
AmBisome Liposomal 50 mg pulbere 
pentru dispersie pentru perfuzie

Amfotericina B lipozomală

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a vi se administra acest medicament, deoarece conține informații 

importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.

- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră.

- Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. Aceasta include orice reacții adverse posibile care nu sunt 

enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.
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1. Ce este AmBisome și pentru ce se utilizează

AmBisome este un antibiotic antifungic.Ingredientul activ din AmBisome este amfotericina B.

AmBisome se administrează sub formă de perfuzieîntr-o venă (o picurare) în spital de către un medic sau o asistentă.

AmBisome este utilizat pentru a trata infecțiile grave cauzate de ciuperci:

- Infecții fungice ale unuia sau mai multor organe profunde ale corpului.

- Infecții fungice suspectatela pacientii cu atemperatură crescută și neutropenie. Neutropenia 
este un număr redus de globule albe numite neutrofile. Acestea sunt importante în combaterea 
infecțiilor. Neutropenia poate fi un efect secundar al tratamentelor pentru cancer.

Înainte de a vi se administra AmBisome, medicul dumneavoastră va verifica dacă febra dumneavoastră nu 
este cauzată de bacterii sau viruși. Probabil că ați avut deja unul sau mai multe antibiotice. O febră care 
continuă în ciuda tratamentului se poate datora unei infecții fungice. Cu toate acestea, este dificil de 
confirmat acest lucru cu testele actuale.

- Leishmanioza viscerală, o boală cauzată de un parazit.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze AmBisome

Înainte de primul tratament
Înainte de primul tratament, medicul dumneavoastră vă poate administra o cantitate mică de 
AmBisome. Ei vor aștepta apoi aproximativ 30 de minute pentru a vedea dacă aveți o reacție alergică, 
înainte de a continua perfuzia cu doza completă.
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Medicul dumneavoastră nu vă va administra AmBisome

- Dacă sunteți alergic(hipersensibil) la Amfotericină B sau la oricare dintre celelalte componente ale AmBisome. 
Cu toate acestea, dacăstarea ta pune viața în pericolvi se poate administra AmBisome dacă medicul 
dumneavoastră consideră că numai AmBisome vă poate ajuta.

- Dacă ați avut anterior o reacție alergică severă (anafilactic sau anafilactoid)lui AmBisome. 
Simptomele unor astfel de reacții alergice imediate și care pun viața în pericol includ: înroșirea 
feței, mâncărimea, boală, umflarea feței, gurii, limbii și căilor respiratorii, destul de des pentru a 
provoca dificultăți de respirație.

Avertismente și precauții
Medicul dumneavoastră va avea grijă deosebită cu AmBisome

- Dacă aveți o reacție alergică (anafilactică) severă.Dacă se întâmplă acest lucru, medicul dumneavoastră va 
opri perfuzia.

- Dacă aveți alte reacții legate de perfuzie. Dacă se întâmplă acest lucru, medicul dumneavoastră poate 
încetini perfuzia, astfel încât vi se administrează AmBisome pe o perioadă mai lungă de timp (aproximativ 2 
ore). De asemenea, medicul dumneavoastră vă poate administra medicamente pentru prevenirea sau 
tratarea reacțiilor legate de perfuzie, cum ar fi difenhidramină (un antihistaminic), paracetamol, petidină 
(pentru ameliorarea durerii) și/sau hidrocortizon (un medicament antiinflamator care acționează prin 
reducerea răspunsului dumneavoastră). sistem imunitar).

- Dacă luați alte medicamente care pot provoca leziuni renale, see luarea altor medicamente,dreapta. 
AmBisome poate provoca leziuni ale rinichilor. Medicul sau asistenta dumneavoastră vă vor preleva 
probe regulate de sânge. Acesta este pentru a testa creatinina (o substanță chimică din sânge care 
reflectă funcția rinichilor) și nivelurile de electroliți (în special potasiu și magneziu). Ambele pot fi 
anormale dacă aveți probleme cu rinichii. Acest lucru este deosebit de important dacă luați alte 
medicamente care pot provoca leziuni ale rinichilor. Probele de sânge vor fi, de asemenea, testate pentru 
modificări ale ficatului și capacitatea corpului de a produce noi celule sanguine și trombocite.

