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AVERTISMENT: MIELOSUPRESIE, NEUROTOXICITATE și UROTOXICITATE

Mielosupresia poate fi severă și poate duce la infecții fatale. Monitorizați hemoleucograma înainte și 

la intervale după fiecare ciclu de tratament. Toxicitățile SNC pot fi severe și pot duce la encefalopatie 

și moarte. Monitorizați toxicitatea SNC și întrerupeți tratamentul pentru encefalopatie. 

Nefrotoxicitatea poate fi severă și poate duce la insuficiență renală. Cistita hemoragică poate fi severă 

și poate fi redusă prin utilizarea profilactică a mesnei [vezi Avertismente

și Precauții (5.1 la 5.3)] .

Indicații și utilizare pentru injectarea Ifosfamidă și Mesna
Ifosfamidă injectabilă este indicată pentru utilizare în combinație cu alți agenți antineoplazici aprobați pentru 

chimioterapia de linia a treia a cancerului testicular cu celule germinale. Ar trebui utilizat în combinație cu 

mesna pentru profilaxia cistitei hemoragice.

Ifosfamidă și Mesna injectabilă Dozare și administrare
Injecția de ifosfamidă trebuie administrată intravenos într-o doză de 1,2 grame pe m2pe zi timp de 5 zile 

consecutive. Tratamentul se repetă la fiecare 3 săptămâni sau după recuperarea din toxicitatea 

hematologică.
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Pentru a preveni toxicitatea vezicii urinare, injecția de ifosfamidă trebuie administrată cu o hidratare extinsă 

constând în cel puțin 2 litri de lichid oral sau intravenos pe zi. Mesna trebuie utilizat pentru a reduce incidența 

cistitei hemoragice. Injecția de ifosfamidă trebuie administrată sub formă de perfuzie intravenoasă lentă, 

care durează cel puțin 30 de minute. Nu au fost efectuate studii privind injectarea ifosfamidă la pacienții cu 

insuficiență hepatică sau renală [vezi Utilizare în populații specifice (8.6,

8.7)].

Soluțiile de ifosfamidă pot fi diluate în continuare pentru a obține concentrații de 0,6 până la 20 mg/ml în 

următoarele fluide:

Injecție de dextroză 5%, USP

Injecție cu clorură de sodiu 0,9%, USP

Injecții lactate Ringer, USP

Apă sterilă pentru preparate injectabile, USP

Deoarece s-au obținut rezultate de stabilitate esențial identice pentru amestecurile de apă sterilă ca și pentru 

celelalte amestecuri (injecție de dextroză 5%, injecție de clorură de sodiu 0,9% și injecție de Ringer lactat), 

utilizarea de sticle de sticlă parenterală de volum mare, pungi viaflex sau pungi PAB™ care conțin concentrații 

intermediare sau amestecuri de excipienți (de exemplu, 2,5% injectare dextroză, 0,45% injectare de clorură de 

sodiu sau 5% dextroză și 0,9% injectare de clorură de sodiu) este de asemenea acceptabilă.

Soluțiile constituite sau constituite și ulterior diluate de ifosfamidă injectabilă trebuie refrigerate 

și utilizate în decurs de 24 de ore. Soluțiile care conțin alcool benzilic pot reduce stabilitatea 

ifosfamidei.

Produsele medicamentoase pe cale parenterală trebuie inspectate vizual pentru a detecta particule și 

decolorare înainte de administrare, ori de câte ori soluția și recipientul permit.

Forme de dozare și puncte forte

Flacon cu doză unică de 1 gram

Flacon cu doză unică de 3 grame

Contraindicatii
Ifosfamida este contraindicată la pacienții cu:

Hipersensibilitate cunoscută la administrarea de ifosfamidă.

Obstrucția fluxului urinar.

Avertismente și precauții
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Mielosupresie, imunosupresie și infecții
Tratamentul cu ifosfamidă poate determina mielosupresie și suprimarea semnificativă a 
răspunsurilor imune, ceea ce poate duce la infecții severe. Au fost raportate rezultate fatale 
ale mielosupresiei asociate cu ifosfamidă. Mielosupresia indusă de ifosfamidă poate provoca 
leucopenie, neutropenie, trombocitopenie (asociată cu un risc mai mare de evenimente 
hemoragice) și anemie. Nadirul numărului de leucocite tinde să fie atins aproximativ în a doua 
săptămână după administrare. Când ifosfamida este administrată în asociere cu alți agenți 
chimioterapeutici/hematotoxici și/sau radioterapie, se observă frecvent mielosupresie severă. 
Riscul de mielosupresie este dependent de doză și este crescut cu administrarea unei singure 
doze mari comparativ cu administrarea fracționată.

Imunosupresia severă a dus la infecții grave, uneori fatale. Au fost raportate, de asemenea, 
sepsis și șoc septic. Infecțiile raportate cu ifosfamidă includ pneumonii, precum și alte infecții 
bacteriene, fungice, virale și parazitare. Infecțiile latente pot fi reactivate. La pacienții tratați cu 
ifosfamidă, a fost raportată reactivare pentru diferite infecții virale. Infecțiile trebuie tratate 
corespunzător. Profilaxia antimicrobiană poate fi indicată în anumite cazuri de neutropenie, la 
discreția medicului curant. In caz de febra neutropenica trebuie administrate antibiotice si/sau 
antimicotice. Se recomandă monitorizarea hematologică atentă. Numărul de globule albe 
(WBC), numărul de trombocite și hemoglobina trebuie obținute înainte de fiecare 
administrare și la intervale adecvate după administrare. Dacă nu este esențial din punct de 
vedere clinic,

Ifosfamida trebuie administrată cu precauție, dacă este deloc, la pacienții cu prezența unei infecții, 

imunosupresie severă sau rezerva măduvă osoasă compromisă, așa cum este indicat de leucopenie, 

granulocitopenie, metastaze extinse ale măduvei osoase, radioterapie anterioară sau terapie anterioară cu 

alți agenți citotoxici.

Toxicitate pentru sistemul nervos central, neurotoxicitate

Administrarea de ifosfamidă poate provoca toxicitate pe SNC și alte efecte neurotoxice. Riscul de 
toxicitate pe SNC și alte efecte neurotoxice necesită o monitorizare atentă a pacientului. După 
tratamentul cu ifosfamidă, au fost raportate manifestări neurologice constând în somnolență, confuzie, 
halucinații, vedere încețoșată, comportament psihotic, simptome extrapiramidale, incontinență urinară, 
convulsii și, în unele cazuri, comă. Au existat, de asemenea, raportări de neuropatie periferică asociată 
cu utilizarea ifosfamidei.

Neurotoxicitatea ifosfamidei se poate manifesta în decurs de câteva ore până la câteva zile după prima 

administrare și, în majoritatea cazurilor, se rezolvă în decurs de 48 până la 72 de ore de la întreruperea 

tratamentului cu ifosfamidă. Simptomele pot persista pentru perioade mai lungi de timp. Terapia de susținere 

trebuie menținută până la rezolvarea lor completă. Ocazional, recuperarea a fost incompletă. Au fost raportate 

rezultate fatale ale toxicității SNC. Recurența toxicității SNC după mai multe tratamente fără evenimente
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cursuri au fost raportate. Dacă se dezvoltă encefalopatie, administrarea de ifosfamidă trebuie 
întreruptă.

Datorită potențialului de efecte aditive, medicamentele care acționează asupra SNC (cum ar fi antiemetice, 

sedative, narcotice sau antihistaminice) trebuie utilizate cu precauție deosebită sau, dacă este necesar, 

întrerupte în caz de encefalopatie indusă de ifosfamidă.

Manifestările de toxicitate pe SNC pot afecta capacitatea pacientului de a conduce un automobil sau alte 

utilaje grele.

Toxicitate și efecte renale și uroteliale
Ifosfamida este atât nefrotoxică, cât și urotoxică. Funcția renală glomerulară și tubulară trebuie 

evaluată înainte de începerea terapiei, precum și în timpul și după tratament. Monitorizați în mod 

regulat sedimentul urinar pentru prezența eritrocitelor și a altor semne de uro/nefrotoxicitate.

