
AmBisome Liposomal 50 mg Pó 
para dispersão para infusão

Anfotericina B lipossômica

Leia com atenção todo este folheto antes de lhe ser administrado este medicamento, pois contém 
informação importante para si.

- Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.

- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais não 

listados neste folheto. Consulte a seção 4.
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1. O que é AmBisome e para que é utilizado

AmBisome é um antibiótico antifúngico.O ingrediente ativo do AmBisome é a anfotericina B.

AmBisome é administrado em infusãonuma veia (gota a gota) no hospital por um médico ou enfermeiro.

AmBisome é usado para tratar infecções graves causadas por fungos:

- Infecções fúngicas de um ou mais órgãos profundos do corpo.

- Suspeita de infecções fúngicasem pacientes comtemperatura elevada e neutropenia. A neutropenia é 
um número reduzido de glóbulos brancos chamados neutrófilos. Estes são importantes no combate às 
infecções. A neutropenia pode ser um efeito colateral dos tratamentos contra o câncer.

Antes de lhe ser administrado AmBisome, o seu médico irá verificar se a sua febre não é causada 
por bactérias ou vírus. Você provavelmente já tomou um ou mais antibióticos. Uma febre que 
persiste apesar do tratamento pode ser devido a uma infecção fúngica. É difícil confirmar isso com 
os testes atuais, no entanto.

- Leishmaniose visceral, uma doença causada por um parasita.

2. O que você precisa saber antes de receber AmBisome

Antes do seu primeiro tratamento

Antes do seu primeiro tratamento, o seu médico pode administrar-lhe uma pequena quantidade de 
AmBisome. Eles aguardarão aproximadamente 30 minutos para ver se você tem uma reação alérgica, 
antes de continuar a infusão da dose completa.
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O seu médico não lhe dará AmBisome
- Se você é alérgico(hipersensível) à Anfotericina B ou a qualquer outro componente de 

AmBisome. No entanto, sesua condição é fatalvocê pode receber AmBisome se seu 
médico acreditar que somente AmBisome pode ajudá-lo.

- Se você já teve uma reação alérgica grave (anafilático ou anafilactóide)para AmBisome. Os 
sintomas dessas reações alérgicas imediatas e com risco de vida incluem: rubor, comichão, 
enjoo, inchaço da face, boca, língua e vias respiratórias, muitas vezes suficientes para causar 
dificuldade em respirar.

Avisos e Precauções
O seu médico tomará especial cuidado com AmBisome
- Se tiver uma reação alérgica (anafilática) grave.Se isto acontecer, o seu médico interromperá 

a perfusão.
- Se você tiver outras reações relacionadas à infusão. Se isso acontecer, seu médico pode retardar a 

infusão, então você receberá AmBisome por um longo período de tempo (aproximadamente 2 
horas). O seu médico pode também receitar-lhe medicamentos para prevenir ou tratar reações 
relacionadas com a perfusão, tais como difenidramina (um anti-histamínico), paracetamol, petidina 
(para alívio da dor) e/ou hidrocortisona (um medicamento anti-inflamatório que atua reduzindo a 
resposta do seu sistema imunológico).

- Se estiver a tomar outros medicamentos que possam causar danos nos rins, see Tomar outros 
medicamentos,certo. AmBisome pode causar danos ao rim. O seu médico ou enfermeiro irá recolher 
regularmente amostras de sangue. Isso é para testar a creatinina (uma substância química no sangue 
que reflete a função renal) e os níveis de eletrólitos (particularmente potássio e magnésio). Ambos 
podem ser anormais se você tiver problemas renais. Isto é particularmente importante se estiver a tomar 
outros medicamentos que possam causar danos nos rins. As amostras de sangue também serão testadas 
quanto a alterações em seu fígado e a capacidade do seu corpo de produzir novas células sanguíneas e 
plaquetas.

- Se os exames de sangue mostrarem uma alteração na função renal,ou outras mudanças importantes. Se isto acontecer, 

o seu médico poderá administrar-lhe uma dose mais baixa de AmBisome ou interromper o tratamento.

- Se os exames de sangue mostrarem que seus níveis de potássio estão baixos. Se isso acontecer, seu médico 

pode prescrever um suplemento de potássio para você tomar enquanto estiver em tratamento com AmBisome.

