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Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

ACTILYSE, 50 mg süste- ja infusioonilahuse pulber ja lahusti  

Alteplaas 
 

 

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga. 
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile 

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased. 
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka 

selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
 
Infolehe sisukord:  
1. Mis ravim on ACTILYSE ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne ACTILYSE kasutamist 
3. Kuidas ACTILYSE kasutada  
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Kuidas ACTILYSE säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 

1. Mis ravim on ACTILYSE ja milleks seda kasutatakse 
 
ACTILYSE toimeaine alteplaas on fibriinikämpu (trombi) lahustav aine. 
Kliinilistes uuringutes on kindlaks tehtud ACTILYSE veresoonte läbivust taastav ning varajast suremust 
vähendav toime. 
 

Näidustused 

- äge südamelihaseinfarkt,  
- kopsuarteri ummistus trombist (trombemboolia),  
- isheemiline ajuinsult ägedas staadiumis. 

 
1. Trombi lahustav (edaspidi trombolüütiline ravi) ägeda südamelihaseinfarkti korral. 
- manustamine 90 minuti jooksul (kiirendatud manustamine) (vt lõik 4), kui ravi on võimalik 

alustada 6 tunni jooksul pärast sümptomite teket; 
- manustamine 3 tunni jooksul (vt lõik 4), kui ravi alustatakse 6…12 tundi pärast sümptomite teket. 
 
ACTILYSE vähendab suremust esimese 30 päeva jooksul pärast ägedat südamelihase infarkti. 
 
2. Trombolüütiline ravi kopsuarteri massiivse trombemboolia korral, millega kaasneb vereringe 

ebastabiilsus. Kopsuarteri embooliaga seotud suremuse ja hilisema haigestumise kohta ei ole kliinilisi 
uuringuid teostatud. 

 
3. Trombolüütiline ravi ägeda isheemilise ajuinsuldi korral. Ravi tuleb alustada 4,5 tunni jooksul pärast 

insuldi sümptomite tekkimist ning pärast koljusisese verejooksu välistamist.  
 
 

2. Mida on vaja teada enne ACTILYSE kasutamist  
 

Arst ei määra teile ACTILYSE’i  
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- Kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeaine alteplaasi, gentamütsiini (tootmisprotsessi 
mikrojäägi), naturaalkummi (nimetatakse ka lateksiks, mis on pakendimaterjali koostises) või selle 
ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.  

- Kui teil esineb või on hiljuti esinenud haigus, millega seoses suureneb verejooksu risk: 
▪ märkimisväärne veritsushäire või teadaolev soodumus verevalumitele;  
▪ tõsine või ohtlik veritsus ükskõik millises kehaosas;  
▪ aju- või koljusisene verejooks;  
▪ ravile allumatu kõrgvererõhutõbi;  
▪ südame sisekesta põletik (endokardiit) või väliskesta põletik (perikardiit);  
▪ äge kõhunäärmepõletik;  

  ▪ haavandiline mao-sooletrakti haigus;  
  ▪ söögitoru veenilaiendid (vaariksid);  
  ▪ arteri väljasopistis (aneurüsm), arterite-veenide arenguhäire (anomaalia);  

▪ veritsusohuga seotud kasvajaline haigus;  
▪ rasked maksafunktsiooni häired, sh maksapuudulikkus, sidekoestumine ja äge 

maksapõletik.  
- Kui te kasutate verd „vedeldavat“ ravimit (suukaudset antikoagulanti), välja arvatud juhul, kui 

asjakohased testid on välistanud selliste ravimite kliiniliselt olulise toime. 
- Kui teil on opereeritud peaaju või selga.  
-  Kui teil on olnud suurem kirurgiline operatsioon või märkimisväärne trauma viimase 3 kuu 

jooksul. 
-  Kui teil on olnud pikaajaline või traumaatiline elustamine viimase 10 päeva jooksul. 
- Kui te olete sünnitanud viimase 10 päeva jooksul. 
 