Monitorizați în mod regulat substanțele chimice ale serului și urinei, inclusiv fosforul și potasiul. Administrați 

terapia de substituție adecvată, așa cum este indicat. La pacienţii trataţi cu ifosfamidă au fost raportate 

necroze parenchimatoase renale şi tubulare. Au fost raportate necroză tubulară acută, insuficiență renală 

acută și insuficiență renală cronică secundară tratamentului cu ifosfamidă, iar rezultatul fatal al 

nefrotoxicității a fost documentat.

Tulburările funcției renale (glomerulare și tubulare) în urma administrării de ifosfamide sunt foarte 
frecvente. Manifestările includ scăderea ratei de filtrare glomerulară, creșterea creatininei serice, 
proteinurie, enzimurie, cilindrurie, aminoacidurie, fosfaturie și glicozurie, precum și acidoză 
tubulară. Au fost raportate, de asemenea, sindromul Fanconi, rahitismul renal și întârzierea 
creșterii la copii, precum și osteomalacia la adulți. Dezvoltarea unui sindrom asemănător cu SIADH 
(sindrom de secreție inadecvată a hormonului antidiuretic) a fost raportată la ifosfamidă.

Leziunile tubulare pot deveni evidente în timpul terapiei, luni sau chiar ani după încetarea tratamentului. 

Disfuncția glomerulară sau tubulară se poate rezolva în timp, poate rămâne stabilă sau poate progresa pe o 

perioadă de luni sau ani, chiar și după terminarea tratamentului cu ifosfamidă.

Riscul și beneficiile așteptate ale terapiei cu ifosfamidă trebuie cântărite cu atenție atunci când se ia în 

considerare utilizarea ifosfamidei la pacienții cu insuficiență renală preexistentă sau cu rezervă nefronică 

redusă.

Efectele secundare urotoxice, în special cistita hemoragică, au fost foarte frecvent asociate cu utilizarea 

ifosfamidei. Aceste efecte urotoxice pot fi reduse prin utilizarea profilactică a mesnei.

La ifosfamidă a fost raportată cistita hemoragică care necesită transfuzie de sânge. Riscul de 
cistită hemoragică este dependent de doză și crește cu administrarea de doze mari unice 
comparativ cu administrarea fracționată. Cistită hemoragică după o singură doză de ifosfamidă
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a fost raportat. Radiațiile anterioare sau concomitente ale vezicii urinare sau tratamentul cu busulfan 

pot crește riscul de cistita hemoragică.

Înainte de începerea tratamentului, este necesară excluderea sau corectarea oricăror obstrucții ale tractului urinar [vedea

Contraindicații (4)].

În timpul administrării sau imediat după administrare, trebuie ingerate sau perfuzate cantități adecvate de lichid 

pentru a forța diereza pentru a reduce riscul de toxicitate a tractului urinar. Obțineți o analiză de urină înainte de 

fiecare doză de ifosfamidă. Dacă este prezentă hematurie microscopică (mai mare de 10 RBC per câmp de mare 

putere), atunci administrarea ulterioară trebuie întreruptă până la rezolvarea completă. Administrarea ulterioară a 

ifosfamidei trebuie administrată cu hidratare puternică orală sau parenterală.

Ifosfamida trebuie utilizată cu prudență, dacă este cazul, la pacienții cu infecții ale tractului urinar activ.

Cardiotoxicitate

Manifestările de cardiotoxicitate raportate la tratamentul cu ifosfamidă includ:

Aritmii supraventriculare sau ventriculare, inclusiv tahicardie atrială/supraventriculară, 
fibrilație atrială, tahicardie ventriculară fără puls

Scăderea tensiunii QRS și modificări ale segmentului ST sau ale undei T

Cardiomiopatie toxică care duce la insuficiență cardiacă cu congestie și hipotensiune arterială

Revărsat pericardic, pericardită fibrinoasă și fibroză epicardică

Au fost raportate rezultate fatale ale cardiotoxicității asociate cu ifosfamidă.

Riscul de a dezvolta efecte cardiotoxice este dependent de doză. Este crescută la pacienții cu tratament 

anterior sau concomitent cu alți agenți cardiotoxici sau radiații ale regiunii cardiace și, posibil, 

insuficiență renală.

O atenție deosebită trebuie exercitată atunci când ifosfamida este utilizată la pacienții cu factori de risc 

pentru cardiotoxicitate și la pacienții cu boli cardiace preexistente.

Toxicitate pulmonară

Pneumonita interstițială, fibroza pulmonară și alte forme de toxicitate pulmonară au fost raportate cu tratamentul 

cu ifosfamidă. De asemenea, a fost raportată toxicitate pulmonară care duce la insuficiență respiratorie, precum și 

la un rezultat fatal. Monitorizați semnele și simptomele de toxicitate pulmonară și tratați conform indicațiilor 

clinice.

Tumori maligne secundare

Tratamentul cu ifosfamidă implică riscul apariției tumorilor secundare și a precursorilor acestora ca 

sechele tardive. Riscul de alterări mielodisplazice, unele progresând spre leucemii acute, este
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a crescut. Alte afecțiuni maligne raportate după utilizarea ifosfamidei sau a regimurilor cu ifosfamidă 

includ limfomul, cancerul tiroidian și sarcoamele.

Tumoarea malignă secundară se poate dezvolta la câțiva ani după ce chimioterapia a fost 
întreruptă.

Boala hepatică veno-ocluzivă

Boala hepatică veno-ocluzivă a fost raportată cu chimioterapie care a inclus ifosfamidă.

Sarcina
Ifosfamida poate provoca vătămări fetale atunci când este administrată unei femei gravide. Întârzierea creșterii 

fetale și anemie neonatală au fost raportate în urma expunerii la scheme de chimioterapie care conțin ifosfamidă în 

timpul sarcinii. Ifosfamida este genotoxică și mutagenă în celulele germinale masculine și feminine. Efecte 

embriotoxice și teratogene au fost observate la șoareci, șobolani și iepuri la doze de 0,05 până la 0,075 ori mai mari 

decât doza umană.

Femeile nu trebuie să rămână însărcinate, iar bărbații nu ar trebui să aibă un copil în timpul terapiei cu ifosfamidă. În 

plus, bărbații nu ar trebui să aibă un copil timp de până la 6 luni după terminarea terapiei. Dacă acest medicament este 

utilizat în timpul sarcinii sau dacă pacienta rămâne gravidă în timp ce ia acest medicament sau după tratament, 

pacienta trebuie informată cu privire la pericolul potențial pentru făt [vezi Utilizarea în

Populații specifice (8.1)].

Efecte asupra fertilităţii

Ifosfamida interferează cu oogeneza și spermatogeneza. Au fost raportate amenoree, 
azoospermie și sterilitate la ambele sexe. Dezvoltarea sterilității pare să depindă de doza de 
ifosfamidă, durata terapiei și starea funcției gonadale la momentul tratamentului. 
Sterilitatea poate fi ireversibilă la unii pacienți.

Pacienți de sex feminin

La pacienţii trataţi cu ifosfamidă a fost raportată amenoree. Riscul de amenoree permanentă indusă 

de chimioterapie crește odată cu vârsta. Pacienții pediatrici tratați cu ifosfamidă în perioada 

prepubescenței ulterior pot să nu rămână însărcinați, iar cei care își păstrează funcția ovariană după 

terminarea tratamentului prezintă un risc crescut de a dezvolta menopauză prematură.

Pacienți de sex masculin

Bărbații tratați cu ifosfamidă pot dezvolta oligospermie sau azoospermie. Pacienții pediatrici 
tratați cu ifosfamidă în perioada prepubescenței ar putea să nu dezvolte în mod normal 
caracteristici sexuale secundare, dar pot avea oligospermie sau azoospermie. Azoospermia poate 
fi reversibilă la unii pacienți, deși reversibilitatea poate să nu apară timp de câțiva ani după 
încetarea tratamentului. Funcția sexuală și libidoul nu sunt, în general, afectate la acești pacienți. 
Poate apărea un anumit grad de atrofie testiculară. Pacienții tratați cu ifosfamidă au născut 
ulterior copii.
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Reacții anafilactice/anafilactoide și sensibilitate încrucișată

Au fost raportate reacții anafilactice/anafilactoide în asociere cu ifosfamidă. S-a raportat 
sensibilitate încrucișată între agenții citotoxici oxazafosforini.