- Dacă testele de sânge arată o modificare a funcției rinichilor,sau alte schimbări importante. Dacă se întâmplă acest 

lucru, medicul dumneavoastră vă poate administra o doză mai mică de AmBisome sau poate opri tratamentul.

- Dacă testele de sânge arată că nivelul de potasiu este scăzut. Dacă se întâmplă acest lucru, medicul 
dumneavoastră vă poate prescrie un supliment de potasiu pe care să îl luați în timp ce sunteți tratat cu 
AmBisome.

- Dacă aveți o transfuzie de globule albe. Pot apărea probleme bruște și severe la nivelul plămânilor dacă vi se 
administrează perfuzie cu AmBisome în timpul sau la scurt timp după o transfuzie de globule albe. Medicul 
dumneavoastră vă va recomanda ca perfuziile să fie separate printr-o perioadă cât mai lungă posibil. Acest lucru 
va reduce riscul de probleme pulmonare, iar plămânii dumneavoastră vor fi monitorizați.

- Dacă ați avut insuficiență renală și faceți dializă. Medicul dumneavoastră poate începe 
tratamentul cu AmBisome după terminarea procedurii.

- Daca ai diabet. AmBisome conține aproximativ 900 mg de zaharoză (zahăr) în fiecare flacon. 
Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți diabet.

Alte medicamente și AmBisome

Spuneți medicului dumneavoastrădacă luați orice alte medicamente sau ați luat recent vreunul. Acestea includ 

medicamentele și produsele din plante pe care le-ați cumpărat fără prescripție medicală.

Medicamente care pot provoca leziuni renale:

- Medicamente care suprimă sistemul imunitar(imunosupresoare), cum ar fi 
ciclosporina și tacrolimus.

- Anumite antibioticenumitaminoglicozide(inclusiv gentamicina, neomicina si 
streptomicina) sipolimixine.



- Pentamidinăun medicament utilizat pentru tratarea pneumoniei la persoanele cu SIDA și 
leishmanioză.
Spuneți medicului dumneavoastră dacă luați oricare dintre aceste medicamente.AmBisome poate 
agrava orice leziune renală cauzată de medicament. Dacă luați oricare dintre aceste medicamente, 
medicul dumneavoastră sau asistenta vă va preleva periodic probe de sânge pentru a vă verifica rinichii.

-

Medicamente care vă pot reduce nivelul de potasiu:

• corticosteroizi,medicamente antiinflamatoare care acționează prin reducerea răspunsului 
sistemului imunitar.

- Corticotropina(ACTH), utilizat pentru a controla cantitatea de corticosteroizi produsă de corpul 
dumneavoastră. Corpul produce corticosteroizi ca răspuns la stres.

- Diuretice,medicamente care cresc cantitatea de urină produsă de corpul dumneavoastră. Aceasta include 
furosemid.

- glicozide digitale,medicamente produse din planta de lună și utilizate pentru tratarea insuficienței cardiace. 
AmBisome poate agrava efectele secundare ale digitalicei, cum ar fi modificări ale ritmului cardiac.

- Relaxante musculareutilizat de obicei în timpul intervențiilor chirurgicale, cum ar fi tubocurarina. 
AmBisome poate crește efectul relaxant muscular.

Alte medicamente:

- Medicamente antifungice,precum flucitozina. AmBisome poate agrava efectele secundare ale flucitozinei. 
Aceasta include modificări ale capacității organismului de a produce noi celule sanguine. Acest lucru poate fi 
observat în analizele de sânge.