Teie arst ei kasuta südamelihaseinfarkti või trombemboolia raviks ACTILYSE´i 
- Kui teil on esinenud või esineb peaaju verejooksust põhjustatud ajuinsult (hemorraagiline 

ajuinsult).  
- Kui teil on esinenud või esineb teadmata põhjustel ajuinsult. 
- Kui teil on hiljuti (viimase 6 kuu jooksul) esinenud ajuarteri trombi tagajärjel ajuinsult 

(isheemiline ajuinsult), va juhul, kui praeguse ravi põhjuseks on ajuinsult. 
 
Lisaks ei kasuta teie arst ACTILYSE’i ägeda isheemilise ajuinsuldi raviks kui: 
-  Aju hapnikuvaeguse (isheemia) sümptomite algusest on möödunud rohkem kui 4,5 tundi või kui 

võib olla võimalik, et sümptomid algasid varem kui 4,5 tundi tagasi, kuna te ei tea, millal need 
algasid. 

-  Ägeda ajuinfarkti sümptomid kas taandusid kiiresti või olid vähe väljendunud.  
-  Kliiniliselt või vastavate uuringute abil diagnoositud raske ajuinfarkt.  
-  Krambid ajuinsuldi alguses.  
-  Viimase kolme kuu jooksul on esinenud ajuinsult või raske peatrauma.  
-  Kombinatsioon põetud ajuinsuldist ja suhkurdiabeedist.  
-  Hepariini manustamine kuni 48 tundi enne ajuinsuldi teket ja nihked verehüübivuse näitajates.  
-  Trombotsüütide arv alla 100 000/mm3.  
-  Süstoolne vererõhk >185 või diastoolne >110 mm Hg või agressiivse ravi (veenisisene 

manustamine) rakendamise vajadus vererõhu vähendamiseks nendesse piiridesse.  
-  Veresuhkur <50 või > 400 mg/dl. 
 
ACTILYSE ei ole näidustatud ägeda ajuinsuldi raviks lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ning vanuritel 
üle 80 aasta vanuses. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
ACTILYSE’t peavad ordineerima arstid, kellel on vastava ravi kogemus ja võimalused ravi jälgimiseks. 
Nagu teiste trombolüütikumide puhul, peaks ka ACTILYSE kasutamise korral olema käepärast 
elustamisvahendid ja -võimalused. 
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Teie arst on ACTILYSE’i manustamisel eriti ettevaatlik 

- kui teil on esinenud toimeaine alteplaasi, gentamütsiini (tootmisprotsessi mikrojäägi), 
naturaalkummi (nimetatakse ka lateksiks, mis on pakendimaterjali koostises) või selle ravimi mis 
tahes muude koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes mingi allergiline reaktsioon, välja arvatud 
järsku tekkiv eluohtlik allergiline reaktsioon (raske ülitundlikkus). 

 
Arsti tuleb teavitada AKE-inhibiitorite kasutamisest. Informeerige arsti ka hiljutistest lihasesisestest 
süstidest või hiljutistest pisitraumadest, nt proovitükkide võtmised, suurte veresoonte punktsioonid, 
elustamiseks vajalik südamemassaaž, kui teil esineb kõrgenenud veritsus, mida siin ei ole märgitud ning 
kui olete varem saanud ACTILYSE ravi, samuti kui olete üle 65 aasta vanune . 
 
Veritsus:  
Enim esinenud kõrvaltoime ACTILYSE ravi puhul on veritsus. Samaaegne hepariinravi rakendamine 
soodustab veritsuse teket. Kuna fibriin lahustub ACTILYSE ravi käigus, võib ilmneda veritsus hiljutise 
veresoone punktsiooni kohast. Seetõttu nõuab trombolüütiline ravi hoolikat kõigi võimalike 
veritsuskohtade jälgimist (sh pärast kateteriseerimist, arterite ja veenide punkteerimist ja kanüleerimist. 
ACTILYSE-ravi ajal välditakse lihasesiseseid süste, jäiku kateetreid jt protseduure, kui need pole just 
hädavajalikud. 
 