Afectarea vindecării rănilor
Ifosfamida poate interfera cu vindecarea normală a rănilor.

Asistență medicală

Ifosfamida se excretă în laptele matern. Femeile nu trebuie să alăpteze în timpul tratamentului cu

ifosfamidă [vezi Utilizare în populații specifice (8.3)].

Reactii adverse

Reacții adverse din studiile clinice
Deoarece studiile clinice sunt efectuate din condiții foarte diferite, ratele de reacții adverse observate în 
studiile clinice ale unui medicament nu pot fi comparate direct cu ratele din studiile clinice ale altui 
medicament și pot să nu reflecte ratele observate în practica clinică. Reacțiile adverse și frecvența de 
mai jos se bazează pe 30 de publicații care descriu experiența clinică cu administrarea fracționată de 
ifosfamidă ca monoterapie cu o doză totală de 4 până la 12 g/m2pe curs.

Clasa sistemelor și organelor (SOC) Reacție adversă Procent
(Raport)

*Următorii termeni de reacție adversă au fost raportați pentru leucopenie: neutropenie, granulocitopenie, 
limfopenie și pancitopenie. Pentru febra neutropenica, vezi mai jos.
†Categoria de frecvență a leucopeniei se bazează pe frecvența leucopeniei < 3 x 103/µL [42,5% (150/353) nu este 
prezentat în tabel] și < 1 x 103/µL; un raport procentual relevant nu poate fi calculat pentru datele reunite și, prin 
urmare, categoria de frecvență conservatoare „Foarte frecventă” a fost inclusă în tabel.
‡Trombocitopenia poate fi, de asemenea, complicată de sângerare. Au fost raportate sângerări cu rezultat fatal. §
Frecvența trombocitopeniei se bazează pe frecvența trombocitopeniei < 100 x 103/µL [12,2% (24/196) nu este 
prezentat în tabel] și < 50 x 103/µL; un raport procentual relevant nu poate fi calculat din datele reunite și, prin urmare, 
frecvența conservatoare a „Foarte frecvente” a fost inclusă în tabel.
¶Include cazurile raportate ca anemie și scăderea hemoglobinei/hematocritului.
#S-a raportat encefalopatie cu comă și deces.
ÞS-a raportat că toxicitatea sistemului nervos central se manifestă prin următoarele semne și simptome: 
Comportament anormal, Labilitate afectivă Agresiune, Agitație, Anxietate, Afazie, Astenie, Ataxie, Sindrom cerebelos, 
Deficiență a funcției cerebrale, Tulburări cognitive, Comă, Stare confuzională, Convulsii, Disfuncție nervilor cranieni, 
Stare de conștiență deprimată, Depresie, Dezorientare, Amețeli, Electroencefalogramă anormală, Encefalopatie, Afect 
plat, Halucinații, Cefalee, Ideeție, Letargie, Tulburări de memorie, Schimbare de dispoziție, Disfuncție motrică, Spasme 
musculare, Pierderea miocloniei reflexelor cerebrale, , Reacție psihotică, Neliniște, Somnolență, Tremor, Incontinență 
urinară.
ßCardiotoxicitatea a fost raportată ca insuficiență cardiacă congestivă, tahicardie, edem pulmonar. S-a raportat un rezultat 

fatal

AS-a raportat hipotensiune arterială care duce la șoc și rezultat fatal. è
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Hepatotoxicitatea a fost raportată ca creșteri ale enzimelor hepatice, adică alanina aminotransferazei serice, aspartat 
aminotransferazei serice, fosfatazei alcaline, gama-glutamiltransferazei și lactat dehidrogenazei, bilirubinei crescute, 
icter, sindrom hepatorenal.
ðFrecvența cistitei hemoragice este estimată pe baza frecvenței hematuriei. Simptomele raportate de cistită 
hemoragică au inclus disurie și polakiurie. Vezi, de asemenea, Reacții adverse după punerea pe piață (6.2).
øS-a raportat că disfuncția renală se manifestă prin: insuficiență renală (inclusiv insuficiență renală acută, insuficiență 
renală ireversibilă; au fost raportate rezultate fatale), creatininemie crescută, creșterea BUN, clearance-ul creatininei 
scăzut, acidoză metabolică, anurie, oligurie, glicozurie, hiponatremie, Uremia, clearance-ul creatininei a crescut. Leziunile 
structurale renale au fost raportate ca: necroză tubulară acută, leziuni ale parenchimului renal, enzimurie, cilindrurie, 
proteinurie.
ýInclude cazurile raportate ca flebită și iritație a pereților venoși.
£Frecvența febrei neutropenice: Include cazurile raportate ca febră granulocitopenică.

INFECȚII ȘI INFESTAȚII Infecţie 9,9%
(112/1128)

TULBURĂRI ALE SISTEMULUI SANGUIN ȘI LIMFATIC leucopenie*(orice) - -†

leucopenie 43,5%
< 1 x 103/µL (267/614)

Trombocitopenie‡(orice) - -§

Trombocitopenie 4,8%
. 50 x 103/µL (35/729)

Anemie¶ 37,9%
(202/533)

TULBURĂRI DE METABOLISM ȘI DE NUTRIȚIE anorexie 1,1%
(15/1317)

TULBURĂRI ALE SISTEMULUI NERVOS Sistem nervos central
toxicitate#,Þ

15,4%
(154/1001)

Neuropatie periferica 0,4%
(5/1317)

TULBURĂRI CARDIACE Cardiotoxicitateß 0,5%
(7/1317)

TULBURĂRI VASCULARE HipotențieA 0,3%
(4/1317)

TULBURĂRI GASTROINTESTINALE Greață/Vărsături 46,8%
(443/964)

Diaree 0,7%
(9/1317)

Stomatita 0,3%
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(4/1317)

TULBURĂRI HEPATOBILIARE hepatotoxicitateè 1,8%
(22/1190)

TULBURĂRI CUITANE ȘI ȚESUTURI SUBCUTANATE Alopecie 89,6%
(540/603)

Dermatită 0,08%
(1/1317)

Erupție papulară 0,08%
(1/1317)

TULBURĂRI RENALE ȘI URINARE Cistită hemoragică - -ð

Hematurie

- fara mesna 44,1%
(282/640)

- cu mesna 21,3%
(33/155)

Macrohematurie

- fara mesna 11,1%
(66/594)

- cu mesna 5,2%
(5/97)

Disfuncție renalăø - -

Leziuni structurale renale - -

TULBURĂRI GENERALE ȘI SIT ADMINISTRATIV
CONDIȚII

Flebităý 2,8%
(37/1317)

Febra neutropenica£ 1%
(13/1317)

Oboseală 0,3%
(4/1317)

Starea de rău Incapabil sa

calculati

Experiență post-marketing
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Următoarele reacții adverse au fost raportate în experiența de după punerea pe piață, enumerate în funcție de clasa 

MedDRA pe sisteme și organe (SOC), apoi după termenul preferat în ordinea severității, acolo unde este posibil. 

Deoarece aceste reacții sunt raportate voluntar de la o populație de dimensiune incertă, nu este întotdeauna posibil să 

se estimeze în mod fiabil frecvența lor sau să se stabilească o relație cauzală cu expunerea la medicamente.

INFECȚII ȘI INFESTAȚII:

Următoarele manifestări au fost asociate cu mielosupresia și imunosupresia cauzate de 
ifosfamidă: risc crescut pentru și severitatea infecțiilor†, pneumonii†, sepsis și șoc septic 
(inclusiv rezultate fatale), precum și reactivarea infecțiilor latente, inclusiv hepatita virală†, 
Pneumocystis jiroveci†, herpes zoster, Strongyloides, leucoencefalopatie multifocală 
progresivă†și alte infecții virale și fungice.

