Metalyse
SUBSTANSNAMN:
Tenecteplas
BEREDNINGSFORM:
Injektionssubstans
STYRKA:
10 000 enheter (50 mg) Metalyse-pulver
+ 1 förfylld spruta med 10 ml vatten
Före användning ska lösningsmedlet sättas till pulvret för att erhålla
injektionslösning (1000 E/ml)
TERAPEUTISK EFFEKT:
Fibrinolytisk effekt genom aktivering av plasminogen till plasmin.
INDIKATIONER:
Trombolytisk terapi vid akut hjärtinfarkt inom 6 timmar efter
symtomdebut
Ordineras av läkare efter diagnostiserad ST-höjningsinfarkt.
ADMINISTRATIONSSÄTT:
Intravenös injektion under ca 10 sekunder.
DOSERING:
Metalyse® ges i i.v. bolusdos med enligt följande dosering:
<60 kg
60-70 kg
70-80 kg
80-90 kg
>90 kg

6 ml
7 ml
8 ml
9 ml
10 ml

Spola minst 10 ml NaCl i infartskanylen före och efter injektion av
Metalyse® om kanylen används för andra läkemedel.
KONTRAINDIKATIONER:
Se trombolysprotokoll
FÖRSIKTIGHET:
Noggrann övervakning av punktionsställen
BIVERKNINGAR:
Blödningar
Allegisk reaktion
VID MISSTANKE OM ALLVARLIG BLÖDNING:
Ge ej fortsatt trombolytisk behandling
Infusion Ringer-acetat
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Den färdiga Metalyse injektionsvätskan ska beredas genom att tillsätta hela volymen vatten för
injektionsvätskor i den förfyllda sprutan i injektionsflaskan, som innehåller pulver för injektionen
1

Uppskatta patientens vikt.

2

Kontrollera att kapsylen till injektionsflaskan är intakt.

3

Ta bort locket från injektionsflaskan. Ta bort locket från sprutan.
Skruva fast den förfyllda sprutan på injektionsflaskans adapter.

4

Punktera injektionsflaskans propp på mitten med piggen på flaskans adapter

5

Tillsätt vatten för injektionsvätskor till injektionsflaskan genom att trycka ned sprutans
kolv långsamt för att undvika skumbildning.

6

Lös upp pulvret genom att snurra försiktigt.

7

Den färdigberedda vätskan är en färglös till svagt gul, klar lösning. Endast klar lösning,
utan partiklar ska användas.

8

Omedelbart före administrering av lösningen ska injektionsflaskan vändas upp och ned
med sprutan fortfarande ansluten, så att sprutan hamnar under injektionsflaskan.

9.

Dra upp avsedd volym av den färdigberedda lösningen av Metalyse i sprutan, baserat på
patientens vikt.

10

Ta isär sprutan och injektionsflaskan

11

Metalyse ska ges intravenöst under ca 10 sekunder. Det ska inte ges i en kanyl som
innehåller dextros.

12

Ej använd färdigberedd vätska ska destrueras.
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