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Phản ứng có hại / Tác dụng phụ

Mở rộng

CẢNH BÁO: MYELOSUPPRESSION, NEUROTOXICITY và UROTOXICITY

Suy tủy có thể nặng và dẫn đến nhiễm trùng gây tử vong. Theo dõi công thức máu trước và sau 
mỗi chu kỳ điều trị. Độc tính trên thần kinh trung ương có thể nghiêm trọng và dẫn đến bệnh 
não và tử vong. Theo dõi độc tính trên thần kinh trung ương và ngừng điều trị bệnh não. Độc 
tính trên thận có thể nặng và dẫn đến suy thận. Viêm bàng quang xuất huyết có thể nặng và có 
thể giảm bớt bằng cách sử dụng dự phòng mesna [xem Cảnh báo

và Biện pháp phòng ngừa (5.1 đến 5.3)].

Chỉ định và cách sử dụng cho Ifosfamide và Mesna Injection
Thuốc tiêm ifosfamide được chỉ định sử dụng kết hợp với một số chất chống ung thư đã được phê duyệt khác 

cho hóa trị liệu dòng thứ ba của bệnh ung thư tinh hoàn tế bào mầm. Nó nên được sử dụng kết hợp với 

mesna để dự phòng viêm bàng quang xuất huyết.

Liều lượng và cách dùng Ifosfamide và Mesna Injection
Tiêm ifosfamide nên được tiêm tĩnh mạch với liều 1,2 gam mỗi m2mỗi ngày trong 5 ngày liên 
tiếp. Điều trị được lặp lại sau mỗi 3 tuần hoặc sau khi hồi phục khỏi nhiễm độc huyết học.
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Để ngăn ngừa nhiễm độc bàng quang, nên tiêm ifosfamide với sự truyền nước rộng rãi bao gồm ít nhất 
2 lít dịch uống hoặc tiêm tĩnh mạch mỗi ngày. Mesna nên được sử dụng để giảm tỷ lệ mắc bệnh viêm 
bàng quang xuất huyết. Thuốc tiêm ifosfamide nên được thực hiện dưới dạng truyền tĩnh mạch chậm 
kéo dài tối thiểu 30 phút. Các nghiên cứu về việc tiêm ifosfamide ở bệnh nhân suy gan hoặc suy thận 
chưa được tiến hành [xem Sử dụng trong các Quần thể Cụ thể (8.6,

8,7)].

Các dung dịch ifosfamide có thể được pha loãng thêm để đạt được nồng độ từ 0,6 đến 20 mg / mL trong 

các chất lỏng sau:

Tiêm dextrose 5%, USP

Thuốc tiêm natri clorid 0,9%, USP

Thuốc tiêm ringer cho con bú, USP

Nước vô trùng pha tiêm, USP

Do các kết quả về độ ổn định về cơ bản là giống hệt nhau đối với phụ gia nước vô trùng cũng như 
đối với các phụ gia khác (tiêm dextrose 5%, tiêm natri clorid 0,9% và tiêm ringer cho con bú), nên 
việc sử dụng các chai thủy tinh thể tích lớn dùng để tiêm, túi viaflex hoặc túi PAB ™. có chứa nồng 
độ trung gian hoặc hỗn hợp của tá dược (ví dụ: thuốc tiêm dextrose 2,5%, thuốc tiêm natri clorid 
0,45%, hoặc thuốc tiêm dextrose 5% và natri clorid 0,9%) cũng được chấp nhận.

Các dung dịch tiêm ifosfamide đã thành phần hoặc đã được tạo thành và được pha loãng thêm nên được 

bảo quản lạnh và sử dụng trong vòng 24 giờ. Các dung dịch chứa benzyl-alcohol có thể làm giảm độ ổn 

định của ifosfamide.

Các sản phẩm thuốc dùng đường tiêm phải được kiểm tra bằng mắt thường về chất dạng hạt và sự đổi màu 

trước khi sử dụng, bất cứ khi nào dung dịch và hộp đựng cho phép.

Dạng bào chế và độ mạnh
Lọ đơn liều 1 gam

Lọ đơn liều 3 gam

Chống chỉ định
Ifosfamide được chống chỉ định ở những bệnh nhân:

Quá mẫn với việc sử dụng ifosfamide.

Tắc nghẽn đường ra nước tiểu.

Cảnh báo và đề phòng
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Suy tủy, ức chế miễn dịch và nhiễm trùng
Điều trị bằng ifosfamide có thể gây ức chế tủy và ức chế đáng kể các phản ứng miễn dịch, có 
thể dẫn đến nhiễm trùng nặng. Kết cục tử vong của suy tủy liên quan đến ifosfamide đã được 
báo cáo. Suy tủy do ifosfamide có thể gây ra giảm bạch cầu, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu (liên 
quan đến nguy cơ xuất huyết cao hơn) và thiếu máu. Tần số bạch cầu có xu hướng đạt được 
khoảng trong tuần thứ hai sau khi dùng thuốc. Khi ifosfamide được sử dụng kết hợp với các 
tác nhân trị liệu hóa học / gây độc huyết khác và / hoặc xạ trị, suy tủy nghiêm trọng thường 
được quan sát thấy. Nguy cơ suy tủy phụ thuộc vào liều lượng và tăng lên khi dùng một liều 
cao duy nhất so với khi dùng phân đoạn.

Suy giảm miễn dịch nghiêm trọng đã dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng, đôi khi gây tử vong. Nhiễm trùng 

huyết và sốc nhiễm trùng cũng đã được báo cáo. Các trường hợp nhiễm trùng được báo cáo với ifosfamide 

bao gồm bệnh bụi phổi, cũng như các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, nấm, vi rút và ký sinh trùng khác. 

Nhiễm trùng tiềm ẩn có thể được kích hoạt trở lại. Ở những bệnh nhân được điều trị bằng ifosfamide, tình 

trạng tái kích hoạt đã được báo cáo đối với các bệnh nhiễm vi rút khác nhau. Nhiễm trùng phải được điều trị 

thích hợp. Có thể chỉ định điều trị dự phòng bằng kháng sinh trong một số trường hợp giảm bạch cầu theo 

quyết định của bác sĩ quản lý. Trong trường hợp sốt giảm bạch cầu, phải cho thuốc kháng sinh và / hoặc 

thuốc hạ sốt. Theo dõi huyết học chặt chẽ được khuyến khích. Nên thu được số lượng bạch cầu (WBC), số 

lượng tiểu cầu và hemoglobin trước mỗi lần dùng thuốc và vào những khoảng thời gian thích hợp sau khi 

dùng thuốc. Trừ khi cần thiết về mặt lâm sàng,

Nếu không nên dùng ifosfamide một cách thận trọng cho bệnh nhân bị nhiễm trùng, ức chế 
miễn dịch nghiêm trọng hoặc dự trữ tủy xương bị tổn thương, như được chỉ định bởi giảm bạch 
cầu, giảm bạch cầu hạt, di căn tủy xương, xạ trị trước hoặc điều trị trước với các chất độc tế bào 
khác.

Độc tính hệ thần kinh trung ương, độc tính thần kinh

Sử dụng ifosfamide có thể gây ngộ độc thần kinh trung ương và các tác dụng độc thần kinh khác. Nguy 
cơ nhiễm độc thần kinh trung ương và các tác dụng độc thần kinh khác đòi hỏi bệnh nhân phải theo dõi 
cẩn thận. Các biểu hiện thần kinh bao gồm buồn ngủ, lú lẫn, ảo giác, nhìn mờ, hành vi loạn thần, các 
triệu chứng ngoại tháp, tiểu không tự chủ, co giật và trong một số trường hợp, hôn mê, đã được báo 
cáo sau khi điều trị bằng ifosfamide. Cũng đã có báo cáo về bệnh thần kinh ngoại vi liên quan đến việc 
sử dụng ifosfamide.

Độc tính thần kinh của ifosfamide có thể biểu hiện trong vòng vài giờ đến vài ngày sau khi dùng lần đầu tiên và 

trong hầu hết các trường hợp sẽ hết trong vòng 48 đến 72 giờ sau khi ngừng ifosfamide. Các triệu chứng có thể 

tồn tại trong thời gian dài hơn. Liệu pháp hỗ trợ nên được duy trì cho đến khi giải quyết hoàn toàn. Đôi khi, quá 

trình phục hồi chưa hoàn thành. Kết cục tử vong do nhiễm độc thần kinh trung ương đã được báo cáo. Tái phát 

nhiễm độc thần kinh trung ương sau một số điều trị không hiệu quả
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các khóa học đã được báo cáo. Nếu bệnh não phát triển, nên ngừng sử dụng ifosfamide.

Do khả năng gây ra các tác dụng phụ, các thuốc tác động lên thần kinh trung ương (như thuốc chống nôn, thuốc an 

thần, chất gây nghiện hoặc thuốc kháng histamine) phải được sử dụng đặc biệt thận trọng hoặc nếu cần, phải ngừng sử 

dụng trong trường hợp bệnh não do ifosfamide gây ra.

Biểu hiện nhiễm độc thần kinh trung ương có thể làm suy giảm khả năng vận hành ô tô hoặc máy móc hạng nặng 

khác của bệnh nhân.