- Anumite medicamente pentru cancer,cum ar fi metotrexat, doxorubicină, carmustină și ciclofosfamidă. 
Utilizarea acestui tip de medicament cu AmBisome poate provoca leziuni renale, respirație șuierătoare sau 
dificultăți de respirație și tensiune arterială scăzută.

- Transfuzii de globule albe (leucocite).. Pot apărea probleme bruște și severe la nivelul plămânilor dacă vi se 
administrează perfuzie cu AmBisome în timpul sau la scurt timp după o transfuzie de globule albe. Medicul 
dumneavoastră vă va recomanda ca perfuziile să fie separate printr-o perioadă cât mai lungă posibil. Acest lucru 
va reduce riscul de probleme pulmonare și plămânii dumneavoastră vor fi monitorizați.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă 

medicului dumneavoastră pentru sfatul înainte de a lua acest medicament.

Medicul dumneavoastră vă va prescrie AmBisome numai dacă consideră că beneficiile tratamentului depășesc riscurile pentru dumneavoastră 

și pentru copilul dumneavoastră nenăscut sau pentru copilul dumneavoastră.

Conducerea și folosirea utilajelor Nu 
conduceți vehicule și nu folosiți utilaje
Unele dintre posibilele reacții adverse ale AmBisome vă pot afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi 

utilaje în siguranță, vezi Secțiunea 4,Reacții adverse posibile.

AmBisome conține zahăr

Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți diabet. AmBisome conține aproximativ 900 mg de zahăr (zaharoză) 
în fiecare flacon.

3. Cum se administrează AmBisome



AmBisome vă este administrat întotdeauna de un medic sau de o asistentă medicală. Se administrează într-o venă (o 

picurare). AmBisome nu trebuie administrat prin nicio altă metodă.

Pentru a pregăti perfuzia, AmBisome trebuie dizolvat în apă sterilă pentru preparate injectabile și 
apoi diluat cu o soluție care conține dextroză.
AmBisome nu trebuie amestecat cu soluții saline (sare) sau cu alte medicamente sau 
electroliți.

AmBisome nu este interschimbabil cu alte produse cu amfotericină.

Înainte de primul tratament
Înainte de primul tratament, medicul dumneavoastră vă poate administra o cantitate mică de AmBisome. 
Ei vor aștepta apoi aproximativ 30 de minute pentru a vedea dacă aveți o reacție alergică, înainte de a 
continua perfuzia cu doza completă.

Utilizare la adulți

Doza dumneavoastră de AmBisome va depinde de greutatea dumneavoastră corporală.

Infecții fungice ale unuia sau mai multor organe profunde ale corpului:

Tratamentul începe în mod normal cu 1 mg pe kg de greutate corporală, în fiecare zi, timp de 2 până la 4 săptămâni. Medicul 

dumneavoastră poate decide să mărească cantitatea pe care o primiți până la 3 mg per kg de greutate corporală.

Pentru mucormicoză, doza inițială este în mod normal de 5 mg pe kg de greutate corporală pe zi. 
Durata terapiei va fi stabilită individual de către medicul dumneavoastră.

Infecții fungice suspectate la pacienții cu temperatură crescută și neutropenie:Doza zilnică 
recomandată este de 3 mg pe kg de greutate corporală, pe zi. AmBisome vi se va administra până când 
temperatura dumneavoastră este normală timp de 3 zile la rând. Cu toate acestea, AmBisome nu trebuie 
administrat mai mult de 42 de zile la rând.

Leishmanioza viscerala:
Vi se poate administra o doză totală cuprinsă între 21 și 30 mg per kg de greutate corporală, pe o perioadă de 
10 până la 21 de zile. Medicul dumneavoastră va decide cantitatea de AmBisome pe care o veți primi și în câte 
zile va fi administrată.