†Imunosupresia severă a dus la infecții grave, uneori fatale.

NEOPLASME, BENIGNE ȘI MALIGNE ȘI NESPECIFICATE (INCLUS CHISTURI ȘI 
POLIPI):

Ca malignitate secundară legată de tratament*, Leucemie acută*(leucemie mieloida acuta)*, 
Leucemie acută promielocitară*, Leucemie limfocitară acută*, Sindrom mielodisplazic, Limfom 
(limfom non-Hodgkin), Sarcoame*, Carcinom cu celule renale, Cancer tiroidian

TULBURĂRI ALE SISTEMULUI SANG ȘI LIMFATIC:

Hematotoxicitate*,Mielosupresia manifestată ca insuficiență medulară, agranulocitoză; aplazie febrilă a 

măduvei osoase; Coagulare intravasculară diseminată, Sindrom hemolitic-uremic, Anemie hemolitică, 

Anemie neonatală, Methemoglobinemie

TULburări ale sistemului imunitar:

Angioedem*, Reacție anafilactică, Imunosupresie, Urticarie, Reacție de hipersensibilitate

TULBURĂRI ENDOCRINE:

Sindromul secreției inadecvate de hormon antidiuretic (SIADH)

TULBURĂRI DE METABOLISME ȘI DE NUTRIȚIE:

Sindrom de liză tumorală, Acidoză metabolică, Hipokaliemie, Hipocalcemie, Hipofosfatemie, 
Hiperglicemie, Polidipsie

TULBURARI PSIHIATRICE:

Atac de panică, Catatonie, Manie, Paranoia, Amăgire, Delir, Bradifrenie, Mutism, Schimbare de 
stare mentală, Ecolalie, Logoree, Perseverență, Amnezie
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TULBURĂRI ALE SISTEMULUI NERVOS:

Convulsie*, Status epilepticus (convulsiv și nonconvulsiv), sindrom de leucoencefalopatie 
posterioară reversibilă, Leucoencefalopatie, Tulburare extrapiramidală, Asterixis, Tulburare de 
mișcare, Polineuropatie, Disestezie, Ipotezie, Parestezie, Nevralgie, Tulburări de mers, 
Incontinență fecală, Dysarthrie

TULBURĂRI OCULARE:

Tulburări vizuale, vedere încețoșată, conjunctivită, iritație oculară

Tulburări ale urechii și ale labirintului:

Surditate, hipoacuzie, vertij, tinitus

TULBURĂRI CARDIACE:

Cardiotoxicitate*, Stop cardiac*, Fibrilatie ventriculara*, Tahicardie ventriculară*, Șoc cardiogen*, 
Infarct miocardic*, Infarct*, Bloc de ramură stânga, Bloc de ramură dreapta, Revărsat 
pericardic, Hemoragie miocardică, Angina pectorală, Insuficiență ventriculară stângă, 
Cardiomiopatie*, Cardiomiopatie congestivă, Miocardită*, Aritmie*, Pericardită, Fibrilație atrială, 
Flutter atrial, Bradicardie, Extrasistole supraventriculare, Contracții atriale premature, 
Extrasistole ventriculare, Depresie miocardică, Palpitații, Scăderea fracției de ejecție*, 
Electrocardiogramă anormală a segmentului ST, Electrocardiogramă inversare a undei T, 
Electrocardiogramă QRS anormală

TULBURĂRI VASCULARE:

Embolie pulmonară, tromboză venoasă profundă, sindrom de scurgere capilară, vasculită, hipertensiune arterială, 

înroșire, scăderea tensiunii arteriale

TULBURĂRI RESPIRATORII, TORACICE ȘI MEDIASTINALE:

Insuficiență respiratorie*, Sindromul de insuficiență respiratorie acută*, Hipertensiune pulmonara*, Boala 

pulmonară interstițială*asa cum se manifesta prin fibroza pulmonara*, Alveolită alergică, Pneumonită 

interstițială, Pneumonită*, Edem pulmonar*, Revărsat pleural, Bronhospasm, Dispnee, Hipoxie, Tuse

TULBURĂRI GASTROINTESTINALE:

Cecita, Colita, Enterocolita, Pancreatita, Ileusul, Hemoragia gastrointestinala, Ulceratia 

mucoaselor, Constipatia, Durerea abdominala, Hipersecretia salivara

TULBURĂRI HEPATOBILIARE:

Insuficiență hepatică*, Hepatită fulminantă*, Boală hepatică veno-ocluzivă, Tromboză venoasă portă, 

Hepatită citolitică, Colestază
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TULBURĂRI CUITANE ȘI ȚESUTULUI SUBCUTANAT:

Necroliză epidermică toxică, sindrom Stevens-Johnson, sindrom de eritrodisestezie palmo-plantară, 

dermatită de rechemare a radiațiilor, necroză cutanată, umflare a feței, peteșii, erupții cutanate maculare, 

erupții cutanate, prurit, eritem, hiperpigmentare cutanată, hiperhidrozidă nailă,

TULBURARE MUSCULO-SCHELETALĂ ȘI ȚESUTULUI CONECTIV:

rabdomioliză, osteomalacie, rahitism, întârziere de creștere, mialgie, artralgie, durere la nivelul 

extremităților, spasme musculare

TULBURĂRI RENALE ȘI URINARE:

Sindrom Fanconi, Nefrită tubulointerstițială, Diabet insipid nefrogen, Fosfaturie, 
Aminoacidurie, Poliurie, Enurezis, Senzație de urină reziduală

Au fost documentate rezultate fatale din insuficiența renală acută și cronică.

TULBURĂRI ALE SISTEMULUI REPRODUCTIV ȘI A SÂNULUI:

Infertilitate, insuficiență ovariană, menopauză prematură, amenoree, tulburare ovariană, tulburare de 

ovulație, azoospermie, oligospermie, afectarea spermatogenezei, scăderea estrogenului din sânge, 

creșterea gonadotropinei din sânge

TULBURĂRI CONGENITALE, FAMILIALE ȘI GENETICE:

Întârzierea creșterii fetale

TULBURĂRI GENERALE ȘI CONDIȚII ADMINISTRATIVE DE SITUAȚIE:

Insuficiență multi-organică*, Deteriorarea fizică generală, Reacții la locul de injectare/perfuzie, inclusiv 

umflare, inflamație, durere, eritem, sensibilitate, prurit; Dureri toracice, Edeme, Inflamații ale 

mucoaselor, Dureri, Pirexie, Frisoane

* Inclusiv rezultate fatale

Interacțiuni medicamentoase

Ifosfamida este un substrat atât pentru CYP3A4, cât și pentru CYP2B6.

Inductori ai CYP3A4

Inductorii CYP3A4 (de exemplu, carbamazepină, fenitoină, fosfenitoină, fenobarbital, rifampină, 
sunătoare) pot crește metabolismul ifosfamidei la metaboliții săi alchilanți activi. Inductorii CYP3A4 
pot crește formarea metabolitului ifosfamidă neurotoxic/nefrotoxic, cloroacetaldehidă. Monitorizați 
îndeaproape pacienții care iau ifosfamidă cu inductori ai CYP3A4 pentru toxicitate și luați în 
considerare ajustarea dozei.
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Inhibitori ai CYP3A4
Inhibitorii CYP3A4 (de exemplu, ketoconazol, fluconazol, itraconazol, sorafenib, aprepitant, 
fosaprepitant, grapefruit, suc de grepfrut) pot scădea metabolismul ifosfamidei la metaboliții săi 
alchilanți activi, scăzând probabil eficacitatea tratamentului cu ifosfamidă. Inhibitorii CYP 3A4 pot 
scădea, de asemenea, formarea unui metabolit neurotoxic/nefrotoxic al ifosfamidei, 
cloroacetaldehida.

UTILIZARE LA POPULAȚII SPECIFICE

Sarcina
Sarcina categoria D.

[Consultați Avertismente și precauții (5.8).]