Độc tính và tác dụng đối với thận và niệu quản

Ifosfamide vừa gây độc cho thận vừa gây độc cho niệu. Chức năng cầu thận và ống thận phải được 

đánh giá trước khi bắt đầu điều trị cũng như trong và sau khi điều trị. Theo dõi cặn nước tiểu thường 

xuyên để biết sự hiện diện của hồng cầu và các dấu hiệu nhiễm độc thận / niệu khác.

Theo dõi các chất hóa học trong huyết thanh và nước tiểu, bao gồm phốt pho và kali thường xuyên. 
Thực hiện liệu pháp thay thế thích hợp theo chỉ định. Hoại tử nhu mô thận và ống thận đã được báo cáo 
ở những bệnh nhân được điều trị bằng ifosfamide. Hoại tử ống thận cấp, suy thận cấp và suy thận mãn 
tính thứ phát sau điều trị ifosfamide đã được báo cáo, và kết quả tử vong do độc tính trên thận đã được 
ghi nhận.

Rối loạn chức năng thận, (cầu thận và ống thận) sau khi dùng ifosfamide là rất phổ biến. Các 
biểu hiện bao gồm giảm mức lọc cầu thận, tăng creatinin huyết thanh, protein niệu, enzym 
niệu, trụ niệu, aminoacid niệu, phosphat niệu và đường niệu cũng như nhiễm toan ống thận. 
Hội chứng Fanconi, còi xương và chậm lớn ở trẻ em cũng như nhuyễn xương ở người lớn cũng 
đã được báo cáo. Đã có báo cáo về sự phát triển của một hội chứng giống như SIADH (hội 
chứng tiết hormone chống bài niệu không thích hợp) với ifosfamide.

Tổn thương ống có thể trở nên rõ ràng trong khi điều trị, vài tháng hoặc thậm chí vài năm sau khi ngừng điều trị. Rối 

loạn chức năng cầu thận hoặc ống có thể giải quyết theo thời gian, duy trì ổn định hoặc tiến triển trong khoảng thời 

gian vài tháng hoặc nhiều năm, ngay cả sau khi hoàn thành điều trị bằng ifosfamide.

Cần cân nhắc kỹ nguy cơ và lợi ích mong đợi của liệu pháp ifosfamide khi cân nhắc việc 
sử dụng ifosfamide ở bệnh nhân suy thận từ trước hoặc giảm dự trữ nephron.

Các tác dụng phụ gây độc cho tiết niệu, đặc biệt là viêm bàng quang xuất huyết, rất phổ biến liên quan đến việc sử dụng 

ifosfamide. Những tác dụng độc hại này có thể được giảm bớt bằng cách sử dụng mesna dự phòng.

Viêm bàng quang xuất huyết cần truyền máu đã được báo cáo khi sử dụng ifosfamide. Nguy cơ 
viêm bàng quang xuất huyết phụ thuộc vào liều lượng và tăng lên khi dùng liều cao đơn lẻ so với 
dùng phân đoạn. Viêm bàng quang xuất huyết sau khi dùng một liều ifosfamide
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đã được báo cáo. Bức xạ bàng quang trong quá khứ hoặc đồng thời với điều trị bằng busulfan có thể làm tăng 

nguy cơ mắc bệnh viêm bàng quang xuất huyết.

Trước khi bắt đầu điều trị, cần phải loại trừ hoặc sửa chữa bất kỳ vật cản đường tiết niệu nào [xem

Chống chỉ định (4)].

Trong hoặc ngay sau khi dùng thuốc, nên uống hoặc truyền một lượng chất lỏng thích hợp để bắt 
buộc phải uống nước tiểu nhằm giảm nguy cơ nhiễm độc đường tiết niệu. Lấy phân tích nước tiểu 
trước mỗi liều ifosfamide. Nếu có tiểu máu vi thể (lớn hơn 10 RBCs trên mỗi trường công suất cao), 
thì nên ngừng sử dụng thuốc tiếp theo cho đến khi giải quyết hoàn toàn. Việc sử dụng thêm 
ifosfamide nên được truyền bằng đường uống hoặc đường tiêm.

Ifosfamide nên được sử dụng một cách thận trọng, nếu có, ở những bệnh nhân bị nhiễm trùng đường tiết niệu đang hoạt động.

Độc tính trên tim

Các biểu hiện về độc tính trên tim được báo cáo khi điều trị bằng ifosfamide bao gồm:

Rối loạn nhịp trên thất hoặc tâm thất, bao gồm nhịp nhanh nhĩ / trên thất, rung nhĩ, 
nhịp nhanh thất không có nhịp

Giảm điện áp QRS và thay đổi đoạn ST hoặc sóng T

Bệnh cơ tim nhiễm độc dẫn đến suy tim với tắc nghẽn và hạ huyết áp

Tràn dịch màng ngoài tim, viêm màng ngoài tim xơ và xơ hóa màng ngoài tim

Kết quả tử vong của độc tính trên tim liên quan đến ifosfamide đã được báo cáo.

Nguy cơ phát triển các tác dụng độc trên tim phụ thuộc vào liều lượng. Nó tăng lên ở những bệnh nhân 

được điều trị trước hoặc đồng thời với các tác nhân gây độc cho tim khác hoặc bức xạ vùng tim và có 

thể bị suy thận.

Cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng ifosfamide cho bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ gây 
độc cho tim và bệnh nhân có bệnh tim từ trước.

Độc tính trên phổi
Đã có báo cáo về viêm phổi kẽ, xơ phổi và các dạng nhiễm độc phổi khác khi điều trị bằng 
ifosfamide. Nhiễm độc phổi dẫn đến suy hô hấp cũng như tử vong cũng đã được báo cáo. Theo 
dõi các dấu hiệu và triệu chứng của nhiễm độc phổi và điều trị theo chỉ định lâm sàng.

Khối u ác tính thứ cấp
Điều trị bằng ifosfamide có nguy cơ hình thành các khối u thứ cấp và tiền thân của chúng là di 

chứng muộn. Nguy cơ thay đổi tủy bào, một số tiến triển thành bệnh bạch cầu cấp tính, là
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tăng. Các khối u ác tính khác được báo cáo sau khi sử dụng ifosfamide hoặc phác đồ với ifosfamide bao gồm 

ung thư hạch, ung thư tuyến giáp và sarcoma.

Bệnh ác tính thứ phát có thể phát triển vài năm sau khi ngừng hóa trị.

Bệnh gan tắc tĩnh mạch
Bệnh gan do tắc tĩnh mạch đã được báo cáo với hóa trị liệu bao gồm ifosfamide.

Thai kỳ
Ifosfamide có thể gây hại cho thai nhi khi dùng cho phụ nữ mang thai. Thai nhi chậm phát triển và thiếu 
máu ở trẻ sơ sinh đã được báo cáo sau khi tiếp xúc với phác đồ hóa trị có chứa ifosfamide trong thai kỳ. 
Ifosfamide gây độc và gây đột biến gen ở tế bào mầm đực và cái. Tác dụng gây độc cho phôi và gây quái 
thai đã được quan sát thấy ở chuột nhắt, chuột cống và thỏ với liều lượng gấp 0,05 đến 0,075 lần liều 
dùng cho người.

Phụ nữ không nên mang thai và nam giới không nên làm cha một đứa trẻ trong thời gian điều trị bằng 

ifosfamide. Hơn nữa, nam giới không nên làm cha một đứa trẻ trong tối đa 6 tháng sau khi kết thúc điều trị. Nếu 

thuốc này được sử dụng trong thời kỳ mang thai, hoặc nếu bệnh nhân có thai trong khi dùng thuốc này hoặc sau 

khi điều trị, bệnh nhân phải được đề phòng về nguy cơ tiềm ẩn cho thai nhi [xem Sử dụng trong

Quần thể cụ thể (8.1)].

Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản

Ifosfamide cản trở quá trình sinh trứng và sinh tinh. Vô kinh, azoospermia và vô sinh ở cả hai giới đã được 

báo cáo. Sự phát triển của tình trạng vô sinh dường như phụ thuộc vào liều lượng ifosfamide, thời gian 

điều trị và trạng thái của chức năng tuyến sinh dục tại thời điểm điều trị. Tình trạng vô trùng có thể không 

hồi phục ở một số bệnh nhân.

Bệnh nhân nữ

Vô kinh đã được báo cáo ở những bệnh nhân được điều trị bằng ifosfamide. Nguy cơ vô kinh 
vĩnh viễn do hóa trị liệu tăng lên theo tuổi. Sau đó, bệnh nhi được điều trị bằng ifosfamide 
trong thời kỳ tiền dậy thì có thể không thụ thai và những người vẫn giữ được chức năng 
buồng trứng sau khi điều trị xong sẽ có nhiều nguy cơ bị mãn kinh sớm.

Bệnh nhân nam

Nam giới được điều trị bằng ifosfamide có thể phát triển chứng oligospermia hoặc azoospermia. Các bệnh nhi 

được điều trị bằng ifosfamide trong thời kỳ tiền phát triển tuổi dậy thì có thể không phát triển các đặc điểm sinh 

dục phụ một cách bình thường, nhưng có thể mắc chứng oligospermia hoặc azoospermia. Azoospermia có thể 

hồi phục ở một số bệnh nhân, mặc dù khả năng hồi phục có thể không xảy ra trong vài năm sau khi ngừng điều 

trị. Chức năng tình dục và ham muốn tình dục nói chung không bị suy giảm ở những bệnh nhân này. Có thể bị teo 

tinh hoàn ở một mức độ nào đó. Những bệnh nhân được điều trị bằng ifosfamide sau đó đã có con nối dõi.
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Phản ứng phản vệ / phản vệ và nhạy cảm chéo
Các phản ứng phản vệ / phản vệ đã được báo cáo liên quan đến ifosfamide. Mẫn cảm chéo 
giữa các tác nhân gây độc tế bào oxazaphosphorine đã được báo cáo.