- Se você tiver uma transfusão de glóbulos brancos. Problemas repentinos e graves nos pulmões 
podem ocorrer se você receber uma infusão de AmBisome durante ou logo após uma transfusão de 
glóbulos brancos. O seu médico irá recomendar que as perfusões sejam separadas pelo maior período 
de tempo possível. Isso reduzirá o risco de problemas pulmonares e seus pulmões serão monitorados.

- Se você teve insuficiência renal e está fazendo diálise. O seu médico pode iniciar o 
tratamento com AmBisome após o término do procedimento.

- Se você tem diabetes. AmBisome contém aproximadamente 900 mg de sacarose (açúcar) em cada 
frasco. Informe o seu médico se tiver diabetes.

Outros medicamentos e AmBisome

Diga ao seu médicose estiver a tomar outros medicamentos ou tiver tomado recentemente algum. Isso inclui 
medicamentos e produtos à base de plantas que você comprou sem receita médica.

Medicamentos que podem causar danos nos rins:

- Medicamentos que suprimem o sistema imunológico(imunossupressores), como a 
ciclosporina e o tacrolimus.

- Certos antibióticoschamadoaminoglicosídeos(incluindo gentamicina, neomicina e 
estreptomicina) epolimixinas.



- Pentamidinaum medicamento usado para tratar pneumonia em pessoas com AIDS e 
leishmaniose.
Informe o seu médico se estiver a tomar algum destes medicamentos.AmBisome pode piorar 
qualquer dano renal causado pelo medicamento. Se estiver a tomar algum destes medicamentos, o seu 
médico ou enfermeiro irá recolher regularmente amostras de sangue para verificar os seus rins.

-

Medicamentos que podem diminuir seus níveis de potássio:

• Corticosteróides,medicamentos anti-inflamatórios que funcionam reduzindo a resposta do seu sistema 
imunológico.

- Corticotropina(ACTH), usado para controlar a quantidade de corticosteróide produzida pelo seu 
corpo. O corpo produz corticosteróides em resposta ao estresse.

- Diuréticos,medicamentos que aumentam a quantidade de urina que o seu corpo produz. Isso inclui 
furosemida.

- glicosídeos digitálicos,medicamentos produzidos a partir da planta dedaleira e utilizados no tratamento da 

insuficiência cardíaca. AmBisome pode piorar os efeitos colaterais dos digitálicos, como alterações do ritmo cardíaco.

- Relaxantes muscularesgeralmente usado durante a cirurgia, como a tubocurarina. AmBisome pode 
aumentar o efeito relaxante muscular.

Outros medicamentos:

- Medicamentos antifúngicos,como a flucitosina. AmBisome pode piorar os efeitos colaterais da flucitosina. 
Isso inclui mudanças na capacidade do corpo de produzir novas células sanguíneas. Isso pode ser visto em 
exames de sangue.

- Certos medicamentos contra o câncer,como metotrexato, doxorrubicina, carmustina e 
ciclofosfamida. Tomar este tipo de medicamento com AmBisome pode causar danos nos rins, 
chiado ou dificuldade para respirar e pressão arterial baixa.

- Transfusões de glóbulos brancos (leucócitos). Problemas repentinos e graves nos pulmões podem 
ocorrer se você receber uma infusão de AmBisome durante ou logo após uma transfusão de glóbulos 
brancos. O seu médico irá recomendar que as perfusões sejam separadas pelo maior período de tempo 
possível. Isso reduzirá o risco de problemas pulmonares e seus pulmões serão monitorados.

Gravidez e amamentação

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, 
consulte o seu médico antes de tomar este medicamento.
Seu médico só irá prescrever AmBisome se achar que os benefícios do tratamento 
superam os riscos para você e seu feto ou seu bebê.

Condução e utilização de máquinas 
Não conduza nem opere máquinas
Alguns dos possíveis efeitos colaterais de AmBisome podem afetar sua capacidade de dirigir ou operar 
máquinas com segurança, ver Seção 4,Possíveis efeitos colaterais.

AmBisome contém açúcar

Informe o seu médico se tiver diabetes. AmBisome contém aproximadamente 900 mg de açúcar 
(sacarose) em cada frasco.

3. Como AmBisome é administrado



AmBisome é sempre administrado por um médico ou enfermeiro. É administrado numa veia (gota a gota). 

AmBisome não deve ser administrado por nenhum outro método.