Tõsise veritsuse, eriti ajuverejooksude ilmnemisel ravi katkestatakse koheselt ja lõpetatakse kohe ka 
samaaegne hepariinravi. Arst otsustab hüübimist soodustavate ravimite, vere- või vereplasma, 
vereliistakute ülekande vajaduse suhtes. 

 
Koljusisese verejooksu ohu suurenemise tõttu ei tohi kasutada ACTILYSE annust üle 100 mg 
südamelihase infarkti ja kopsuarteri trombemboolia korral ning ajuinsuldi ravis üle 90 mg. 
 
Muud ravimid ja ACTILYSE 

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa 
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 

 
Eriti oluline on teavitada oma arsti, kui kasutate või olete hiljuti kasutanud järgmisi ravimeid: 

- verehüübivust või vereliistakute funktsiooni mõjustavad ravimid (verevedeldajad), nt: 
• aspiriin 
• varfariin 
• kumariin 
• hepariin 

- kõrgvererõhutõve ravimid. 
 
Rasedus ja imetamine 
Enne ükskõik millise ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga. Ägeda, eluohtliku haiguse korral tuleb 
loodetavat kasu võrrelda potentsiaalse ohuga teie lapsele. 

 
 

3. Kuidas ACTILYSE kasutada 
 

ACTILYSE raviga tuleb alustada võimalikult vara pärast sümptomite teket. 
 
1. Südamelihaseinfarkt 

ACTILYSE maksimaalne lubatud annus südamelihase infarkti korral on 100 mg. Alla 65 kg 
kehakaaluga patsientidel ei tohiks koguannus ületada 1,5 mg/kg. 
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a) 90-minutilise (kiirendatud) annustamise skeem südamelihase infarkti haigetele, kelle puhul ravi 
alustatakse esimese 6 tunni jooksul pärast sümptomite teket: 
15 mg boolussüstina veenisiseselt, 
50 mg veenisisese tilkinfusioonina esimese 30 minuti jooksul, 
seejärel 35 mg tilkinfusioonina 60 minuti jooksul, 
kuni maksimaalse annuseni 100 mg. 
 
Alla 65 kg kehakaaluga patsientidele arvutatakse ravimi koguannus järgnevalt: 
15 mg boolussüstina veeni, 
0,75 mg/kg kehakaalu kohta 30 minuti jooksul tilkinfusioonina (maksimaalselt  
50 mg), seejärel tilkinfusioonina 0,5 mg/kg 60 minuti jooksul (maksimaalselt 35 mg). 

 
b) 3-tunnine annustamise skeem patsientidele, kelle puhul ravi alustatakse 6…12 tunni jooksul pärast 

sümptomite teket: 
10 mg boolussüstina veeni, 
50 mg tilkinfusioonina esimese tunni jooksul, 
seejärel tilkinfusioonina 10 mg 30 minutiga, maksimaalse koguannuseni 100 mg, kolme tunni vältel. 

 
Lisaks annab arst teile ka ravimit, mis aitab vältida trombide teket. Seda ravimit antakse niipea kui 
võimalik pärast valude algamist rinnus. 
 
2. Kopsuarteri trombemboolia 
Ravimi koguannus 100 mg tuleks manustada 2 tunni jooksul. Alla 65 kg kehakaaluga patsientide puhul ei 
tohiks koguannus ületada 1,5 mg/kg kohta. Kõige suuremad on kogemused järgmise annustamisskeemiga: 
10 mg boolussüstina veeni 1-2 minuti jooksul, 
90 mg veeni tilkinfusioonina 2 tunni jooksul. 
 
Pärast ravi ACTILYSE’ga tuleks alustada (või jätkata) hepariinravi, mida reguleerib arst. 
 