Suy giảm khả năng chữa lành vết thương

Ifosfamide có thể cản trở quá trình chữa lành vết thương bình thường.

Điều dưỡng

Ifosfamide được bài tiết qua sữa mẹ. Phụ nữ không được cho con bú trong thời gian điều trị bằng

ifosfamide [xem Sử dụng trong các Quần thể Cụ thể (8.3)].

Phản ứng trái ngược

Phản ứng có hại từ các thử nghiệm lâm sàng

Bởi vì các thử nghiệm lâm sàng được tiến hành từ các điều kiện khác nhau, tỷ lệ phản ứng có hại quan sát được 

trong các thử nghiệm lâm sàng của một loại thuốc không thể so sánh trực tiếp với tỷ lệ trong các thử nghiệm lâm 

sàng của một loại thuốc khác và có thể không phản ánh tỷ lệ quan sát được trong thực hành lâm sàng. Các phản 

ứng có hại và tần suất dưới đây dựa trên 30 ấn phẩm mô tả kinh nghiệm lâm sàng khi sử dụng ifosfamide được 

phân đoạn dưới dạng đơn trị liệu với tổng liều từ 4 đến 12 g / m2mỗi khóa học.

Lớp Organ hệ thống (SOC) Phản ứng có hại Phần trăm
(Tỉ lệ)

*Các thuật ngữ phản ứng có hại sau đây đã được báo cáo đối với giảm bạch cầu: giảm bạch cầu, giảm bạch cầu hạt, giảm 

bạch huyết và giảm bạch cầu. Đối với sốt giảm bạch cầu, hãy xem bên dưới.

†Phân loại tần suất giảm bạch cầu dựa trên tần suất giảm bạch cầu <3 x 103/ µL [42,5% (150/353) không được hiển thị 
trong bảng] và <1 x 103/ µL; tỷ lệ phần trăm có liên quan không thể được tính toán cho dữ liệu tổng hợp và do đó, danh 
mục tần suất thận trọng là "Rất phổ biến" đã được đưa vào bảng.
‡Giảm tiểu cầu cũng có thể phức tạp do chảy máu. Chảy máu với kết quả tử vong đã được báo cáo. §Tần suất 
giảm tiểu cầu dựa trên tần suất giảm tiểu cầu <100 x 103/ µL [12,2% (24/196) không được hiển thị trong bảng] và 
<50 x 103/ µL; tỷ lệ phần trăm có liên quan không thể được tính toán từ dữ liệu tổng hợp và do đó tần suất thận 
trọng của "Rất phổ biến" đã được đưa vào bảng.
¶Bao gồm các trường hợp được báo cáo là thiếu máu và giảm hemoglobin / hematocrit.

#Bệnh não với hôn mê và tử vong đã được báo cáo.
THỨ TỰNhiễm độc hệ thần kinh trung ương được báo cáo biểu hiện bằng các dấu hiệu và triệu chứng sau: Hành vi 
bất thường, Ảnh hưởng đến khả năng hoạt động nhanh nhẹn, Kích động, Lo lắng, Mất ngôn ngữ, Suy nhược, Mất 
điều hòa, Hội chứng tiểu não, Thiếu hụt chức năng não, Rối loạn nhận thức, Hôn mê, Trạng thái lú lẫn, Co giật, Rối 
loạn chức năng thần kinh sọ, Tình trạng suy giảm ý thức, Trầm cảm, Mất phương hướng, Chóng mặt, Điện não bất 
thường, Bệnh não, Ảnh hưởng phẳng, Ảo giác, Nhức đầu, Tưởng tượng, Hôn mê, Suy giảm trí nhớ, Thay đổi tâm 
trạng, Rối loạn vận động, Co thắt cơ, Rung giật cơ, Mất dần phản xạ thân não , Phản ứng loạn thần, bồn chồn, Buồn 
ngủ, Run, Tiểu không kiểm soát.
ßĐộc tính trên tim được báo cáo là suy tim sung huyết, nhịp tim nhanh, phù phổi. Kết cục tử vong đã được báo 
cáo
mộtHạ huyết áp dẫn đến sốc và tử vong đã được báo cáo. è
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Độc tính trên gan được báo cáo là tăng men gan, tức là alanin aminotransferase huyết thanh, aspartat 
aminotransferase huyết thanh, phosphatase kiềm, gamma-glutamyltransferase và lactate dehydrogenase, tăng 
bilirubin, vàng da, hội chứng gan thận.
ðTần suất viêm bàng quang xuất huyết được ước tính dựa trên tần suất tiểu máu. Các triệu chứng được báo cáo của viêm 

bàng quang xuất huyết bao gồm khó tiểu và đái ra máu. Xem thêm Phản ứng có hại sau khi tiếp thị (6.2).
øRối loạn chức năng thận được báo cáo biểu hiện như: Suy thận (bao gồm suy thận cấp, suy thận không hồi phục; 
kết quả tử vong đã được báo cáo), Creatinin huyết thanh tăng, BUN tăng, độ thanh thải creatinin giảm, Nhiễm toan 
chuyển hóa, Vô niệu, Thiểu niệu, Đường niệu, Hạ natri máu, Tăng urê huyết, độ thanh thải Creatinin. Tổn thương 
cấu trúc thận được báo cáo biểu hiện như: Hoại tử ống thận cấp, tổn thương nhu mô thận, Enzym niệu, Cylindruria, 
Protein niệu.
ýBao gồm các trường hợp được báo cáo là viêm tĩnh mạch và kích ứng thành tĩnh mạch.

£Tần suất sốt giảm bạch cầu trung tính: Bao gồm các trường hợp được báo cáo là sốt giảm bạch cầu hạt.

NHIỄM TRÙNG VÀ NHIỄM ĐỘC Sự nhiễm trùng 9,9%
(112/1128)

RỐI LOẠN HỆ THỐNG MÁU VÀ LYMPHATIC Giảm bạch cầu*(không tí nào) - -†

Giảm bạch cầu 43,5%
<1 x 103/ µL (267/614)

Giảm tiểu cầu‡(không tí nào) - -§

Giảm tiểu cầu 4,8%
. 50 x 103/ µL (35/729)

Thiếu máu¶ 37,9%
(202/533)

RỐI LOẠN TIÊU HÓA VÀ RỐI LOẠN DINH DƯỠNG Chán ăn 1,1%
(15/1317)

RỐI LOẠN HỆ THẦN KINH Hệ thống thần kinh trung ương

độc tính#,THỨ TỰ

15,4%
(154/1001)

Bệnh lý thần kinh ngoại biên 0,4%
(5/1317)

RỐI LOẠN TIM MẠCH Độc tính trên timß 0,5%
(7/1317)

RỐI LOẠN VASCULAR Giả thuyếtmột 0,3%
(4/1317)

RỐI LOẠN TIÊU HÓA Buồn nôn ói mửa 46,8%
(443/964)

Bệnh tiêu chảy 0,7%
(13/917)

Viêm miệng 0,3%
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(4/1317)

RỐI LOẠN VIÊM KHỚP Nhiễm độc ganè 1,8%
(22/1190)

RỐI LOẠN DA VÀ VIÊM DA MẶT Rụng tóc từng mảng 89,6%
(540/603)

Viêm da 0,08%
(1/1317)

Phát ban dạng sẩn 0,08%
(1/1317)

RỐI LOẠN TIỀN LIỆT VÀ RỐI LOẠN TIỀN LIỆT Viêm bàng quang xuất huyết - -ð

Đái ra máu

- không có mesna 44,1%
(282/640)

- với mesna 21,3%
(33/155)

Macrohematuria

- không có mesna 11,1%
(66/594)

- với mesna 5,2%
(5/97)

Rối loạn chức năng thậnø - -

Tổn thương cấu trúc thận - -

RỐI LOẠN CHUNG VÀ TRANG WEB HÀNH CHÍNH
ĐIỀU KIỆN

Viêm tĩnh mạchý 2,8%
(37/1317)

Sốt giảm bạch cầu trung tính£ 1%
(13/1317)

Mệt mỏi 0,3%
(4/1317)

Malaise Không có khả năng

tính toán

Trải nghiệm tiếp thị sau khi đưa ra thị trường
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Các phản ứng bất lợi sau đây đã được báo cáo trong trải nghiệm sau khi đưa thuốc ra thị trường, được liệt kê theo Lớp cơ quan 

hệ thống MedDRA (SOC), sau đó theo Thời hạn ưu tiên theo thứ tự mức độ nghiêm trọng, nếu khả thi. Bởi vì những phản ứng 

này được báo cáo một cách tự nguyện từ một quần thể có quy mô không chắc chắn, không phải lúc nào cũng có thể ước tính 

một cách đáng tin cậy tần suất của chúng hoặc thiết lập mối quan hệ nhân quả với việc tiếp xúc với thuốc.