Para preparar a infusão AmBisome deve ser dissolvido em água estéril para injeção e então 
diluído com uma solução contendo dextrose.
AmBisome não deve ser misturado com soluções salinas (salinas) ou com outros medicamentos ou 
eletrólitos.

AmBisome não é intercambiável com outros produtos de anfotericina.

Antes do seu primeiro tratamento

Antes do seu primeiro tratamento, o seu médico pode administrar-lhe uma pequena quantidade de 
AmBisome. Eles aguardarão aproximadamente 30 minutos para ver se você tem uma reação alérgica, 
antes de continuar a infusão da dose completa.

Uso em adultos

A sua dose de AmBisome dependerá do seu peso corporal.

Infecções fúngicas de um ou mais órgãos profundos do corpo:
O tratamento é normalmente iniciado com 1 mg por kg de peso corporal, todos os dias durante 2 a 4 
semanas. O seu médico pode decidir aumentar a quantidade que recebe para até 3 mg por kg de peso 
corporal.
Para mucormicose, a dose inicial é normalmente de 5 mg por kg de peso corporal por dia. A 
duração da terapia será determinada individualmente pelo seu médico.

Suspeita de infecções fúngicas em pacientes com temperatura elevada e neutropenia:A dose diária 
recomendada é de 3 mg por kg de peso corporal, por dia. AmBisome será administrado a você até que sua 
temperatura esteja normal por 3 dias seguidos. No entanto, AmBisome não deve ser administrado por mais 
de 42 dias seguidos.

Leishmaniose visceral:
Você pode receber uma dose total entre 21 e 30 mg por kg de peso corporal, durante um período 
de 10 a 21 dias. Seu médico decidirá a quantidade de AmBisome que você receberá e por quantos 
dias será administrado.

Uso em crianças e adolescentes

AmBisome tem sido usado para tratar crianças. A dose de AmBisome para uma criança é calculada por kg 
de peso corporal da mesma forma que para adultos.
AmBisome não é recomendado em bebês com menos de 1 mês de idade.

Uso em pacientes idosos

Nenhuma alteração na dose ou frequência de infusão é necessária para pacientes idosos.

Uso em pacientes com problemas renais

AmBisome foi administrado a pacientes com problemas renais em doses variando de 1 a 5 mg por kg de peso 
corporal por dia. Não é necessária nenhuma alteração na dose ou na frequência de infusão. O seu médico ou 
enfermeiro colherá regularmente amostras de sangue para testar alterações na função renal durante o tratamento 
com AmBisome.

Quanto tempo vai demorar a infusão?



Normalmente a perfusão demora 30 a 60 minutos. Para doses superiores a 5 mg por kg de peso 
corporal por dia, a perfusão pode demorar até 2 horas.

Se você receber uma dose de AmBisome mais alta do que deveria
Você deve informar o seu médico imediatamente se achar que recebeu muito AmBisome. Se você 
ainda tiver dúvidas sobre o uso deste produto, pergunte ao seu médico.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, AmBisome pode causar efeitos colaterais, embora nem todos os apresentem.

Efeitos colaterais durante a infusão
Você pode ter efeitos colaterais durante a infusão:

- Muito comum(Estes podem afetar mais de 1 em cada 10 pessoas): febre, calafrios e 
calafrios.

- Efeitos colaterais menos frequentes relacionados à infusão incluem:aperto no peito, dor no peito, falta de 
ar, dificuldade em respirar (possivelmente com chiado), rubor, frequência cardíaca mais rápida do que o 
normal, pressão arterial baixa e dor musculoesquelética (descrita como dor nas articulações, dor nas costas ou 
dor óssea).

Esses efeitos colaterais desaparecem rapidamente quando a infusão é interrompida. Essas reações podem 
não ocorrer com futuras infusões de AmBisome ou com uma infusão mais lenta (mais de 2 horas). O seu 
médico pode receitar-lhe outros medicamentos para prevenir reações relacionadas com a perfusão ou para 
tratar os sintomas, se os tiver. Se você tiver uma reação grave relacionada à infusão, seu médico interromperá 
a infusão de AmBisome e você não deverá receber este tratamento no futuro.

Efeitos colaterais muito comuns

Estes podem afetar mais de 1 em cada 10 pessoas:
- Níveis baixos de potássio no sangue, levando a sensação de cansaço, confusão, fraqueza muscular ou 

cãibras
- Sentir-se doente ou estar doente

- Febre, calafrios ou calafrios.