Ifosfamida poate provoca vătămări fetale atunci când este administrată unei femei gravide. Întârzierea 

creșterii fetale și anemie neonatală au fost raportate în urma expunerii la scheme de chimioterapie care 

conțin ifosfamidă în timpul sarcinii.

Studiile pe animale indică faptul că ifosfamida este capabilă să provoace mutații genetice și leziuni 

cromozomiale in vivo. La șoarecii gestante, resorbțiile au crescut și anomaliile au fost prezente în ziua 19 

după o doză de 30 mg/m2doza de ifosfamidă a fost administrată în ziua 11 de gestație. Efecte embrio-letale 

au fost observate la șobolani după administrarea a 54 mg/m2dozele de ifosfamidă din a 6-a până în a 15-a zi 

de gestație și efectele embriotoxice au fost evidente după ce femelele au primit 18 mg/m2doze în aceeași 

perioadă de dozare. Ifosfamida este embriotoxică pentru iepurii cărora li se administrează 88 mg/m22/zi 

doze din a 6-a până în a 18-a zi după împerechere. Numărul de anomalii a fost, de asemenea, semnificativ 

crescut față de grupul de control.

Femeile nu trebuie să rămână însărcinate, iar bărbații nu ar trebui să aibă un copil în timpul terapiei cu ifosfamidă. În 

plus, bărbații nu ar trebui să aibă un copil timp de până la 6 luni după terminarea terapiei. Dacă acest medicament este 

utilizat în timpul sarcinii sau dacă pacienta rămâne gravidă în timp ce ia acest medicament sau după tratament, 

pacienta trebuie informată cu privire la pericolul potențial pentru făt.

Mamele care alăptează

Ifosfamida se excretă în laptele matern. Din cauza potențialului de reacții adverse grave și a 
tumorigenității demonstrate pentru ifosfamidă în studiile pe animale, trebuie luată o decizie 
întreruperea alăptării sau întreruperea medicamentului, ținând cont de importanța medicamentului 
pentru mamă. Femeile nu trebuie să alăpteze în timpul tratamentului cu ifosfamidă.

Utilizare pediatrică

Siguranța și eficacitatea nu au fost stabilite la copii și adolescenți.

Utilizare geriatrică
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În general, selectarea dozei pentru un pacient în vârstă trebuie să fie precaută, reflectând frecvența mai mare a 

scăderii funcției hepatice, renale sau cardiace și a bolii concomitente sau a altor terapii medicamentoase.

Un studiu efectuat la pacienți cu vârsta cuprinsă între 40 și 71 de ani a indicat că timpul de înjumătățire prin eliminare pare să 

crească odată cu înaintarea în vârstă.vezi Farmacocinetica (12.3)]. Această creștere aparentă a timpului de înjumătățire pare să fie 

legată de creșterea volumului de distribuție a ifosfamidei odată cu vârsta. Nu au fost raportate modificări semnificative ale 

clearance-ului plasmatic total sau ale clearance-ului renal sau non-renal odată cu vârsta.

Se știe că ifosfamida și metaboliții săi sunt excretați în mod substanțial prin rinichi, iar riscul de reacții 
toxice la acest medicament poate fi mai mare la pacienții cu insuficiență renală. Deoarece pacienții 
vârstnici sunt mai susceptibili de a avea funcție renală scăzută, trebuie avută grijă la selectarea dozei și 
poate fi utilă monitorizarea funcției renale.

Utilizare la pacienții cu insuficiență renală

Nu au fost efectuate studii oficiale la pacienții cu insuficiență renală. Se știe că ifosfamida și metaboliții 
săi sunt excretați prin rinichi și se pot acumula în plasmă cu funcție renală scăzută. Pacienții cu 
insuficiență renală trebuie monitorizați îndeaproape pentru toxicitate și poate fi luată în considerare 
reducerea dozei. Ifosfamida și metaboliții săi sunt dializabili.

Utilizare la pacienții cu insuficiență hepatică

Nu au fost efectuate studii oficiale la pacienții cu insuficiență hepatică. Ifosfamida este metabolizată pe 
scară largă în ficat și formează atât metaboliți eficienți, cât și toxici. Ifosfamida trebuie administrată cu 
prudență la pacienții cu insuficiență hepatică.

Supradozaj
Nu se cunoaște un antidot specific pentru ifosfamidă.

Pacienții care primesc un supradozaj trebuie monitorizați îndeaproape pentru dezvoltarea toxicității. 

Consecințele grave ale supradozajului includ manifestări ale toxicității dependente de doză, cum ar fi 

toxicitatea SNC, nefrotoxicitatea, mielosupresia și mucozita.consultați Avertismente și precauții

(5)].

Managementul supradozajului ar include măsuri generale de sprijin pentru a susține pacientul în orice 

perioadă de toxicitate care ar putea apărea, inclusiv tratamentul adecvat de ultimă generație pentru orice 

infecție concomitentă, mielosupresie sau altă toxicitate. Ifosfamida, precum și metaboliții de ifosfamidă sunt 

dializabili.

Profilaxia cistitei cu mesna poate fi de ajutor în prevenirea sau limitarea efectelor urotoxice în cazul 

supradozajului.

Ifosfamidă și Mesna Injecție Descriere
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Ifosfamidă injectabilă, flacoanele cu doză unică pentru administrare prin perfuzie intravenoasă conțin 
fiecare câte 1 gram sau 3 grame de ifosfamidă sterilă, USP. Flaconul de 1 gram conține, de asemenea, 
69 mg fosfat de sodiu monobazic monohidrat, USP, 21,3 mg fosfat de sodiu dibazic anhidru, USP și apă 
pentru preparate injectabile, USP, qs. Flaconul de 3 grame conține, de asemenea, 207 mg fosfat de 
sodiu monobazic monohidrat, USP, 63,9 mg fosfat de sodiu dibazic anhidru, USP și apă pentru 
preparate injectabile, USP, qs. Ifosfamida este un agent chimioterapeutic înrudit chimic cu muștarul cu 
azot și un analog sintetic al ciclofosfamidei. Ifosfamida este 3-(2-cloretil)-2-[(2-
cloretil)amino]tetrahidro-2H-1,3,2-oxazafosforin 2-oxid. Formula sa structurală este:

C7H15Cl2N2O2P MW 261,1

Ifosfamidă și Mesna injectabilă - Farmacologie clinică

Mecanism de acțiune

Ifosfamida este un promedicament care necesită activarea metabolică de către izoenzimele citocromului 

P450 hepatic pentru a-și exercita activitatea citotoxică. Activarea are loc prin hidroxilare la atomul de carbon 

din ciclu formând intermediarul instabil 4-hidroxifosfamidă și tautomerul său aldo cu inel deschis, care se 

descompune pentru a produce compusul citotoxic și urotoxic acroleină și un muștar de izofosforamidă 

alchilantă, precum și mai multe alte produse netoxice. Mecanismul exact de acțiune al ifosfamidei nu a fost 

determinat, dar acțiunea sa citotoxică este în primul rând prin legăturile încrucișate ADN cauzate de 

alchilarea de muștarul izofosforamidă la pozițiile guaninei N-7. Formarea de legături încrucișate inter și intra-

catenari în ADN are ca rezultat moartea celulelor.

Farmacocinetica
Ifosfamida prezintă o farmacocinetică dependentă de doză la om. În doze unice de 3,8 până la 5 g/m2, 

concentrațiile plasmatice scad bifazic și timpul mediu de înjumătățire plasmatică prin eliminare este de 

aproximativ 15 ore. La doze de 1,6 până la 2,4 g/m2/zi, dezintegrarea plasmatică este monoexponențială, iar 

timpul de înjumătățire prin eliminare este de aproximativ 7 ore.

Ifosfamida prezintă o farmacocinetică dependentă de timp la om. În urma administrării intravenoase a 
1,5 g/m2peste 0,5 ore o dată pe zi, timp de 5 zile, la 15 pacienți cu boală neoplazică, a avut loc o 
scădere a timpului de înjumătățire plasmatică prin eliminare de la 7,2 ore în ziua 1 la 4,6 ore în ziua 5, 
cu o creștere concomitentă a clearance-ului median de la 66 ml/min. în ziua 1 până la 115 ml/min în 
ziua 5. Nu a existat nicio modificare semnificativă a volumului de distribuție în ziua 5 în comparație cu 
ziua 1.