NHIỄM TRÙNG VÀ NHIỄM ĐỘC:

Các biểu hiện sau có liên quan đến suy tủy và ức chế miễn dịch do ifosfamide gây ra: tăng nguy cơ 
và mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng†, Pneumonias†, nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng 
(bao gồm cả kết quả tử vong), cũng như tái kích hoạt các bệnh nhiễm trùng tiềm ẩn, bao gồm cả 
viêm gan siêu vi†, Pneumocystis jiroveci†, herpes zoster, giun lươn, bệnh não đa ổ tiến triển†, và 
các bệnh nhiễm trùng do vi rút và nấm khác.

†Suy giảm miễn dịch nghiêm trọng đã dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng, đôi khi gây tử vong.

NEOPLASMS, BENIGN VÀ MALIGNANT VÀ UNSPORTED (BAO GỒM CYSTS VÀ 
POLYPS):

Là bệnh ác tính thứ phát liên quan đến điều trị*, Bệnh bạch cầu cấp tính*(Bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính)*, Bệnh bạch 

cầu nguyên bào cấp tính*, Bệnh bạch cầu lymphocytic cấp tính*, Hội chứng rối loạn sinh tủy, Lymphoma (ung thư hạch 

không Hodgkin), Sarcomas*, Ung thư biểu mô tế bào thận, Ung thư tuyến giáp

RỐI LOẠN HỆ THỐNG MÁU VÀ LYMPHATIC:

Độc tính với máu*,Suy tủy biểu hiện như Suy tủy xương, Mất bạch cầu hạt; Sốt bất sản tủy 
xương; Đông máu nội mạch lan tỏa, Hội chứng tan máu urê huyết, Thiếu máu tán huyết, Thiếu 
máu sơ sinh, Methemoglobin huyết

RỐI LOẠN HỆ MIỄN DỊCH:

Phù mạch*, Phản ứng phản vệ, Ức chế miễn dịch, Nổi mày đay, Phản ứng quá mẫn

RỐI LOẠN NỘI TIẾT:

Hội chứng tiết hormone chống bài niệu không thích hợp (SIADH)

METABOLISM VÀ RỐI LOẠN DINH DƯỠNG:

Hội chứng ly giải khối u, Nhiễm toan chuyển hóa, Hạ kali máu, Hạ calci huyết, Giảm phosphat máu, Tăng 

đường huyết, Đa mỡ

RỐI LOẠN TÂM THẦN:

Cuộc tấn công hoảng loạn, Catatonia, Mania, Hoang tưởng, Ảo tưởng, Mê sảng, Rối loạn trí tuệ, Đột biến, 

Thay đổi trạng thái tinh thần, Echolalia, Logorrhea, Kiên trì, Mất trí nhớ
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RỐI LOẠN HỆ THẦN KINH:

Sự chuyển động*, Trạng thái động kinh (co giật và không co giật), Hội chứng bệnh não sau 
có hồi phục, Bệnh não Leuko, Rối loạn ngoại tháp, Asterixis, Rối loạn vận động, Bệnh đa 
dây thần kinh, Rối loạn cảm giác, Dị cảm, Dị cảm, Đau dây thần kinh, Rối loạn đầu ti, Són 
phân, Rối loạn tiêu hóa

RỐI LOẠN MẮT:

Suy giảm thị lực, Nhìn mờ, Viêm kết mạc, Kích ứng mắt

RỐI LOẠN TAI BIẾN VÀ TRẺ EM:

Điếc, Cháy tai, Chóng mặt, Ù tai

RỐI LOẠN TIM MẠCH:

Độc tính trên tim*, Tim ngừng đập*, Rung thất*, Nhịp tim nhanh thất*, Sốc tim*, Nhồi máu 
cơ tim*, Suy tim*, Block nhánh trái, Block nhánh phải, Tràn dịch màng tim, Xuất huyết cơ 
tim, Cơn đau thắt ngực, Suy thất trái, Bệnh cơ tim*, Bệnh cơ tim xung huyết, Viêm cơ tim*, 
Rối loạn nhịp tim*, Viêm màng ngoài tim, Rung tâm nhĩ, Cuồng động tâm nhĩ, Nhịp tim 
chậm, Ngoại tâm thu thất, Co bóp tâm nhĩ sớm, Ngoại tâm thu thất, Suy cơ tim, Đánh trống 
ngực, Phân suất tống máu giảm*, Điện tâm đồ Bất thường đoạn ST, Đảo ngược sóng T trên 
Điện tâm đồ, Bất thường phức hợp QRS trên Điện tâm đồ

RỐI LOẠN VASCULAR:

Thuyên tắc phổi, Huyết khối tĩnh mạch sâu, Hội chứng rò rỉ mao mạch, Viêm mạch, Tăng 
huyết áp, Đỏ bừng, Huyết áp giảm

RỐI LOẠN HÔ HẤP, THORACIC VÀ TRUYỀN THÔNG:

Suy hô hấp*, Hội chứng suy giảm hô hấp cấp tính*, Tăng huyết áp động mạch phổi*, Bệnh 
phổi kẽ*như được biểu hiện bằng chứng xơ phổi*, Viêm phế nang dị ứng, Viêm phổi kẽ, Viêm 
phổi*, Phù phổi*, Tràn dịch màng phổi, Co thắt phế quản, Khó thở, Hạ oxy, Ho

RỐI LOẠN TIÊU HÓA:

Viêm manh tràng, Viêm ruột kết, Viêm ruột, Viêm tụy, Hồi tràng, Xuất huyết tiêu hóa, 
Loét niêm mạc, Táo bón, Đau bụng, Tiết nước bọt

RỐI LOẠN VIÊM KHỚP:

Suy gan*, Viêm gan tối cấp*, Bệnh gan do tắc tĩnh mạch, Huyết khối tĩnh mạch cửa, Viêm 
gan phân giải tế bào, Ứ mật
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RỐI LOẠN DA VÀ VIÊM DA MẶT:

Hoại tử biểu bì nhiễm độc, Hội chứng Stevens-Johnson, Hội chứng tăng sắc tố da Palmar-
plantar, Viêm da do phóng xạ, Hoại tử da, Sưng mặt, Ban xuất huyết, Ban dát sẩn, Phát ban, 
Ngứa, Ban đỏ, Tăng sắc tố da, Chứng tăng nước, rối loạn móng tay

RỐI LOẠN NẤM MẠCH VÀ KẾT NỐI:

Tiêu cơ vân, Nhuyễn xương, Còi xương, Chậm phát triển, Đau cơ, Đau khớp, Đau tứ chi, 
Co giật cơ

RỐI LOẠN TIỀN LIỆT VÀ RỐI LOẠN TIỀN LIỆT:

Hội chứng Fanconi, Viêm thận mô ống dẫn trứng, Đái tháo nhạt do thận, Phốt phát niệu, 
Aminoaxit niệu, Đa niệu, Đái dầm, Cảm giác nước tiểu tồn đọng

Các kết quả tử vong do suy thận cấp và mãn tính đã được ghi nhận.

HỆ SINH SẢN VÀ RỐI LOẠN VÚ:

Vô sinh, Suy buồng trứng, Mãn kinh sớm, Vô kinh, Rối loạn buồng trứng, Rối loạn rụng trứng, 
Azoospermia, Oligospermia, Suy giảm khả năng sinh tinh, Estrogen trong máu giảm, Tăng 
gonadotrophin trong máu

RỐI LOẠN TIỀN LIỆT, GIA ĐÌNH VÀ DI TRUYỀN:

Thai nhi chậm phát triển

RỐI LOẠN CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN HÀNH CHÍNH:

Thất bại đa nhân*, Suy giảm thể chất chung, Phản ứng tại chỗ tiêm / truyền bao gồm 
sưng, viêm, đau, ban đỏ, đau, ngứa; Đau ngực, Phù, Viêm niêm mạc, Đau, Nóng rát, ớn 
lạnh

* Bao gồm cả kết cục chết người

Tương tác thuốc
Ifosfamide là chất nền cho cả CYP3A4 và CYP2B6.

Chất cảm ứng CYP3A4

Các chất cảm ứng CYP3A4 (ví dụ, carbamazepine, phenytoin, fosphenytoin, phenobarbital, rifampin, St. John's 

Wort) có thể làm tăng chuyển hóa ifosfamide thành các chất chuyển hóa alkyl hóa có hoạt tính của nó. Chất 

cảm ứng CYP3A4 có thể làm tăng sự hình thành chất chuyển hóa ifosfamide gây độc cho thần kinh / thận, 

chloroacetaldehyde. Theo dõi chặt chẽ bệnh nhân dùng ifosfamide với chất cảm ứng CYP3A4 về độc tính và cân 

nhắc điều chỉnh liều.
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Chất ức chế CYP3A4
Các chất ức chế CYP3A4 (ví dụ: ketoconazole, fluconazole, itraconazole, sorafenib, aprepitant, fosaprepitant, 

bưởi, nước ép bưởi) có thể làm giảm chuyển hóa ifosfamide thành các chất chuyển hóa alkyl hóa hoạt động 

của nó, có thể làm giảm hiệu quả điều trị ifosfamide. Các chất ức chế CYP 3A4 cũng có thể làm giảm sự hình 

thành chất chuyển hóa gây độc thần kinh / gây độc cho thận của ifosfamide, chloroacetaldehyde.

SỬ DỤNG TRONG DÂN SỐ CỤ THỂ

Thai kỳ
Loại thai kỳ D.

[Xem Cảnh báo và Đề phòng (5.8).]