Efeitos colaterais comuns

Estes podem afetar até 1 em cada 10 pessoas:
- Níveis sanguíneos baixos de magnésio, cálcio ou sódio, levando a sensação de cansaço, confusão, 

fraqueza muscular ou cãibras
- Níveis elevados de açúcar no sangue

- Dor de cabeça

- Uma frequência cardíaca mais rápida do que o normal

- Alargamento dos vasos sanguíneos, causando pressão arterial baixa e rubor
- Falta de ar
- Diarréia
- Dor de estômago (abdominal)
- Irritação na pele

- Dor no peito
- Dor nas costas

- Resultados anormais para função hepática ou renal aparecendo em exames de sangue ou urina.

Efeitos colaterais incomuns
Estes podem afetar até 1 em cada 100 pessoas:
- Sangramento na pele, hematomas incomuns e sangramento por muito tempo após a lesão



- Reação alérgica grave (anafilactóide)
- Ataques ou convulsões (convulsões)
- Dificuldade em respirar, possivelmente com sibilos.

Outros efeitos colaterais

Não se sabe com que frequência esses efeitos colaterais ocorrem:
- Anemia (níveis baixos de glóbulos vermelhos), com sintomas de cansaço excessivo, 

falta de ar após atividades leves e pele pálida
- Reações alérgicas (anafiláticas) ou de sensibilidade graves
- Ataques cardíacos e alterações do ritmo cardíaco

- Insuficiência renal e problemas renais. Os sinais incluem cansaço e menos urina
- Inchaço grave da pele ao redor dos lábios, olhos ou língua.
- Destruição do músculo
- Dor óssea e dor nas articulações

Interferência com os resultados do exame de sangue com fósforo.Leituras falsas mostrando um aumento 
nos níveis de fosfato no sangue podem ocorrer quando amostras de pacientes recebendo AmBisome são 
analisadas usando um sistema específico chamado ensaio PHOSm.

Se os resultados do seu teste mostrarem altos níveis de fosfato, pode ser necessária uma análise adicional 
usando um sistema diferente para confirmar os resultados.

Relato de efeitos colaterais
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais não listados 

neste folheto. Você também pode relatar efeitos colaterais diretamente através do sistema nacional de notificação:

Reino Unido
Esquema de Cartão Amarelo

Site: www.mhra.gov.uk/yellowcard

5. Como armazenar AmBisome

AmBisome é armazenado na farmácia do hospital.

Mantenha este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não use AmBisome após a data indicada no rótulo após {EXP}. A data de validade refere-
se ao último dia do mês.

Não armazenar acima de 25°C.

Não guarde os frascos parcialmente usados   para uso futuro pelo paciente.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu 
farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas irão ajudar a proteger o 
meio ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

O que contém AmBisome



O ingrediente ativo éanfotericina B. Cada frasco contém 50 mg de anfotericina B dentro de 
lipossomas (pequenas partículas de gordura).
Os outros ingredientes são: fosfatidilcolina de soja hidrogenada, colesterol, 
diestearoilfosfatidilglicerol, alfa tocoferol, sacarose (açúcar), succinato dissódico 
hexahidratado, hidróxido de sódio e ácido clorídrico.

Qual o aspecto de AmBisome e conteúdo da embalagem

AmBisome é um liofilizado amarelo brilhante estéril (pó liofilizado) para dispersão
para infusão.

Apresenta-se em frascos de vidro de 15 ml, 20 ml ou 30 ml.

Cada frasco contém 50 mg do ingrediente ativo anfotericina B.

A tampa consiste em uma rolha de borracha e um anel de vedação de alumínio com uma tampa plástica 
removível.

Cada embalagem contém 10 frascos e 10 filtros.

Nem todos os tamanhos de embalagem podem ser comercializados.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no 
Mercado Gilead Sciences International Ltd 
Granta Park
Abington
Cambridge CB21 6GT
Reino Unido

Fabricante
Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business & Technology Park, 
Carrigtohill,
Condado de Cork,

Irlanda

Para qualquer informação sobre este medicamento, contacte o representante local do Titular da 
Autorização de Introdução no Mercado:

Reino Unido
Gilead Sciences Ltd.
Tel: + 44 (0) 8000 113700

Este folheto foi revisto pela última vez 

em setembro de 2020



<------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ->

As seguintes informações destinam-se apenas aos profissionais de saúde:

LEIA ESTA SEÇÃO INTEIRA E A SEÇÃO 4.4 CUIDADOSAMENTE ANTES DE 
INICIAR A RECONSTITUIÇÃO

AmBisome não é equivalente a outros produtos de anfotericina.