Utilizare la copii și adolescenți

AmBisome a fost utilizat pentru tratarea copiilor. Doza de AmBisome pentru un copil este calculată pe kg 
de greutate corporală în același mod ca și pentru adulți.
AmBisome nu este recomandat la bebelușii sub 1 lună.

Utilizare la pacienții vârstnici

Nu este necesară modificarea dozei sau frecvenței perfuziei la pacienții vârstnici.

Utilizare la pacienții cu probleme renale

AmBisome a fost administrat pacienților cu probleme renale la doze cuprinse între 1 și 5 mg pe kg de greutate 
corporală pe zi. Nu este necesară modificarea dozei sau frecvenței perfuziei. În timpul tratamentului cu AmBisome, 
medicul dumneavoastră sau asistenta dumneavoastră vă vor preleva mostre de sânge regulate pentru a testa 
modificările funcției renale.

Cât va dura perfuzia?



În mod normal, perfuzia va dura între 30 și 60 de minute. Pentru doze mai mari de 5 mg per kg de 
greutate corporală pe zi, perfuzia poate dura până la 2 ore.

Dacă vi se administrează o doză de AmBisome mai mare decât ar trebui
Trebuie să spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă credeți că ați primit prea mult AmBisome. Dacă aveți 

întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui produs, adresați-vă medicului dumneavoastră.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, AmBisome poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Efecte secundare în timpul perfuziei
Este posibil să aveți reacții adverse în timpul perfuziei:

- Foarte comun(Acestea pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane): febră, frisoane și 
frisoane.

- Efectele secundare mai puțin frecvente legate de perfuzie includ:senzație de apăsare în piept, durere în piept, 

dificultăți de respirație (eventual cu wheezing), înroșirea feței, frecvența cardiacă mai rapidă decât în   mod normal, 

tensiune arterială scăzută și dureri musculo-scheletice (descrise ca dureri articulare, dureri de spate sau dureri 

osoase).

Aceste reacții adverse dispar rapid atunci când perfuzia este oprită. Este posibil ca aceste reacții să nu se 
întâmple cu perfuziile viitoare de AmBisome sau cu o perfuzie mai lentă (peste 2 ore). Medicul dumneavoastră 
vă poate administra alte medicamente pentru a preveni reacțiile legate de perfuzie sau pentru a trata 
simptomele dacă apar. Dacă aveți o reacție severă legată de perfuzie, medicul dumneavoastră va opri perfuzia 
cu AmBisome și nu trebuie să primiți acest tratament în viitor.

Reacții adverse foarte frecvente

Acestea pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane:
- Niveluri scăzute de potasiu în sânge, ceea ce duce la senzație de oboseală, confuză, slăbiciune musculară sau 

crampe
- Să vă simțiți rău sau să vă faceți rău

- Febră, frisoane sau frisoane.

Efecte secundare frecvente

Acestea pot afecta până la 1 din 10 persoane:
- Niveluri scăzute de magneziu, calciu sau sodiu în sânge, ceea ce duce la senzație de oboseală, confuzie, 

slăbiciune musculară sau crampe
- Niveluri ridicate de zahăr din sânge

- Durere de cap

- Un ritm cardiac mai rapid decât în   mod normal

- Lărgirea vaselor de sânge, provocând scăderea tensiunii arteriale și înroșirea feței
- Dificultăți de respirație

- Diaree
- Durere de stomac (abdominală).
- Eczemă

- Dureri în piept

- Dureri de spate

- Rezultate anormale ale funcției hepatice sau renale care apar în analizele de sânge sau de urină.

Reacții adverse mai puțin frecvente

Acestea pot afecta până la 1 din 100 de persoane:
- Sângerare în piele, vânătăi neobișnuite și sângerare pentru o lungă perioadă de timp după rănire



- Reacție alergică severă (anafilactoidă).
- Crize sau convulsii (convulsii)
- Dificultăți de respirație, posibil cu respirație șuierătoare.