Ifosfamide có thể gây hại cho thai nhi khi dùng cho phụ nữ mang thai. Thai nhi chậm phát triển 
và thiếu máu ở trẻ sơ sinh đã được báo cáo sau khi tiếp xúc với phác đồ hóa trị có chứa 
ifosfamide trong thai kỳ.

Các nghiên cứu trên động vật chỉ ra rằng ifosfamide có khả năng gây đột biến gen và tổn thương 
nhiễm sắc thể in vivo. Ở chuột mang thai, sự thay đổi hình dạng tăng lên và hiện tượng dị thường xuất 
hiện ở ngày thứ 19 sau 30 mg / m2liều ifosfamide được dùng vào ngày thứ 11 của tuổi thai. Tác dụng 
gây chết phôi thai được quan sát thấy ở chuột sau khi dùng 54 mg / m2liều ifosfamide từ ngày thứ 6 
đến ngày thứ 15 của thai kỳ và tác dụng gây độc cho phôi rõ ràng sau khi đập nhận 18 mg / m2liều 
lượng trong cùng một khoảng thời gian dùng thuốc. Ifosfamide gây độc cho phôi đối với thỏ nhận 88 
mg / m2Liều / ngày từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 18 sau khi phối giống. Số lượng dị thường cũng tăng 
lên đáng kể so với nhóm đối chứng.

Phụ nữ không nên mang thai và nam giới không nên làm cha một đứa trẻ trong thời gian điều trị bằng 

ifosfamide. Hơn nữa, nam giới không nên làm cha một đứa trẻ trong tối đa 6 tháng sau khi kết thúc điều trị. Nếu 

thuốc này được sử dụng trong thời kỳ mang thai, hoặc nếu bệnh nhân có thai trong khi dùng thuốc này hoặc sau 

khi điều trị, bệnh nhân cần được đề phòng về nguy cơ có thể xảy ra cho thai nhi.

Các bà mẹ cho con bú

Ifosfamide được bài tiết qua sữa mẹ. Do khả năng xảy ra các tác dụng ngoại ý nghiêm trọng và khả 
năng gây khối u cho ifosfamide trong các nghiên cứu trên động vật, nên đưa ra quyết định ngừng 
cho con bú hay ngừng thuốc, có tính đến tầm quan trọng của thuốc đối với người mẹ. Phụ nữ 
không được cho con bú trong thời gian điều trị bằng ifosfamide.

Sử dụng cho trẻ em

Chưa xác định được tính an toàn và hiệu quả ở bệnh nhi.

Sử dụng lão khoa
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Nói chung, việc lựa chọn liều cho bệnh nhân cao tuổi nên thận trọng, phản ánh tần suất suy 
giảm chức năng gan, thận hoặc tim, và bệnh đồng thời hoặc điều trị bằng thuốc khác.

Một nghiên cứu trên những bệnh nhân từ 40 đến 71 tuổi chỉ ra rằng thời gian bán hủy thải trừ dường như tăng lên khi 

tuổi cao [xem Dược động học (12.3)]. Sự gia tăng thời gian bán thải rõ ràng này dường như có liên quan đến sự gia tăng 

khối lượng phân phối ifosfamide theo tuổi. Không có thay đổi đáng kể nào về độ thanh thải toàn phần trong huyết tương 

hoặc độ thanh thải ở thận hoặc ngoài thận theo tuổi được báo cáo.

Ifosfamide và các chất chuyển hóa của nó được biết là bài tiết đáng kể qua thận, và nguy cơ phản ứng 
độc với thuốc này có thể cao hơn ở những bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận. Vì bệnh nhân cao 
tuổi có nhiều khả năng bị suy giảm chức năng thận, nên cần thận trọng trong việc lựa chọn liều lượng 
và có thể hữu ích khi theo dõi chức năng thận.

Sử dụng cho bệnh nhân suy thận
Không có nghiên cứu chính thức nào được thực hiện trên bệnh nhân suy thận. Ifosfamide và các chất 
chuyển hóa của nó được biết là bài tiết qua thận và có thể tích tụ trong huyết tương làm giảm chức 
năng thận. Bệnh nhân suy thận cần được theo dõi chặt chẽ về độc tính và có thể cân nhắc giảm liều. 
Ifosfamide và các chất chuyển hóa của nó có thể thẩm tách được.

Sử dụng cho bệnh nhân suy gan
Không có nghiên cứu chính thức nào được thực hiện trên bệnh nhân suy gan. Ifosfamide được chuyển 
hóa nhiều ở gan và tạo thành các chất chuyển hóa có hiệu quả và độc hại. Thận trọng khi dùng 
ifosfamide cho bệnh nhân suy giảm chức năng gan.

Quá liều lượng

Không có thuốc giải độc cụ thể cho ifosfamide được biết đến.

Những bệnh nhân dùng quá liều cần được theo dõi chặt chẽ về sự phát triển của độc tính. Hậu quả nghiêm 

trọng của việc dùng quá liều bao gồm các biểu hiện độc tính phụ thuộc vào liều lượng như độc tính thần 

kinh trung ương, độc tính trên thận, suy tủy và viêm niêm mạc [xem Cảnh báo và Đề phòng

(5)].

Quản lý quá liều sẽ bao gồm các biện pháp hỗ trợ chung để duy trì bệnh nhân qua bất kỳ giai đoạn 
nhiễm độc nào có thể xảy ra, bao gồm điều trị hiện đại thích hợp cho bất kỳ nhiễm trùng đồng thời, 
suy tủy hoặc độc tính khác. Ifosfamide cũng như các chất chuyển hóa ifosfamide có thể thẩm tách 
được.

Dự phòng viêm bàng quang bằng mesna có thể hữu ích trong việc ngăn ngừa hoặc hạn chế tác dụng độc niệu khi dùng 

quá liều.

Mô tả Ifosfamide và Mesna Tiêm
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Thuốc tiêm ifosfamide, các lọ đơn liều để tiêm truyền tĩnh mạch, mỗi lọ chứa 1 gam hoặc 3 
gam ifosfamide vô trùng, USP. Lọ 1 gam cũng chứa 69 mg monobasic natri phosphat 
monohydrat, USP, 21,3 mg natri phosphat dibasic khan, USP và nước pha tiêm, USP, qs. Lọ 3 
gam cũng chứa 207 mg natri photphat đơn bazơ monohydrat, USP, 63,9 mg natri photphat 
dibasic khan, USP và nước pha tiêm, USP, qs. Ifosfamide là một tác nhân trị liệu hóa học liên 
quan đến hóa chất đối với mù tạt nitơ và một chất tương tự tổng hợp của cyclophosphamide. 
Ifosfamide là 3 - (2-chloroethyl) - 2 - [(2- chloroethyl) amino] tetrahydro-2H-1,3,2-
oxazaphosphorine 2-oxit. Công thức cấu tạo của nó là:

C7H15Cl2N2O2P MW 261,1

Ifosfamide và Mesna Injection - Dược lý học lâm sàng

Cơ chế hoạt động
Ifosfamide là một tiền chất yêu cầu kích hoạt chuyển hóa bởi isoenzyme cytochrome P450 ở gan để phát huy 

hoạt tính gây độc tế bào của nó. Sự hoạt hóa xảy ra bằng cách hydroxyl hóa ở nguyên tử carbon vòng tạo 

thành 4-hydroxyifosfamide trung gian không ổn định và chất tautomer aldo mở vòng của nó, phân hủy để 

tạo ra hợp chất gây độc tế bào và độc tố acrolein và mù tạt isophosphoramide alkyl hóa cũng như nhiều sản 

phẩm không độc hại khác. Cơ chế hoạt động chính xác của ifosfamide vẫn chưa được xác định, nhưng tác 

dụng gây độc tế bào của nó chủ yếu thông qua các liên kết chéo DNA gây ra bởi quá trình alkyl hóa bởi mù 

tạt isophosphoramide ở các vị trí guanin N-7. Sự hình thành các liên kết chéo giữa và trong sợi trong DNA 

dẫn đến cái chết của tế bào.

Dược động học
Ifosfamide thể hiện dược động học phụ thuộc vào liều lượng ở người. Với liều duy nhất 3,8 đến 5 g / m2, 

nồng độ thuốc trong huyết tương phân rã theo hai pha và thời gian bán hủy thải trừ cuối trung bình là 

khoảng 15 giờ. Với liều lượng từ 1,6 đến 2,4 g / m2/ ngày, sự phân rã trong huyết tương theo cấp số nhân và 

thời gian bán hủy thải trừ cuối khoảng 7 giờ.

Ifosfamide thể hiện dược động học phụ thuộc vào thời gian ở người. Sau khi tiêm tĩnh mạch 
1,5 g / m2trên 0,5 giờ một lần mỗi ngày trong 5 ngày cho 15 bệnh nhân mắc bệnh ung thư, 
giảm thời gian bán thải trung bình từ 7,2 giờ vào Ngày 1 xuống 4,6 giờ vào Ngày 5 xảy ra với 
sự gia tăng đồng thời độ thanh thải trung bình từ 66 mL / phút vào Ngày 1 đến 115 mL / phút 
vào Ngày 5. Không có thay đổi đáng kể về thể tích phân phối vào Ngày 5 so với Ngày 1.

Phân bổ

Thể tích phân bố ifosfamide (Vd) xấp xỉ với tổng thể tích nước của cơ thể, cho thấy rằng sự 
phân phối diễn ra với sự liên kết mô tối thiểu. Sau khi tiêm tĩnh mạch 1,5
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g / m2trên 0,5 giờ một lần mỗi ngày trong 5 ngày cho 15 bệnh nhân mắc bệnh ung thư, Vd trung bình của 

ifosfamide là 0,64 L / kg vào Ngày 1 và 0,72 L / kg vào Ngày 5. Ifosfamide ít gắn với protein huyết tương. 