Distributie

Volumul de distribuție al ifosfamidei (Vd) aproximează volumul total de apă din corp, sugerând 
că distribuția are loc cu legare minimă de țesut. După administrarea intravenoasă a 1,5
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g/m2peste 0,5 ore o dată pe zi, timp de 5 zile, la 15 pacienți cu boală neoplazică, mediana Vd a ifosfamidei a 

fost de 0,64 L/kg în ziua 1 și de 0,72 l/kg în ziua 5. Ifosfamida prezintă o legare mică de proteinele 

plasmatice. Ifosfamida și metaboliții săi activi sunt legați în mare măsură de celulele roșii din sânge. 

Ifosfamida nu este un substrat pentru glicoproteina P.

Metabolism

Ifosfamida este metabolizată pe scară largă la om prin două căi metabolice: oxidarea inelului 
(„activare”) pentru a forma metabolitul activ, 4-hidroxi-ifosfamidă și oxidarea catenei laterale pentru 
a forma metaboliții inactivi, 3-declor-etilifosfamidă sau 2-decloroetilifosfamidă cu eliberarea 
metabolitului toxic, cloracetaldehida. Cantități mici (nmol/mL) de muștar ifosfamidă și 4-
hidroxifosfamidă sunt detectabile în plasma umană. Metabolismul ifosfamidei este necesar pentru 
generarea speciilor biologic active și, deși metabolismul este extins, este, de asemenea, destul de 
variabil în rândul pacienților.

Excreţie

După administrarea de doze de 5 g/m2de14Ifosfamida marcată cu C, de la 70% la 86% din 
radioactivitatea dozată a fost recuperată în urină sub formă de metaboliți, cu aproximativ 61% din doză 
excretată ca compus de bază. La doze de 1,6 până la 2,4 g/m2doar 12% până la 18% din doză a fost 
excretată prin urină sub formă de medicament nemodificat în 72 de ore. Doi derivați diferiți 
decloretilati ai ifosfamidei, 4-carboxiifosfamidă, acidul tiodiacetic și conjugații de cisteină ai acidului 
cloroacetic au fost identificați ca fiind principalii metaboliți urinari ai ifosfamidei la om și sunt prezente 
doar cantități mici de 4-hidroxiifosfamidă și acroleină.

Pediatrie

Analiza PK populației a fost efectuată pe datele plasmatice de la 32 de copii și adolescenți cu diferite boli 
maligne cu vârsta cuprinsă între 1 și 18 ani. Pacienții au primit un total de 45 de cure de ifosfamidă în 
doze de 1,2, 2 și 3 g/m2administrat intravenos timp de 1 sau 3 ore în 1, 2 sau 3 zile. Estimările populației 
medii ± eroare standard pentru clearance-ul inițial și volumul de distribuție al ifosfamidei au fost de 2,4 
± 0,33 L/h/m2și 21 ± 1,6 L/m2cu o variabilitate interindividuală de 43%, respectiv 32%.

Efectul vârstei

Un studiu pe 20 de pacienți cu vârsta cuprinsă între 40 și 71 de ani cărora li sa administrat 1,5 g/m2de ifosfamidă zilnic timp de 3 

sau 5 zile a indicat că timpul de înjumătățire prin eliminare pare să crească odată cu vârsta. Creșterea timpului de înjumătățire 

prin eliminare pare să fie legată de creșterea volumului de distribuție a ifosfamidei odată cu vârsta. Nu au fost raportate 

modificări semnificative ale clearance-ului plasmatic total sau ale clearance-ului renal cu vârsta.

Toxicologie nonclinica

Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii
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Ifosfamida s-a dovedit a fi cancerigen la șobolani atunci când este administrată prin injecție intraperitoneală la 6 

mg/kg (37 mg/m2, sau aproximativ 3% din doza zilnică la om la un mg/m22baza) de 3 ori pe săptămână timp de 52 

de săptămâni. Femelele de șobolan au avut o incidență semnificativ mai mare de leiomiosarcoame uterine și 

fibroadenoame mamare decât martorii vehicul.

Potențialul mutagen al ifosfamidei a fost documentat în sistemele bacteriene in vitro și în celulele de 

mamifere in vivo. In vivo, ifosfamida a indus efecte mutagene la șoareci și celulele germinale de 

Drosophila melanogaster și a indus o creștere semnificativă a mutațiilor letale dominante la șoarecii 

masculi, precum și a mutațiilor letale recesive legate de sex la Drosophila.

Ifosfamida a fost administrată la masculi și femele de câini beagle în doze de 1 sau 4,64 mg/kg/zi (20 sau 93 mg/m2) 

oral 6 zile pe săptămână timp de 26 de săptămâni. Câini masculi la 4,64 mg/kg (aproximativ 7,7% din doza clinică 

zilnică la un mg/m2)2baza) a avut atrofie testiculară cu degenerare a epiteliului tubular seminifer. Într-un al doilea 

studiu, șobolanii masculi și femele au primit 0, 25, 50 sau 100 mg/kg (0, 150, 300 sau 600 mg/m2).2) ifosfamidă 

intraperitoneal o dată la 3 săptămâni timp de 6 luni. Scăderea spermatogenezei a fost observată la majoritatea 

șobolanilor masculi cărora li sa administrat 100 mg/kg (aproximativ jumătate din doza clinică zilnică la un mg/m2).2

bază).

Studii clinice
Pacienții cu cancer testicular refractar (n = 59) au primit o combinație de ifosfamidă, cisplatină și fie 
etoposidă (VePesid®) sau vinblastină (VIP) ca terapie de linia a treia sau mai târziu. Selectarea etoposidei 
sau vinblastinei („V” în regimul VIP) a fost ghidată de efectul terapeutic obținut cu regimurile anterioare. 
Contribuția ifosfamidei la combinația VIP a fost determinată la pacienții tratați cu cisplatină-etoposidă 
înainte de ifosfamidă-cisplatină-etoposidă sau la cei care au primit cisplatină-vinblastină înainte de 
ifosfamidă-cisplatină-vinblastină.

Un total de 59 de pacienți au primit un regim de salvare de linia a treia, care a constat în ifosfamidă 1,2 g/m2/

zi intravenos în zilele 1 până la 5, cisplatină 20 mg/m2/zi intravenos în zilele 1 până la 5 și fie etoposidă 75 mg/

m2/zi intravenos în zilele 1 până la 5 sau vinblastină 0,22 mg/kg intravenos în ziua 1. Rezultatele eficacității cu 

regimul VIP au fost comparate cu datele reunite din șase studii de fază II cu un singur agent efectuate între 

august 1980 și octombrie 1985, incluzând un total de 90 de pacienți dintre care 65 au fost eligibili ca martori 

ai acestui studiu. Douăzeci și trei de pacienți din regimul VIP au devenit eliberați de boală doar cu VIP sau 

operație VIP plus, în timp ce un singur pacient din grupul de control istoric a obținut un răspuns complet. 

Durata mediană de supraviețuire a depășit doi ani în grupul VIP față de mai puțin de un an în grupul de 

control. Starea de performanță ≥ 80, carcinomul embrionar și boala minimă au fost factori de prognostic 

favorabil pentru supraviețuire. În toate categoriile de prognostic, diferența dintre controalele VIP și istorice a 

rămas foarte semnificativă.