3. Isheemiline ajuinsult 
Ravi tuleb alustada 4,5 tunni jooksul pärast esimeste sümptomite tekkimist. Mida varem te ACTILYSE’i 
saate, seda suurem võib olla ravist saadav kasu ning seda väiksema tõenäosusega esinevad kahjulikud 
kõrvaltoimed. 
Soovitatav annus on 0,9 mg/kg (maksimaalselt 90 mg) tilkinfusioonina veeni 60 minuti jooksul, 10% 
koguannusest manustatakse esialgse boolussüstina veeni. 
 
Esimese 24 tunni jooksul pärast ACTILYSE kasutamist tuleb vältida aspiriini kasutamist. Vajadusel süstib 
arst teile hepariini.  
 

Manustamisviis 
ACTILYSE 50 mg viaalis sisalduv kuivaine substants tuleb steriilsetes tingimustes lahustada süsteveega, 
saavutamaks alteplaasi kontsentratsiooni 1 mg/ml. 

 
Valmistatud lahust manustatakse veenisiseselt, nagu eespool kirjeldatud. 

 
Valmislahust võib täiendavalt lahjendada 0,9% füsioloogilise keedusoola lahusega kuni alteplaasi 
minimaalse kontsentratsioonini 0,2 mg/ml. 
 
Edasist lahjendamist ei tohi teha süsteveega ega süsivesikute infusioonilahustega (näiteks dekstroosiga). 
 
ACTILYSE’t ei tohi segada teiste ravimitega, ei samas infusiooniviaalis ega samas veenitees (isegi mitte 
hepariiniga). 
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Kui te kasutate ACTILYSE rohkem kui ette nähtud 
Vaatamata suhtelisele spetsiifilisusele võib üleannus põhjustada kliiniliselt olulist fibrinogeeni või teiste 
verehüübimissüsteemi komponentide hulga langust. Enamikel juhtudel on piisav oodata nende faktorite 
füsioloogilist taastumist pärast ACTILYSE-ravi lõppu. Kui siiski on tegemist tõsiste veritsustega, tehakse 
külmutatud plasma või värske vere ülekandeid ja manustakse sünteetilisi hüübimisvahendeid. 
 
 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida 
selles infolehes ei ole nimetatud. 
 
Kõrvaltoimete esinemissagedus on toodud tõsiduse vähenemise järjekorras: 
Väga sage (≥1/10) 
Sage (≥1/100 kuni <1/10) 
Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100) 
Harv (≥1/10 000 kuni <1/1000) 
Väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) 
 
Inimestel, kellele on ACTILYSE’i manustatud, on täheldatud allpool kirjeldatud kõrvaltoimeid. 
 
Väga sage 
- südamepuudulikkus 
- vedeliku kogunemine kopsu (kopsuturse) 
- veritsus või verevalum (hematoom) süste kohas 
- madal vererõhk (hüpotensioon) 
- ebaregulaarne südamerütm pärast seda, kui südame verevarustus on taastatud 
- valu rinna piirkonnas (stenokardia) 
 
Sage 
- uus südameatakk 
- verejooks peaajju (ajuhemorraagia) pärast peaaju arteri veretopistumisest põhjustatud insuldi (äge 

isheemiline insult/ajuinfarkt) ravi 
- südameseiskus 
- südamepuudulikkusest tingitud šokk (väga madal vererõhk) 
- hingamisteede veritsus, nt ninaverejooks või vere leidumine rögas (veriköha) 
- igemete veritsus 
- mao või soolestiku verejooks, sh veriokse (hematemees) või veriroe (meleena või pärasoole 

verejooks) 
- kudede veritsus, mis põhjustab purpurjaid verevalumeid (täppverevalumid) 
- verejooks kuseteedest või suguorganitest, mille tulemusel võib olla veri uriinis (verikusesus) 
- verejooks, mis nõuab vereülekannet 
- iiveldus 
- oksendamine 
- palavik 
 