Ifosfamide và các chất chuyển hóa có hoạt tính của nó được liên kết rộng rãi với các tế bào hồng cầu. Ifosfamide 

không phải là chất nền cho P-glycoprotein.

Sự trao đổi chất

Ifosfamide được chuyển hóa rộng rãi ở người thông qua hai con đường chuyển hóa: oxy hóa vòng ("kích 

hoạt") để tạo thành chất chuyển hóa có hoạt tính, 4-hydroxy-ifosfamide và oxy hóa chuỗi bên để tạo thành 

các chất chuyển hóa không hoạt động, 3-dechloro-ethylifosfamide hoặc 2-dechloroethylifosfamide với giải 

phóng chất chuyển hóa độc hại, chloroacetaldehyde. Có thể phát hiện một lượng nhỏ (nmol / mL) mù tạt 

ifosfamide và 4-hydroxyifosfamide trong huyết tương người. Chuyển hóa ifosfamide là cần thiết để tạo ra các 

loài có hoạt tính sinh học và trong khi quá trình trao đổi chất diễn ra rộng rãi, nó cũng khá khác nhau ở các 

bệnh nhân.

Bài tiết

Sau khi dùng liều 5 g / m2của14Ifosfamide đánh dấu C, từ 70% đến 86% hoạt độ phóng xạ theo liều 
được thu hồi trong nước tiểu dưới dạng chất chuyển hóa, với khoảng 61% liều dùng được bài tiết dưới 
dạng hợp chất mẹ. Với liều lượng từ 1,6 đến 2,4 g / m2chỉ 12% đến 18% liều dùng được thải trừ qua 
nước tiểu dưới dạng không đổi trong vòng 72 giờ. Hai dẫn xuất dechloroethyl hóa khác nhau của 
ifosfamide, 4-carboxyifosfamide, axit thiodiacetic và các liên hợp cysteine   của axit chloroacetic đã 
được xác định là chất chuyển hóa chính qua đường tiểu của ifosfamide ở người và chỉ có một lượng 
nhỏ 4-hydroxyifosfamide và acrolein.

Khoa nhi

Phân tích PK dân số được thực hiện trên dữ liệu huyết tương từ 32 bệnh nhi mắc các bệnh ác 
tính khác nhau từ 1 đến 18 tuổi. Bệnh nhân nhận được tổng cộng 45 đợt ifosfamide với liều 1,2, 
2 và 3 g / m2tiêm tĩnh mạch trong 1 hoặc 3 giờ vào 1, 2 hoặc 3 ngày. Ước tính dân số sai số 
trung bình ± tiêu chuẩn cho độ thanh thải ban đầu và khối lượng phân phối ifosfamide là 2,4 ± 
0,33 L / h / m2và 21 ± 1,6 L / m2với sự thay đổi giữa các cá nhân, tương ứng là 43% và 32%.

Ảnh hưởng của tuổi tác

Một nghiên cứu trên 20 bệnh nhân từ 40 đến 71 tuổi nhận 1,5 g / m2dùng ifosfamide hàng ngày trong 3 hoặc 

5 ngày cho thấy thời gian bán thải tăng dần theo tuổi. Sự gia tăng thời gian bán thải dường như liên quan đến 

sự gia tăng thể tích phân phối ifosfamide theo tuổi. Không có thay đổi đáng kể nào về độ thanh thải toàn 

phần trong huyết tương hoặc độ thanh thải qua thận theo tuổi được báo cáo.

Độc chất học không lâm sàng

Sinh ung thư, Gây đột biến, Suy giảm khả năng sinh sản
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Ifosfamide đã được chứng minh là gây ung thư ở chuột khi được sử dụng bằng cách tiêm trong phúc 
mạc với liều lượng 6 mg / kg (37 mg / m2, hoặc khoảng 3% liều dùng hàng ngày cho con người trên 
mg / m2cơ sở) 3 lần một tuần trong 52 tuần. Chuột cái có tỷ lệ mắc ung thư cơ tử cung và u xơ tuyến vú 
cao hơn đáng kể so với đối chứng trên xe.

Khả năng gây đột biến của ifosfamide đã được ghi nhận trong hệ thống vi khuẩn in vitro và tế bào 

động vật có vú in vivo. In vivo, ifosfamide đã gây ra tác dụng gây đột biến ở chuột và tế bào mầm 

Drosophila melanogaster, đồng thời gây ra sự gia tăng đáng kể các đột biến gây chết trội ở chuột đực 

cũng như đột biến gây chết liên quan đến giới tính lặn ở Drosophila.

Ifosfamide được dùng cho chó beagle đực và cái với liều 1 hoặc 4,64 mg / kg / ngày (20 hoặc 93 mg / m2) 

uống 6 ngày một tuần trong 26 tuần. Chó đực ở mức 4,64 mg / kg (khoảng 7,7% liều lâm sàng hàng ngày trên 

mg / m2cơ sở) bị teo tinh hoàn với sự thoái hóa của biểu mô ống bán lá kim. Trong nghiên cứu thứ hai, chuột 

đực và chuột cái được cho uống 0, 25, 50 hoặc 100 mg / kg (0, 150, 300 hoặc 600 mg / m2) ifosfamide trong 

phúc mạc 3 tuần một lần trong 6 tháng. Giảm khả năng sinh tinh đã được quan sát thấy ở hầu hết các con 

chuột đực được cho dùng 100 mg / kg (khoảng một nửa liều lâm sàng hàng ngày trên mg / m2nền tảng).

Các nghiên cứu lâm sàng

Bệnh nhân ung thư tinh hoàn chịu lửa (n = 59) được dùng kết hợp ifosfamide, cisplatin và etoposide 
(VePesid®) hoặc vinblastine (VIP) như liệu pháp hàng thứ ba trở lên. Việc lựa chọn etoposide hoặc 
vinblastine (“V” trong phác đồ VIP) được hướng dẫn bởi hiệu quả điều trị đạt được với các phác đồ trước 
đó. Sự đóng góp của ifosfamide đối với sự kết hợp VIP được xác định ở những bệnh nhân được điều trị 
bằng cisplatin-etoposide trước ifosfamide-cisplatin-etoposide hoặc những người đã dùng cisplatin-
vinblastine trước ifosfamide-cisplatin-vinblastine.

Tổng số 59 bệnh nhân nhận được phác đồ cứu cánh bậc ba bao gồm ifosfamide 1,2 g / m2/ ngày tiêm tĩnh 

mạch vào ngày 1 đến ngày 5, cisplatin 20 mg / m2/ ngày tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 đến ngày 5, và etoposide 

75 mg / m2/ ngày tiêm tĩnh mạch vào ngày 1 đến ngày 5 hoặc vinblastine 0,22 mg / kg tiêm tĩnh mạch vào 

ngày 1. Kết quả hiệu quả với phác đồ VIP được so sánh với dữ liệu tổng hợp từ sáu thử nghiệm giai đoạn II 

đơn thuốc được thực hiện từ tháng 8 năm 1980 đến tháng 10 năm 1985 bao gồm tổng số 90 bệnh nhân trong 

đó 65 người đủ điều kiện làm đối chứng của nghiên cứu này. 23 bệnh nhân trong phác đồ VIP đã khỏi bệnh 

với phẫu thuật VIP một mình hoặc VIP cộng, trong khi một bệnh nhân duy nhất trong nhóm đối chứng lịch sử 

đã đạt được phản ứng hoàn toàn. Thời gian sống sót trung bình vượt quá hai năm ở nhóm VIP so với ít hơn 

một năm ở nhóm đối chứng. Tình trạng hoạt động ≥ 80, ung thư biểu mô phôi và bệnh tối thiểu là những yếu 

tố tiên lượng thuận lợi cho khả năng sống sót. Trong tất cả các danh mục tiên lượng, sự khác biệt giữa VIP và 

các điều khiển lịch sử vẫn rất đáng kể.

Bảng 1. Kết quả Hiệu quả

*Kiểm tra Gehan-Breslow và Mantel-Cox

Con số. (%) bệnh nhân
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CAO CẤP Điều khiển giá trị p

Tổng số bệnh nhân 59 (100) 65 (100)

Sạch bệnh 23 (39) 1 (2) <0,001

Hóa trị đơn thuần 15 (25) 1 (2) <0,001

Hóa trị cộng với phẫu thuật 8 (14) 0

Phản hồi tổng thể 32 (54) 2 (3) <0,001

Thời gian để tiến triển (tuần)

Trung bình 19 4 <0,001*

Phạm vi 1 đến 205+ 1 đến 29

Khoảng thời gian sạch bệnh (tuần)

Trung bình 114 29

Phạm vi 13 đến 205+ - -

Thời gian tồn tại (tuần)

Trung bình 53 10 <0,001*

Phạm vi 1 đến 205+ 1 đến 123+

Trong một nghiên cứu, 50 bệnh nhân được đánh giá đầy đủ bị ung thư tinh hoàn tế bào mầm đã được 
điều trị bằng ifosfamide kết hợp với cisplatin và vinblastine hoặc etoposide sau khi thất bại (47 trong số 
50 bệnh nhân) ít nhất hai phác đồ hóa trị trước bao gồm cisplatin / vinblastine / bleomycin, (PVB ), 
cisplatin / vinblastine / actinomycin D / bleomycin / cyclophosphamide, (VAB6), hoặc sự kết hợp của 
cisplatin và etoposide. Bệnh nhân được chọn cho độ nhạy cisplatin còn lại vì trước đó họ đã đáp ứng 
với phác đồ chứa cisplatin và không tiến triển khi đang điều trị với phác đồ có chứa cisplatin hoặc trong 
vòng 3 tuần kể từ khi ngừng sử dụng. Bệnh nhân được coi là sự kiểm soát của chính họ dựa trên tiền 
đề rằng không thể đạt được các đáp ứng hoàn toàn trong thời gian dài bằng cách điều trị theo phác đồ 
mà họ đã đáp ứng trước đó và sau đó tái phát.

