oras.
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Upang maghanda ng tuluy-tuloy na IV infusion na naglalaman ng 40 mg conivaptan 

hydrochloride, mag-withdraw ng 4 mL (20 mg) mula sa bawat isa sa dalawang ampules ng 

VAPRISOL (8 mL [40 mg] ng conivaptan hydrochloride injection) at maghalo sa isang IV bag 

na naglalaman ng 250 mL ng 5% Dextrose Injection, USP. Dahan-dahang baligtarin ang bag 

nang maraming beses upang matiyak ang kumpletong paghahalo ng solusyon. Ang mga 

nilalaman ng IV bag ay dapat ibigay sa loob ng 24 na oras.

Ang VAPRISOL ampule ay para sa isang gamit lamang. Itapon ang mga hindi nagamit na nilalaman 

ng ampule.

Ang mga produkto ng parenteral na gamot ay dapat na biswal na inspeksyunin para sa 

particulate matter at pagkawalan ng kulay bago ibigay, kapag pinahihintulutan ng solusyon at 

lalagyan. Kung ang particulate matter o cloudiness ay napansin, ang solusyon sa gamot ay 

hindi dapat gamitin.

Ang diluted na solusyon ng VAPRISOL ay dapat gamitin kaagad at makumpleto ang 

pangangasiwa sa loob ng 24 na oras pagkatapos ng paghahalo.
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Imbakan

Mag-imbak sa 25°C (77°F); pinapayagan ang mga pamamasyal sa 15 - 30°C (59 - 86°F), 

kinokontrol na temperatura ng silid (alinsunod sa USP). Huwag mag-imbak sa ibaba 15° C (59° F). 

Ang mga ampul ay dapat na nakaimbak sa kanilang karton na lalagyan na protektado mula sa 

liwanag hanggang handa na para sa paggamit.

PAANO ISUPPLIED

VAPRISOL®(conivaptan hydrochloride injection) ay ibinibigay sa 4 mL na malinaw na 

baso, one-point cut ampules. Ang bawat ampule ay naglalaman ng 20 mg conivaptan 

hydrochloride.

10 ampules/carton (NDC 0469-1601-04)

Rx lang

Ipinagbibili ni:

Astellas Pharma US, Inc. 

Deerfield, IL 60015-2548

Ginawa ni:

Astellas Tokai Co., Ltd. Yaizu Plant 

Shizuoka 425-0072, Japan

Disyembre 2005
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