Alte efecte secundare

Nu se știe cât de des apar aceste reacții adverse:
- Anemie (nivel scăzut de celule roșii din sânge), cu simptome de oboseală excesivă, lipsă de 

aer după o activitate ușoară și un ten palid
- Reacții alergice (anafilactice) sau de sensibilitate severe
- Atacuri de cord și modificări ale ritmului cardiac
- Insuficiență renală și probleme cu rinichii. Semnele includ oboseală și urină mai mică
- Umflare severă a pielii din jurul buzelor, ochilor sau limbii.
- Defalcarea mușchilor
- Dureri osoase și dureri articulare

Interferență cu rezultatele testelor de sânge cu fosfor.Citirile false care arată o creștere a nivelurilor 
de fosfat din sânge pot apărea atunci când probele de la pacienții cărora li se administrează AmBisome 
sunt analizate folosind un sistem specific numit test PHOSm.

Dacă rezultatele testelor arată niveluri ridicate de fosfat, atunci poate fi necesară o analiză suplimentară 
folosind un alt sistem pentru a confirma rezultatele.

Raportarea efectelor secundare

Dacă aveți orice reacții adverse, discutați cu medicul dumneavoastră. Aceasta include orice posibile reacții adverse care nu sunt 

enumerate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare:

Regatul Unit
Schema de cartonașe galbene

Site: www.mhra.gov.uk/yellowcard

5. Cum se păstrează AmBisome

AmBisome este depozitat în farmacia spitalului.

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați AmBisome după data menționată pe etichetă după {EXP}. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii.

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

Nu păstrați flacoanele parțial utilizate pentru utilizare ulterioară a pacientului.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei uzate sau a reziduurilor menajere. Întrebați-vă farmacistul 
cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor contribui la protejarea 
mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține AmBisome



Ingredientul activ esteamfotericina B. Fiecare flacon conține 50 mg de amfotericină B 
închis în lipozomi (particule mici de grăsime).
Celelalte ingrediente sunt: fosfatidilcolină de soia hidrogenată, colesterol, 
distearoilfosfatidilglicerol, alfa tocoferol, zaharoză (zahăr), succinat disodic 
hexahidrat, hidroxid de sodiu și acid clorhidric.

Cum arată AmBisome și conținutul ambalajului

AmBisome este un liofilizat steril, galben strălucitor (pulbere liofilizată) pentru dispersie
pentru perfuzie.

Se prezintă într-un flacon de sticlă de 15 ml, 20 ml sau 30 ml.

Fiecare flacon conține 50 mg de ingredient activ amfotericină B.

Închiderea constă dintr-un dop de cauciuc și un inel de etanșare din aluminiu prevăzut cu un capac detașabil din 
plastic.

Fiecare cutie conține 10 flacoane și 10 filtre.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de introducere pe piață și producătorul

Deținătorul autorizației de punere pe 
piață Gilead Sciences International Ltd 
Granta Park
Abington
Cambridge CB21 6GT
Regatul Unit

Producător
Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business & Technology Park, 
Carrigtohill,
County Cork,
Irlanda

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentantul local al 
deținătorului autorizației de punere pe piață:

Regatul Unit
Gilead Sciences Ltd
Tel: + 44 (0) 8000 113700

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în 

septembrie 2020



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

Următoarele informații sunt destinate exclusiv profesioniștilor din domeniul sănătății:

CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTA SECȚIUNE ȘI SECȚIUNEA 4.4 ÎNAINTE DE A 
ÎNCEPE RECONSTITUȚIA

AmBisome nu este echivalent cu alte produse cu amfotericină.

AmBisome trebuie reconstituit folosind apă sterilă pentru preparate injectabile (fără agent 
bacteriostatic) și diluat în soluție de dextroză (5%, 10% sau 20%) numai pentru perfuzie.