Tabelul 1. Rezultate de eficacitate

*Testele Gehan-Breslow și Mantel-Cox

Număr. (%) dintre Pacienți
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VIP Control valoarea p

Total Pacienți 59 (100) 65 (100)

Fara afectiuni, sanatos 23 (39) 1 (2) < 0,001

Chimioterapia singură 15 (25) 1 (2) < 0,001

Chimioterapia plus chirurgie 8 (14) 0

Răspuns general 32 (54) 2 (3) < 0,001

Timp până la progres (săptămâni)

Median 19 4 < 0,001*

Gamă 1 până la 205+ 1 la 29

Interval fără boală (săptămâni)

Median 114 29

Gamă 13 până la 205+ - -

Supraviețuire (săptămâni)

Median 53 10 < 0,001*

Gamă 1 până la 205+ 1 până la 123+

Într-un studiu, 50 de pacienți complet evaluabili cu cancer testicular cu celule germinale au fost tratați 
cu ifosfamidă în asociere cu cisplatină și fie vinblastină, fie etoposidă după ce nu au eșuat (47 din 50 de 
pacienți) cel puțin două scheme de chimioterapie anterioare constând în cisplatină/vinblastină/
bleomicină (PVB). ), cisplatină/vinblastină/actinomicină D/bleomicina/ciclofosfamidă, (VAB6) sau 
combinația de cisplatină și etoposidă. Pacienții au fost selectați pentru sensibilitatea rămasă la 
cisplatină deoarece au răspuns anterior la un regim care conținea cisplatină și nu au progresat în 
timpul regimului care conținea cisplatină sau în decurs de 3 săptămâni de la întreruperea acestuia. 
Pacienții au servit drept control propriu, pe baza premisei că răspunsurile complete pe termen lung nu 
pot fi obținute prin retratare cu un regim la care au răspuns anterior și, ulterior, au recidivat.

Zece din 50 de pacienți complet evaluabili erau încă în viață la 2 până la 5 ani după tratament. Patru din cei 10 

supraviețuitori pe termen lung au fost eliberați de cancer prin rezecție chirurgicală după tratamentul cu regimul de 

ifosfamidă; supraviețuirea mediană pentru întregul grup de 50 de pacienți complet evaluabili a fost de 53 de săptămâni.
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Cum este furnizat/depozitare și manipulare

Ifosfamidă injectabilă este disponibilă după cum urmează:

Număr NDC Cuprins Pachet

0703-3427-11 1 g/20 ml Ambalat individual

0703-3429-11 3 g/60 ml Ambalat individual

Ifosfamidă injectabilă este disponibilă împreună cu injecția cu mesna ca trusă de administrare, după cum 

urmează:

Kit de administrare

Număr NDC Mărimea Pachetului

0703-4116-48 Kit de administrare

10 flacoane ifosfamidă 1 g/20 mL și 

10 flacoane mesna 1 g/10 mL

0703-4106-48 Kit de administrare

2 flacoane ifosfamidă 3 g/60 mL și 

6 flacoane mesna 1 g/10 mL

0703-4100-48 Kit de administrare

5 flacoane ifosfamidă 1 g/20 mL și 

3 flacoane mesna 1 g/10 mL

DEPOZITARE

Ifosfamidă injectabilă:A se păstra la 2° până la 8°C (36° până la 46°F).
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Injecție cu mesna:A se păstra la 2° până la 30°C (36° până la 86°F).

Aveți grijă când manipulați injecția cu ifosfamidă. Manipularea și prepararea injectării cu ifosfamidă trebuie 

să fie întotdeauna în conformitate cu ghidurile actuale privind manipularea în siguranță a agenților citotoxici. 

Au fost publicate mai multe linii directoare pe acest subiect.1-4Pot să apară reacții cutanate asociate cu 

expunerea accidentală la ifosfamidă injectabilă. Pentru a minimiza riscul expunerii cutanate, purtați 

întotdeauna mănuși impermeabile atunci când manipulați flacoanele și soluțiile care conțin injecție 

ifosfamidă. Dacă soluția de ifosfamidă intră în contact cu pielea sau mucoasa, spălați imediat pielea bine cu 

apă și săpun sau clătiți mucoasa cu cantități mari de apă.

Informații de consiliere pentru pacient

Informați pacienții despre riscurile asociate cu utilizarea ifosfamidei, precum și 
despre planul de monitorizare regulată a sângelui în timpul terapiei.

Informați în mod specific pacienții cu privire la următoarele:

Tratamentul cu ifosfamidă poate determina mielosupresie care poate fi severă și poate duce la un 

rezultat fatal. De asemenea, poate apărea o suprimare semnificativă a răspunsurilor imune care poate 

duce la infecții severe. Infecțiile latente pot fi reactivate. Pacienții trebuie să raporteze febră sau alte 

simptome ale unei infecții.

Riscul de sângerare și anemie.

Riscul de toxicitate pe SNC și alte efecte neurotoxice cu rezultat fatal.

Riscul de toxicitate a vezicii urinare și a rinichilor. Pacienții trebuie să fie conștienți de necesitatea creșterii 

aportului de lichide și a micsiunii frecvente pentru a preveni acumularea în vezică.

Riscul de cardiotoxicitate și rezultat fatal. Pacienții trebuie să raporteze boli cardiace 

preexistente.

Riscul de toxicitate pulmonară care duce la insuficiență respiratorie cu rezultat fatal.

Riscul de apariție a malignităților secundare din cauza terapiei.

Riscul de boală hepatică veno-ocluzivă.

Pericol potențial pentru un făt dacă o pacientă rămâne gravidă sau are un copil în timpul 
terapiei și până la 6 luni după terapie. Metode eficiente de contracepție trebuie utilizate în 
timpul terapiei și până la 6 luni după terapie.

Potențialul de reacții adverse grave și tumorigenitate atunci când copiii sunt alăptați în 
timpul terapiei.

Riscul de amenoree, menopauză prematură și sterilitate.

Riscul de alopecie, vindecarea rănilor și alte tulburări grave ale pielii și țesutului 
subcutanat.
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Terapia poate provoca tulburări gastro-intestinale, iar alcoolul poate crește greața și 

vărsăturile.

Riscul de stomatită și importanța unei igiene orale adecvate.

Riscul de tulburări oculare, cum ar fi tulburări de vedere, vedere încețoșată și iritarea ochilor.

Riscul de tulburări ale urechii și ale labirintului, cum ar fi surditatea, vertijul și tinitus.

Rev. B 7/2012

Teva Parenteral Medicines, Inc.

Irvine, CA 92618

PANOUL PRINCIPAL DE AFIȘARE, Partea 1 din 2

PANOUL PRINCIPAL DE AFIȘARE, partea 2 din 2

Kit de injectare Ifosfamidă și Mesna (10 și 10) Text

NDC 0703-4116-48 Numai Rx

IFOSFAMID injectabil
1 g/20 ml
(50 mg/ml)

Flacon cu doză unicăAgent citotoxic 

Steril

10 flacoane x 20 mL 

A REFRIGERARE

Injecție Mesna
1 g/10 ml
(100 mg/ml)

Flacon cu doze multiple

Steril
10 flacoane x 10 ml

TEVA
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PANOUL PRINCIPAL DE AFIȘARE, partea 1 din 2

PANOUL PRINCIPAL DE AFIȘARE, partea 2 din 2

Kit de injectare Ifosfamidă și Mesna (2 și 6) Text

Numai NDC 0703-4106-48 Rx

IFOSFAMID injectabil
3 g/60 ml
Flacon cu doză unică (50 mg/ml)Agent citotoxic

Steril
REFRIGERĂ
2 flacoane de 60 ml

Injecție Mesna
1 g/10 ml
(100 mg/ml)

Flacon cu doze multiple

Steril
6 flacoane de 10 ml

TEVA

Panoul de afișare principal, partea 1 din 2

Panoul de afișare principal, partea 2 din 2

Kit de injectare Ifosfamidă și Mesna (5 și 3) Text

Numai NDC 0703-4100-48 Rx
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IFOSFAMID injectabil
1 g/20 ml
(50 mg/ml)

Flacon cu doză unică

SterilAgent citotoxic
5 flacoane de 20 ml A REFRIGERARE

Injecție Mesna
1 g/10 ml
(100 mg/ml)

Flacon cu doze multiple

Steril
3 flacoane de 10 ml

TEVA

IFOSFAMIDE SI MESNA
trusa de ifosfamidă și mesna

Informații despre produs

Tip produs ETICHETA MEDICAMENTULUI CU PRESCRIPȚIE UMANĂ Cod articol (sursă) NDC:0703-4116

