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Rodzaj i wielkość opakowania: 
Actilyse 10   1 fiolka zawierająca 10 mg alteplazy 

  1 fiolka z rozpuszczalnikiem - woda do wstrzykiwań 10 ml 
Actilyse 20  1 fiolka zawierająca 20 mg alteplazy  

 1 fiolka z rozpuszczalnikiem - woda do wstrzykiwań 20 ml 
Actilyse 50  1 fiolka zawierająca 50 mg alteplazy  

1 fiolka z rozpuszczalnikiem - woda do wstrzykiwań 50 ml 

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

Podmiot odpowiedzialny: 
Boehringer Ingelheim International GmbH 
Binger Strasse 173 
D-55216 Ingelheim/Rhein 
Niemcy  

Wytwórca: 
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 
Birkendorfer Strasse 65 
D-88397 Biberach/Riss 
Niemcy 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego 
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: 

Polska 
Boehringer Ingelehim Sp. z o.o. 
ul. F. Klimczaka 1 
02-797 Warszawa  
Tel. + 48 22 699 0 699   

Data zatwierdzenia ulotki: 11/2018 
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	Leczenie wspomagające:

	Rekonstutucję należy wykonać bezpośrednio przed podaniem.
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	Zdejmij poprzez podważenie kciukiem ochornne wieczko na dwóch fiolkach zawierających wodę do wstrzykiwań i Actilyse proszek.
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	Przetrzyj gumowy korek każdej z fiolek chusteczką z alkoholem.
	3 
	Wyjmij kaniulę* z opakowania. Nie dezynfekuj i nie sterylizuj kaniuli; jest sterylna. Zdejmij jeden kapturek. 
	4
	Postaw fiolkę z wodą do wstrzykiwań pionowo na stabilnej powierzchni. Z użyciem kaniuli przekłuj pionowo z góry na środku gumowy korek poprzez delikatne, ale mocne naciśnięcie, bez obracania.
	5
	Przytrzymaj jedną ręką fiolkę z wodą do wstrzykiwań i kaniulą używając dwustronnych skrzydełek.
	6
	Przytrzymaj jedną ręką fiolkę z wodą do wstrzykiwań i kaniulą używając dwustronnych skrzydełek.
	7
	Odwróć obie fiolki i pozwól wodzie przepłynąć w całości do fiolki z proszkiem.
	8
	Wyjmij pustą fiolkę wraz z kaniulą. Elementy te można usunąć.
	9
	Chwyć fiolkę z Actilyse po rekonstytucji i poruszaj delikatnie ruchem wirowym, by rozpuścić jakiekolwiek pozostałości proszku, ale nie wstrząsaj, ponieważ może to spowodować powstanie piany.
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	Roztwór zawiera 1 mg/ml Actilyse.  Powinien być klarowny, o barwie od bezbarwnej do bladożółtej i nie powinien zawierać żadnych cząstek.
	11
	Pobierz odpowiednią ilość używając igły i strzykawki. By uniknąć przecieków nie korzystaj z miejsca wkłucia pozostawionego przez kaniulę.
	12
	Użyj natychmiast.
	13
	Usuń niewykorzystane resztki roztworu.