AmBisome deve ser reconstituído com água estéril para injeção (sem agente 
bacteriostático) e diluído em solução de dextrose (5%, 10% ou 20%) apenas para infusão.

O uso de qualquer solução diferente das recomendadas, ou a presença de um agente 
bacteriostático (por exemplo, álcool benzílico) na solução, pode causar precipitação de 
AmBisome.

AmBisome NÃO é compatível com solução salina e não deve ser reconstituído ou diluído com solução 
salina ou administrado através de uma linha intravenosa que tenha sido usada anteriormente para 
solução salina, a menos que seja primeiro lavado com solução de dextrose (5%, 10% ou 20%) para 
infusão. Se isso não for viável, AmBisome deve ser administrado através de uma linha separada.

NÃO misture AmBisome com outros medicamentos ou eletrólitos.

A técnica asséptica deve ser rigorosamente observada em todo manuseio, uma vez que nenhum 
conservante ou agente bacteriostático está presente no AmBisome, ou nos materiais especificados 
para reconstituição e diluição.

AmBisome deve ser reconstituído por pessoal devidamente treinado.

Frascos de AmBisome contendo 50 mg de anfotericina B são preparados da seguinte forma:

1. Adicione 12 ml de água estéril para injeção a cada frasco de AmBisome, para obter uma preparação 
contendo 4 mg/ml de anfotericina B.



2. IMEDIATAMENTE após a adição de água, AGITE O FRASCO VIGOROSAMENTE por 30 segundos para 
dispersar completamente o AmBisome. Após reconstituição, o concentrado é uma dispersão amarela 
translúcida. Inspecione visualmente o frasco para partículas e continue agitando até que a dispersão 
completa seja obtida. Não use se houver qualquer evidência de precipitação de matéria estranha.

3. Calcule a quantidade de AmBisome reconstituído (4 mg/ml) a ser mais diluída (veja a 
tabela abaixo).

4. A solução de infusão é obtida por diluição do AmBisome reconstituído com entre uma (1) e 
dezenove (19) partes de solução de dextrose (5%, 10% ou 20%) para infusão por volume, para dar uma 
concentração final na quantidade recomendada intervalo de 2,00 mg/ml a 0,20 mg/ml de anfotericina 
B como AmBisome (ver tabela abaixo).

5. Retire o volume calculado de AmBisome reconstituído para uma seringa estéril. Usando o filtro de 
5 mícrons fornecido, instilar a preparação de AmBisome em um recipiente estéril com a quantidade 
correta de solução de dextrose (5%, 10% ou 20%) para infusão.



Um filtro de membrana em linha pode ser usado para infusão intravenosa de AmBisome. No entanto, o 
diâmetro médio dos poros do filtro não deve ser inferior a 1,0 mícron.

Exemplo da preparação de AmBisome dispersão para infusão na dose de 3mg/
kg/dia em solução de dextrose 5% para infusão.

Peso
(kg)

Número
de frascos

Quantia
AmBisome
(mg) ser
retirado
para mais
diluição

Volume de
reconstituído
AmBisome
(ml)*

Para perfazer uma 

concentração de 0,2mg/ml

Para perfazer uma 

concentração de 2,0mg/ml

(1 em 20 diluição) (1 em 2 diluição)

Volume de
5%
dextrose
precisava

(ml)

Total
volume (ml;
AmBisome
mais 5%
dextrose)

Volume de
5%
dextrose
precisava

(ml)

Total
volume (ml;
AmBisome
mais 5%
dextrose)

10 1 30 7,5 142,5 150 7,5 15
25 2 75 18,75 356,25 375 18,75 37,5
40 3 120 30 570 600 30 60
55 4 165 41,25 783,75 825 41,25 82,5
70 5 210 52,5 997,5 1050 52,5 105
85 6 255 63,75 1211,25 1275 63,75 127,5
* Cada frasco de AmBisome (50mg) é reconstituído com 12ml de água para injeção para fornecer uma 
concentração de 4mg/ml de anfotericina B.

Qualquer produto não utilizado ou material residual deve ser descartado de acordo com os 
requisitos locais.

Vídeo de instruções sobre reconstituição e diluição: 
www.medicines.org.uk/emc/product/1022/video