Aeg-ajalt 
- verejooks peaajju (ajuhemorraagia) pärast südameataki (müokardiinfarkti) või kopsuarterite 

veretopistumise (kopsuarteri emboolia) ravi 
- verejooks südant ümbritsevasse pauna (hemoperikard) 
- sisemine verejooks kõhu tagumisse ossa (retroperitoneaalne verejooks) 
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- südameklappide rike (tagasivool mitraalklapist) või südamekambrite vaheseina kahjustus 
(vatsakeste vaheseina defekt) 

- veretopistuste moodustumine kopsudes (kopsuemboolia) pärast südameataki (müokardiinfarkti) ravi 
- verejooks kõrvast 
- veresoontes veretopistuste moodustumine, mis võivad liikuda teistesse organitesse (trombemboolia). 

Sümptomid olenevad sellest, missugust organit see puudutab. 
- allergilised reaktsioonid, nt nõgestõbi (urtikaaria) ja nahalööve, hingamisraskus (bronhospasm), 

vedeliku kogunemine naha alla (angioödeem), madal vererõhk või šokk 
 
Harv 
- verejooks siseorganites, nt maksas (maksaverejooks) või kopsus (kopsuverejooks) 
- kolesterooli kristallide kämpude moodustumine, mis võivad liikuda teistesse organitesse 

(rasvemboolia). Sümptomid olenevad sellest, missugust organit see puudutab. 
 
Väga harv 
- raske allergiline reaktsioon (nt eluohtlik anafülaksia) 
- veritsus silmades (silmahemorraagia) 
- närvisüsteemiga seotud juhtumid, näiteks: 

• krambid 
• kõnehäired 
• segasusseisund või deliirium (väga raske segasus) 
• ärevus, millega kaasneb rahutus (agitatsioon) 
• depressioon 
• mõtlemishäire (psühhoos) 

Need häired esinevad sageli seoses insuldiga, mille on põhjustanud veretopistus või verejooks peaajju. 
 
Kõrvaltoimetest teavitamine 

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida 
selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. 
Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
 
 
5. Kuidas ACTILYSE säilitada  

 

Hoida valguse eest kaitstult. 
Säilitada temperatuuril kuni 25o C.  
 
Valmislahus  
Valmislahust võib säilitada külmikus kuni 24 tundi ja kuni 8 tundi temperatuuril, mis ei ületa 25o C.  
Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe pärast lahustamist ära kasutada. Kui ravimit ei 
kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel. Tavaliselt ei tohi säilitusaeg 
ületada 24 tundi temperatuuril 2…8o C. 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu 
viimasele päevale. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
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Mida ACTILYSE sisaldab: 

- Toimeaine on alteplaas. 1 viaal sisaldab 50 mg alteplaasi.  
- Teised koostisosad on arginiin, fosforhape, polüsorbaat 80, süstevesi. 
- Pakendimaterjali kummikork sisaldab naturaalkummit (lateksit).  
 

Kuidas ACTILYSE välja näeb ja pakendi sisu 

1 viaal 2333 mg (sellest 50 mg toimeainet) süstelahuse pulbriga. 
1 viaal 50 ml lahustiga süstelahuse valmistamiseks.  
1 ülekande kanüül.  
 
Pulber lahuse valmistamiseks: 
50 ml steriilsed klaasviaalid, mis on suletud steriilse silikoniseeritud halli butüül-tüüpi korkidega, millel 
on alumiiniumist/plastikust klõpssulgurid. 
 
Lahusti: 
Süstevesi on 50 ml viaalides. Süstevee viaalid on suletud kummikorkide ja alumiinium/plastik 
klõpssulguritega. 
 

Müügiloa hoidja: 

Boehringer Ingelheim International GmbH 
Binger Str. 173 
Ingelheim am Rhein 
Saksamaa 
 

Tootja: 
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG 
Birkendorfer Str. 65 
D-88397 Biberach/Riss 
Saksamaa 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
Müügiloa hoidja/tootja esindaja Eestis: 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal 
Pärnu mnt 141 
Tallinn 11314 
+372 6 128 000 
 

Infoleht on viimati uuendatud Märtsis 2014 

 