Mười trong số 50 bệnh nhân được đánh giá đầy đủ vẫn còn sống từ 2 đến 5 năm sau khi điều trị. Bốn trong 

số 10 người sống sót lâu dài không bị ung thư bằng phẫu thuật cắt bỏ sau khi điều trị bằng phác đồ 

ifosfamide; thời gian sống trung bình cho toàn bộ nhóm 50 bệnh nhân được đánh giá đầy đủ là 53 tuần.

NGƯỜI GIỚI THIỆU
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1. Cảnh báo NIOSH: Ngăn ngừa phơi nhiễm nghề nghiệp với thuốc chống ung thư và các loại thuốc nguy 

hiểm khác trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe. 2004. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Dịch vụ Y tế 

Công cộng, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, Viện Quốc gia về An toàn và Sức khỏe 

Nghề nghiệp, DHHS (NIOSH) Ấn bản số 2004-165.

2. Sổ tay kỹ thuật OSHA, TED 1-0.15A, Phần VI: Chương 2. Kiểm soát phơi nhiễm nghề 
nghiệp với thuốc nguy hiểm. OSHA,
1999.http: //www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_vi/otm_vi_2.html.

3. Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa Kỳ. Hướng dẫn của ASHP về việc xử lý các loại thuốc độc hại. 
Là J Health-Syst Pharm. Năm 2006; 63: 1172-1193.

4. Polovich M, White JM, Kelleher LO, (eds.) 2005. Các hướng dẫn và khuyến nghị về hóa trị và 
sinh học cho thực hành. (2nded.) Pittsburgh, PA: Hiệp hội Điều dưỡng Ung thư.

Cách cung cấp / lưu trữ và xử lý
Ifosfamide Injection có sẵn như sau:

Số NDC Nội dung Bưu kiện

0703-3427-11 1 g / 20 mL Đóng gói riêng lẻ

0703-3429-11 3 g / 60 mL Đóng gói riêng lẻ

Ifosfamide Injection có sẵn cùng với tiêm mesna như một bộ quản lý như sau:

Bộ quản trị

Số NDC kích cỡ gói

0703-4116-48 Bộ quản trị
10 lọ ifosfamide 1 g / 20 mL và 
10 lọ mesna 1 g / 10 mL

0703-4106-48 Bộ quản trị
2 lọ ifosfamide 3 g / 60 mL và 
6 lọ mesna 1 g / 10 mL

0703-4100-48 Bộ quản trị
5 lọ ifosfamide 1 g / 20 mL và 
3 lọ mesna 1 g / 10 mL

KHO
Thuốc tiêm ifosfamide:Bảo quản ở 2 ° đến 8 ° C (36 ° đến 46 ° F).
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Mesna Tiêm:Bảo quản ở 2 ° đến 30 ° C (36 ° đến 86 ° F).

Thận trọng khi xử lý thuốc tiêm ifosfamide. Việc xử lý và chuẩn bị tiêm ifosfamide phải luôn 
tuân theo các hướng dẫn hiện hành về xử lý an toàn các tác nhân gây độc tế bào. Một số 
hướng dẫn về chủ đề này đã được xuất bản.1-4Các phản ứng trên da liên quan đến việc vô tình 
tiếp xúc với thuốc tiêm ifosfamide có thể xảy ra. Để giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với da, luôn 
đeo găng tay không thấm nước khi xử lý các lọ và dung dịch có chứa tiêm ifosfamide. Nếu 
dung dịch ifosfamide tiếp xúc với da hoặc niêm mạc, ngay lập tức rửa da kỹ bằng xà phòng và 
nước hoặc rửa sạch niêm mạc bằng nhiều nước.

Thông tin tư vấn cho bệnh nhân

Thông báo cho bệnh nhân về những rủi ro liên quan đến việc sử dụng ifosfamide 
cũng như kế hoạch theo dõi máu thường xuyên trong quá trình điều trị.

Cụ thể thông báo cho bệnh nhân những điều sau:

Điều trị bằng ifosfamide có thể gây suy tủy nặng và dẫn đến tử vong. Sự ức chế đáng kể các 
phản ứng miễn dịch cũng có thể xảy ra, dẫn đến nhiễm trùng nặng. Nhiễm trùng tiềm ẩn có 
thể được kích hoạt trở lại. Bệnh nhân nên báo cáo về tình trạng sốt hoặc các triệu chứng khác 
của nhiễm trùng.

Nguy cơ chảy máu và thiếu máu.

Nguy cơ nhiễm độc thần kinh trung ương và các tác dụng độc thần kinh khác với kết quả tử vong.

Nguy cơ nhiễm độc bàng quang và thận. Người bệnh cần lưu ý tăng cường uống nước 
và đi ngoài thường xuyên để tránh tích tụ trong bàng quang.

Nguy cơ độc tính trên tim và kết cục tử vong. Bệnh nhân nên báo cáo bệnh tim đã có từ 
trước.

Nguy cơ nhiễm độc phổi dẫn đến suy hô hấp với kết cục tử vong.

Nguy cơ mắc các khối u ác tính thứ phát do điều trị.

Nguy cơ mắc bệnh gan do tắc tĩnh mạch.

Nguy cơ tiềm ẩn cho thai nhi nếu bệnh nhân có thai hoặc có con trong thời gian điều trị và cho 

đến 6 tháng sau khi điều trị. Các phương pháp tránh thai hiệu quả nên được sử dụng trong thời 

gian điều trị và tối đa 6 tháng sau khi điều trị.

Khả năng xảy ra các phản ứng có hại nghiêm trọng và gây ra khối u khi trẻ được bú sữa mẹ trong thời 

gian điều trị.

Nguy cơ vô kinh, mãn kinh sớm và vô sinh.

Nguy cơ rụng tóc, lâu lành vết thương, và các rối loạn da và mô dưới da nghiêm trọng 
khác.
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Liệu pháp có thể gây rối loạn tiêu hóa và rượu có thể làm tăng buồn nôn và nôn.

Nguy cơ mắc bệnh viêm miệng và tầm quan trọng của việc vệ sinh răng miệng đúng cách.

Nguy cơ mắc các bệnh về mắt như suy giảm thị lực, mờ mắt, kích ứng mắt.

Nguy cơ mắc các chứng rối loạn về tai và mê cung như điếc, chóng mặt và ù tai.

Rev. B 7/2012

Teva Parenteral Medicines, Inc.

Irvine, CA 92618

PANEL HIỂN THỊ HIỆU TRƯỞNG, Phần 1/2

PANEL HIỂN THỊ HIỆU TRƯỞNG, phần 2 của 2

Văn bản Ifosfamide và Mesna Injection Kit (10 và 10)

Chỉ NDC 0703-4116-48 Rx

IFOSFAMIDE Tiêm
1 g / 20 mL

(50 mg / mL)

Lọ một liềuChất độc tế bào Vô 
trùng
10 x 20 mL lọ 
LẠNH

Mesna Injection

1 g / 10 mL

(100 mg / mL)

Lọ nhiều liều
Vô trùng

10 x 10 mL lọ

TEVA
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PANEL HIỂN THỊ HIỆU TRƯỞNG, phần 1 của 2

PANEL HIỂN THỊ HIỆU TRƯỞNG, phần 2 của 2

Văn bản Ifosfamide và Mesna Injection Kit (2 và 6)

Chỉ NDC 0703-4106-48 Rx

IFOSFAMIDE Tiêm
3 g / 60 mL

Lọ một liều (50 mg / mL)Chất độc tế bào

Vô trùng

TỦ LẠNH
2 x 60 mL lọ

Mesna Injection

1 g / 10 mL

(100 mg / mL)

Lọ nhiều liều
Vô trùng

6 x 10 mL lọ

TEVA

Bảng hiển thị chính, phần 1/2

Bảng hiển thị chính, phần 2 của 2

Văn bản Ifosfamide và Mesna Injection Kit (5 và 3)

NDC 0703-4100-48 Rx chỉ
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IFOSFAMIDE Tiêm
1 g / 20 mL

(50 mg / mL)

Lọ một liều
Vô trùngChất độc tế bào

Lọ 5 x 20 mL TỦ LẠNH

Mesna Injection

1 g / 10 mL

(100 mg / mL)