Ambalare

# Codul produsului Descrierea pachetului

1 NDC:0703-4116-48 1 KIT într-o CUTIE

Cantitatea de piese

Cantitate pachet de piese

#
Cantitatea totală de produs

Parte1 FLACON, UNIDOZA 1 10 ml

Parte1 FLACON, MULTIDOZA 2 10 ml

Partea 1 din 2

IFOSFAMIDA
injecție cu ifosfamidă
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Informații despre produs

Cod articol (sursă) NDC:0703-3407

Calea de administrare INTRAVENOS Program DEA

Ingredient activ/Parțiune activă

Numele ingredientelor Baza forței Putere

IFOSFAMIDA(IFOSFAMIDA) IFOSFAMIDA 1 g în 20 ml

Ingrediente inactive

Numele ingredientelor Putere

FOSFAT DE SODIU, MONOBAZIC, MONOHIDRAT

FOSFAT DE SODIU, DIBAZIC, ANHIDR

APĂ

Ambalare

# Codul produsului Descrierea pachetului

1 NDC:0703-3407-01 20 ml într-o fiolă, unică

Informații de marketing

Marketing

Categorie

Numărul cererii sau citarea 
monografiei

Începutul marketingului

Data
Sfârșitul marketingului

Data

ANDA ANDA076657 26.09.2012

Partea 2 din 2

MESNA
injecție de mesna, soluție

Informații despre produs

Cod articol (sursă) NDC:0703-4805

Calea de administrare INTRAVENOS Program DEA
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Ingredient activ/Parțiune activă

Numele ingredientelor Baza forței Putere

MESNA(ACID 2-MERCAPTOETANSULFONIC) MESNA 100 mg în 1 ml

Ingrediente inactive

Numele ingredientelor Putere

EDETAT DISODIC

HIDROXID DE SODIU

APĂ

ALCOOL BENZILIC

Ambalare

# Codul produsului Descrierea pachetului

1 NDC:0703-4805-01 10 mL într-un flacon, multidoză

Informații de marketing

Marketing

Categorie

Numărul cererii sau citarea 
monografiei

Începutul marketingului

Data
Sfârșitul marketingului

Data

ANDA ANDA075764 05/01/2002

Informații de marketing

Marketing

Categorie

Numărul cererii sau citarea 
monografiei

Începutul marketingului

Data
Sfârșitul marketingului

Data

ANDA ANDA075874 26.09.2012

IFOSFAMIDE SI MESNA
trusa de ifosfamidă și mesna

Informații despre produs

Tip produs ETICHETA MEDICAMENTULUI CU PRESCRIPȚIE UMANĂ Cod articol (sursă) NDC:0703-4106
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Ambalare

# Codul produsului Descrierea pachetului

1 NDC:0703-4106-48 1 KIT într-o CUTIE

Cantitatea de piese

Cantitate pachet de piese

#
Cantitatea totală de produs

Parte0 FLACON, UNIDOZA 1 2 ml

Parte1 FLACON, MULTIDOZA 2 6 ml

Partea 1 din 2

IFOSFAMIDA
injecție cu ifosfamidă

Informații despre produs

Cod articol (sursă) NDC:0703-3409

Calea de administrare INTRAVENOS Program DEA

Ingredient activ/Parțiune activă

Numele ingredientelor Baza forței Putere

IFOSFAMIDA(IFOSFAMIDA) IFOSFAMIDA 3 g în 60 ml

Ingrediente inactive

Numele ingredientelor Putere

FOSFAT DE SODIU, MONOBAZIC, MONOHIDRAT

FOSFAT DE SODIU, DIBAZIC, ANHIDR

APĂ

Ambalare

# Codul produsului Descrierea pachetului
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1 NDC:0703-3409-01 60 ml într-o fiolă, unică doză

Informații de marketing

Marketing

Categorie

Numărul cererii sau citarea 
monografiei

Începutul marketingului

Data
Sfârșitul marketingului

Data

ANDA ANDA076657 26.09.2012

Partea 2 din 2

MESNA
injecție de mesna, soluție

Informații despre produs

Cod articol (sursă) NDC:0703-4805

Calea de administrare INTRAVENOS Program DEA

Ingredient activ/Parțiune activă

Numele ingredientelor Baza forței Putere

MESNA(ACID 2-MERCAPTOETANSULFONIC) MESNA 100 mg în 1 ml

Ingrediente inactive

Numele ingredientelor Putere

EDETAT DISODIC

HIDROXID DE SODIU

APĂ

ALCOOL BENZILIC

Ambalare

# Codul produsului Descrierea pachetului

1 NDC:0703-4805-01 10 mL într-un flacon, multidoză

Informații de marketing

https://www.drugs.com/pro/ifosfamide-and-mesna-injection.html 27/30



19.04.22, 10:03 Ifosfamidă și injecție Mesna - informații despre prescrierea FDA, efecte secundare și utilizări

Marketing

Categorie

Numărul cererii sau citarea 
monografiei

Începutul marketingului

Data
Sfârșitul marketingului

Data

ANDA ANDA075764 05/01/2002

Informații de marketing

Marketing

Categorie

Numărul cererii sau citarea 
monografiei

Începutul marketingului

Data
Sfârșitul marketingului

Data

ANDA ANDA075874 26.09.2012

IFOSFAMIDE SI MESNA
trusa de ifosfamidă și mesna

Informații despre produs

Tip produs ETICHETA MEDICAMENTULUI CU PRESCRIPȚIE UMANĂ Cod articol (sursă) NDC:0703-4100

Ambalare

# Codul produsului Descrierea pachetului

1 NDC:0703-4100-48 1 KIT într-o CUTIE

Cantitatea de piese

Cantitate pachet de piese

#
Cantitatea totală de produs

Parte0 FLACON, UNIDOZA 1 5 ml

Parte0 FLACON, MULTI-DOZA 2 3 ml

Partea 1 din 2

IFOSFAMIDA
injecție cu ifosfamidă

Informații despre produs

Cod articol (sursă) NDC:0703-3407

Calea de administrare INTRAVENOS Program DEA
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Ingredient activ/Parțiune activă

Numele ingredientelor Baza forței Putere

IFOSFAMIDA(IFOSFAMIDA) IFOSFAMIDA 1 g în 20 ml

Ingrediente inactive

Numele ingredientelor Putere

FOSFAT DE SODIU, MONOBAZIC, MONOHIDRAT

FOSFAT DE SODIU, DIBAZIC, ANHIDR

APĂ

Ambalare

# Codul produsului Descrierea pachetului

1 NDC:0703-3407-01 20 ml într-o fiolă, unică

Informații de marketing

Marketing

Categorie

Numărul cererii sau citarea 
monografiei

Începutul marketingului

Data
Sfârșitul marketingului

Data

ANDA ANDA076657 26.09.2012

Partea 2 din 2

MESNA
injecție de mesna, soluție

Informații despre produs

Cod articol (sursă) NDC:0703-4805

Calea de administrare INTRAVENOS Program DEA

Ingredient activ/Parțiune activă

Numele ingredientelor Baza forței Putere

MESNA(ACID 2-MERCAPTOETANSULFONIC) MESNA 100 mg în 1 ml
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Ingrediente inactive

Numele ingredientelor Putere

EDETAT DISODIC

HIDROXID DE SODIU

APĂ

ALCOOL BENZILIC

Ambalare

# Codul produsului Descrierea pachetului

1 NDC:0703-4805-01 10 mL într-un flacon, multidoză

Informații de marketing

Marketing

Categorie

Numărul cererii sau citarea 
monografiei

Începutul marketingului

Data
Sfârșitul marketingului

Data

ANDA ANDA075764 05/01/2002

Informații de marketing

Marketing

Categorie

Numărul cererii sau citarea 
monografiei

Începutul marketingului

Data
Sfârșitul marketingului

Data

ANDA ANDA075874 05/01/2002

Labeler - Teva Parenteral Medicines, Inc (794362533)

Teva Parenteral Medicines, Inc
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