Utilizarea oricărei soluții, altele decât cele recomandate, sau prezența unui agent 
bacteriostatic (de exemplu alcool benzilic) în soluție, poate provoca precipitarea 
AmBisome.

AmBisome NU este compatibil cu soluția salină și nu trebuie reconstituit sau diluat cu soluție salină sau 
administrat printr-o linie intravenoasă care a fost utilizată anterior pentru soluție salină, cu excepția 
cazului în care a fost clătită mai întâi cu soluție de dextroză (5%, 10% sau 20%) pentru perfuzie. Dacă 
acest lucru nu este fezabil, AmBisome trebuie administrat printr-o linie separată.

NU amestecați AmBisome cu alte medicamente sau electroliți.

Tehnica aseptică trebuie respectată cu strictețe în toate manipulările, deoarece nu este prezent 
niciun conservant sau agent bacteriostatic în AmBisome sau în materialele specificate pentru 
reconstituire și diluare.

AmBisome trebuie reconstituit de către personal instruit corespunzător.

Flacoanele de AmBisome care conțin 50 mg de amfotericină B sunt preparate după cum urmează:

1. Adăugați 12 ml de apă sterilă pentru preparate injectabile în fiecare flacon AmBisome, pentru a obține un 
preparat care conține 4 mg/ml amfotericină B.



2. Imediat după adăugarea apei, AGITAȚI VIGOZ FLACONUL timp de 30 de secunde pentru 
a dispersa complet AmBisome. După reconstituire, concentratul este o dispersie 
translucidă, galbenă. Inspectați vizual flaconul pentru particule și continuați să agitați până 
când se obține dispersia completă. A nu se utiliza dacă există dovezi de precipitare a unor 
materii străine.

3. Calculați cantitatea de AmBisome reconstituit (4 mg/ml) care trebuie diluată în continuare (vezi tabelul de 
mai jos).

4. Soluția perfuzabilă se obține prin diluarea AmBisomeului reconstituit cu între una (1) și 
nouăsprezece (19) părți soluție de dextroză (5%, 10% sau 20%) pentru perfuzie în volum, pentru a se 
obține o concentrație finală în cea recomandată. interval de 2,00 mg/ml până la 0,20 mg/ml 
amfotericină B ca AmBisome (vezi tabelul de mai jos).

5. Retrageți volumul calculat de AmBisome reconstituit într-o seringă sterilă. Folosind filtrul de 5 
microni furnizat, instilați preparatul AmBisome într-un recipient steril cu cantitatea corectă de 
soluție de dextroză (5%, 10% sau 20%) pentru perfuzie.



Un filtru cu membrană în linie poate fi utilizat pentru perfuzia intravenoasă de AmBisome. Cu toate acestea, 
diametrul mediu al porilor al filtrului nu trebuie să fie mai mic de 1,0 microni.

Exemplu de preparare a dispersiei AmBisome pentru perfuzie în doză de 3 mg/
kg/zi în soluție perfuzabilă de dextroză 5%.

Greutate

(kg)
Număr
de fiole

Cantitate
AmBisome
(mg) a fi
retras
pentru mai multe

diluare

Volumul de
reconstituit
AmBisome
(ml)*

Pentru a obține o 

concentrație de 0,2 mg/ml

Pentru a obține o 

concentrație de 2,0 mg/ml

(1 din 20 diluție) (diluție 1 în 2)

Volumul de
5%
dextroză
Necesar

(ml)

Total
volum (ml;
AmBisome
plus 5%
dextroză)

Volumul de
5%
dextroză
Necesar

(ml)

Total
volum (ml;
AmBisome
plus 5%
dextroză)

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
* Fiecare flacon de AmBisome (50 mg) este reconstituit cu 12 ml apă pentru preparate injectabile pentru a 

furniza o concentrație de 4 mg/ml amfotericină B.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu cerințele 
locale.

Video cu instrucțiuni despre reconstituire și diluare: 
www.medicines.org.uk/emc/product/1022/video