Lọ nhiều liều
Vô trùng

3 x 10 mL lọ

TEVA

IFOSFAMIDE VÀ MESNA
bộ ifosfamide và mesna

Thông tin sản phẩm

Loại sản phẩm NHÃN HIỆU THUỐC GIẢM CÂN Mã hàng (Nguồn) NDC: 0703-4116

Bao bì

# Mã hàng Mô tả gói

1 NDC: 0703-4116-48 1 KIT trong 1 CARTON

Số lượng các bộ phận

Một phần số lượng gói
#

Tổng số lượng sản phẩm

Phần1 VIAL, SINGLE-DOSE 1 10 mL

Phần1 VIAL, ĐA liều 2 10 mL

Phần 1 của 2

IFOSFAMIDE
tiêm ifosfamide
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Thông tin sản phẩm

Mã hàng (Nguồn) NDC: 0703-3407

Con đường lãnh đạo LIÊN TỤC Lịch trình DEA

Thành phần hoạt tính / Hoạt chất Moiety

Tên thành phần Cơ sở của sức mạnh Sức mạnh

IFOSFAMIDE(IFOSFAMIDE) IFOSFAMIDE 1 g trong 20 mL

Thành phần không hoạt động

Tên thành phần Sức mạnh

SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, MONOHYDRATE

SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, ANHYDROUS

NƯỚC

Bao bì

# Mã hàng Mô tả gói

1 NDC: 0703-3407-01 20 mL trong 1 VIAL, Liều DUY NHẤT

Thông tin quảng bá sản phẩm

Tiếp thị
Danh mục

Số ứng dụng hoặc trích dẫn 
chuyên khảo

Tiếp thị Bắt đầu
Ngày tháng

Tiếp thị kết thúc

Ngày tháng

ANDA ANDA076657 26/09/2012

Phần 2 của 2

MESNA
tiêm mesna, giải pháp

Thông tin sản phẩm

Mã hàng (Nguồn) NDC: 0703-4805

Con đường lãnh đạo LIÊN TỤC Lịch trình DEA
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Thành phần hoạt tính / Hoạt chất Moiety

Tên thành phần Cơ sở của sức mạnh Sức mạnh

MESNA(2-MERCAPTOETHANESULFONIC AXIT) MESNA 100 mg trong 1 mL

Thành phần không hoạt động

Tên thành phần Sức mạnh

CHỈNH SỬA DISODIUM

NATRI HIDROXIT

NƯỚC

RƯỢU BENZYL

Bao bì

# Mã hàng Mô tả gói

1 NDC: 0703-4805-01 10 mL trong 1 VIAL, NHIỀU LẦN

Thông tin quảng bá sản phẩm

Tiếp thị
Danh mục

Số ứng dụng hoặc trích dẫn 
chuyên khảo

Tiếp thị Bắt đầu
Ngày tháng

Tiếp thị kết thúc

Ngày tháng

ANDA ANDA075764 05/01/2002

Thông tin quảng bá sản phẩm

Tiếp thị
Danh mục

Số ứng dụng hoặc trích dẫn 
chuyên khảo

Tiếp thị Bắt đầu
Ngày tháng

Tiếp thị kết thúc

Ngày tháng

ANDA ANDA075874 26/09/2012

IFOSFAMIDE VÀ MESNA
bộ ifosfamide và mesna

Thông tin sản phẩm

Loại sản phẩm NHÃN HIỆU THUỐC GIẢM CÂN Mã hàng (Nguồn) NDC: 0703-4106
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Bao bì

# Mã hàng Mô tả gói

1 NDC: 0703-4106-48 1 KIT trong 1 CARTON

Số lượng các bộ phận

Một phần số lượng gói
#

Tổng số lượng sản phẩm

Phần0 VIAL, SINGLE-DOSE 1 2 mL

Phần1 VIAL, ĐA liều 2 6 mL

Phần 1 của 2

IFOSFAMIDE
tiêm ifosfamide

Thông tin sản phẩm

Mã hàng (Nguồn) NDC: 0703-3409

Con đường lãnh đạo LIÊN TỤC Lịch trình DEA

Thành phần hoạt tính / Hoạt chất Moiety

Tên thành phần Cơ sở của sức mạnh Sức mạnh

IFOSFAMIDE(IFOSFAMIDE) IFOSFAMIDE 3 g trong 60 mL

Thành phần không hoạt động

Tên thành phần Sức mạnh

SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, MONOHYDRATE

SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, ANHYDROUS

NƯỚC

Bao bì

# Mã hàng Mô tả gói
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1 NDC: 0703-3409-01 60 mL trong 1 VIAL, Liều lượng DUY NHẤT

Thông tin quảng bá sản phẩm

Tiếp thị
Danh mục

Số ứng dụng hoặc trích dẫn 
chuyên khảo

Tiếp thị Bắt đầu
Ngày tháng

Tiếp thị kết thúc

Ngày tháng

ANDA ANDA076657 26/09/2012

Phần 2 của 2

MESNA
tiêm mesna, giải pháp

Thông tin sản phẩm

Mã hàng (Nguồn) NDC: 0703-4805

Con đường lãnh đạo LIÊN TỤC Lịch trình DEA

Thành phần hoạt tính / Hoạt chất Moiety

Tên thành phần Cơ sở của sức mạnh Sức mạnh

MESNA(2-MERCAPTOETHANESULFONIC AXIT) MESNA 100 mg trong 1 mL

Thành phần không hoạt động

Tên thành phần Sức mạnh

CHỈNH SỬA DISODIUM

NATRI HIDROXIT

NƯỚC

RƯỢU BENZYL

Bao bì

# Mã hàng Mô tả gói

1 NDC: 0703-4805-01 10 mL trong 1 VIAL, NHIỀU LẦN

Thông tin quảng bá sản phẩm
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Tiếp thị
Danh mục

Số ứng dụng hoặc trích dẫn 
chuyên khảo

Tiếp thị Bắt đầu
Ngày tháng

Tiếp thị kết thúc

Ngày tháng

ANDA ANDA075764 05/01/2002

Thông tin quảng bá sản phẩm

Tiếp thị
Danh mục

Số ứng dụng hoặc trích dẫn 
chuyên khảo

Tiếp thị Bắt đầu
Ngày tháng

Tiếp thị kết thúc

Ngày tháng

ANDA ANDA075874 26/09/2012

IFOSFAMIDE VÀ MESNA
bộ ifosfamide và mesna

Thông tin sản phẩm

Loại sản phẩm NHÃN HIỆU THUỐC GIẢM CÂN Mã hàng (Nguồn) NDC: 0703-4100

Bao bì

# Mã hàng Mô tả gói

1 NDC: 0703-4100-48 1 KIT trong 1 CARTON

Số lượng các bộ phận

Một phần số lượng gói
#

Tổng số lượng sản phẩm

Phần0 VIAL, SINGLE-DOSE 1 5 mL

Phần0 VIAL, ĐA liều 2 3 mL

Phần 1 của 2

IFOSFAMIDE
tiêm ifosfamide

Thông tin sản phẩm

Mã hàng (Nguồn) NDC: 0703-3407

Con đường lãnh đạo LIÊN TỤC Lịch trình DEA

https://www.drugs.com/pro/ifosfamide-and-mesna-injection.html 28/30



19/4/22, 10:03 sáng Ifosfamide và Mesna Injection - Thông tin kê đơn, tác dụng phụ và cách sử dụng của FDA

Thành phần hoạt tính / Hoạt chất Moiety

Tên thành phần Cơ sở của sức mạnh Sức mạnh

IFOSFAMIDE(IFOSFAMIDE) IFOSFAMIDE 1 g trong 20 mL

Thành phần không hoạt động

Tên thành phần Sức mạnh

SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, MONOHYDRATE

SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, ANHYDROUS

NƯỚC

Bao bì

# Mã hàng Mô tả gói

1 NDC: 0703-3407-01 20 mL trong 1 VIAL, Liều DUY NHẤT

Thông tin quảng bá sản phẩm

Tiếp thị
Danh mục

Số ứng dụng hoặc trích dẫn 
chuyên khảo

Tiếp thị Bắt đầu
Ngày tháng

Tiếp thị kết thúc

Ngày tháng

ANDA ANDA076657 26/09/2012

Phần 2 của 2

MESNA
tiêm mesna, giải pháp

Thông tin sản phẩm

Mã hàng (Nguồn) NDC: 0703-4805

Con đường lãnh đạo LIÊN TỤC Lịch trình DEA

Thành phần hoạt tính / Hoạt chất Moiety

Tên thành phần Cơ sở của sức mạnh Sức mạnh

MESNA(2-MERCAPTOETHANESULFONIC AXIT) MESNA 100 mg trong 1 mL
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Thành phần không hoạt động

Tên thành phần Sức mạnh

CHỈNH SỬA DISODIUM

NATRI HIDROXIT

NƯỚC

RƯỢU BENZYL

Bao bì

# Mã hàng Mô tả gói

1 NDC: 0703-4805-01 10 mL trong 1 VIAL, NHIỀU LẦN

Thông tin quảng bá sản phẩm

Tiếp thị
Danh mục

Số ứng dụng hoặc trích dẫn 
chuyên khảo

Tiếp thị Bắt đầu
Ngày tháng

Tiếp thị kết thúc

Ngày tháng

ANDA ANDA075764 05/01/2002

Thông tin quảng bá sản phẩm

Tiếp thị
Danh mục

Số ứng dụng hoặc trích dẫn 
chuyên khảo

Tiếp thị Bắt đầu
Ngày tháng

Tiếp thị kết thúc

Ngày tháng

ANDA ANDA075874 05/01/2002

Labeler - Teva Parenteral Medicines, Inc (794362533)

Teva Parenteral Medicines, Inc
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