
AmBisome Liposomal 50 mg 
pulver för dispersion för infusion

Liposomalt amfotericin B

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel eftersom den 
innehåller viktig information för dig.

- Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare.
- Om du får några biverkningar, tala med din läkare. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i 
denna bipacksedel. Se avsnitt 4.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vad AmBisome är och vad det används för
Vad du behöver veta innan du får AmBisome
Hur man använder AmBisome

Möjliga biverkningar
Hur du förvarar AmBisome
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1. Vad AmBisome är och vad det används för

AmBisome är ett antifungalt antibiotikum.Den aktiva ingrediensen i AmBisome är amfotericin B.

AmBisome ges som en infusionin i en ven (ett dropp) på sjukhus av en läkare eller sjuksköterska.

AmBisome används för att behandla allvarliga infektioner orsakade av svampar:

- Svampinfektioner i ett eller flera djupa organ i kroppen.

- Misstänkt svampinfektionhos patienter med aförhöjd temperatur och neutropeni. 
Neutropeni är ett minskat antal vita blodkroppar som kallas neutrofiler. Dessa är viktiga för att 
bekämpa infektioner. Neutropeni kan vara en biverkning av cancerbehandlingar.

Innan du får AmBisome kommer din läkare att kontrollera att din feber inte beror på 
bakterier eller virus. Du har förmodligen redan fått en eller flera antibiotika. En feber som 
fortsätter trots behandling kan bero på en svampinfektion. Det är dock svårt att bekräfta 
detta med nuvarande tester.

- Visceral leishmaniasis, en sjukdom som orsakas av en parasit.

2. Vad du behöver veta innan du får AmBisome

Innan din första behandling
Innan din första behandling kan din läkare ge dig en liten mängd AmBisome. De 
kommer sedan att vänta i cirka 30 minuter för att se om du har en allergisk reaktion, 
innan de fortsätter infusionen av hela dosen.
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Din läkare kommer inte att ge dig AmBisome
- Om du är allergisk(överkänslig) mot Amfotericin B eller något av övriga 

innehållsämnen i AmBisome. Men omditt tillstånd är livshotandedu kan få 
AmBisome om din läkare tror att endast AmBisome kan hjälpa dig.

- Om du tidigare har upplevt en allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk eller anafylaktisk)till 
AmBisome. Symtom på sådana omedelbara och livshotande allergiska reaktioner inkluderar: 
rodnad, klåda, illamående, svullnad av ansikte, mun, tunga och luftvägar, tillräckligt ofta för 
att orsaka andningssvårigheter.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Din läkare kommer att vara särskilt försiktig med AmBisome
- Om du har en allvarlig allergisk (anafylaktisk) reaktion.Om detta händer kommer din läkare att 

avbryta infusionen.
- Om du får andra reaktioner relaterade till infusionen. Om detta händer kan din läkare 

sakta ner infusionen, så att du får AmBisome under en längre tid (cirka 2 timmar). Din 
läkare kan också ge dig läkemedel för att förebygga eller behandla infusionsrelaterade 
reaktioner, såsom difenhydramin (ett antihistamin), paracetamol, petidin (för 
smärtlindring) och/eller hydrokortison (ett antiinflammatoriskt läkemedel som verkar 
genom att minska responsen från din immunförsvar).

- Om du tar andra läkemedel som kan orsaka njurskador, see tar andra mediciner,rätt. 
AmBisome kan orsaka skador på njuren. Din läkare eller sjuksköterska kommer att ta 
regelbundna blodprover. Detta för att testa kreatinin (en kemikalie i blodet som återspeglar 
njurfunktionen) och elektrolytnivåer (särskilt kalium och magnesium). Båda dessa kan vara 
onormala om du har njurproblem. Detta är särskilt viktigt om du tar andra läkemedel som 
kan orsaka skador på njuren. Blodproverna kommer också att testas för förändringar i din 
lever, och din kropps förmåga att producera nya blodkroppar och blodplättar.

- Om blodprov visar en förändring i njurfunktionen,eller andra viktiga förändringar. Om 
detta händer kan din läkare ge dig en lägre dos av AmBisome eller avbryta behandlingen.

- Om blodprov visar att dina kaliumnivåer är låga. Om detta händer kan din läkare 
ordinera ett kaliumtillskott som du kan ta medan du behandlas med AmBisome.

- Om du har en transfusion av vita blodkroppar. Plötsliga och allvarliga problem i lungorna kan 
inträffa om du får AmBisome-infusion under eller strax efter en transfusion av vita blodkroppar. 
Din läkare kommer att rekommendera att infusionerna separeras med en så lång period som 
möjligt. Detta kommer att minska risken för lungproblem och dina lungor kommer att övervakas.

- Om du har haft njursvikt och genomgår dialys. Din läkare kan påbörja AmBisome-
behandling efter att proceduren har avslutats.

- Om du har diabetes. AmBisome innehåller cirka 900 mg sackaros (socker) i varje 
injektionsflaska. Tala om för din läkare om du har diabetes.

Andra läkemedel och AmBisome

Berätta för din läkareom du tar några andra läkemedel eller nyligen har tagit några. Detta 
inkluderar läkemedel och växtbaserade produkter som du köpt utan recept.

Läkemedel som kan orsaka njurskador:

- Läkemedel som dämpar immunförsvaret(immunsuppressiva medel), såsom 
ciklosporin och takrolimus.

- Vissa antibiotikakalladaminoglykosider(inklusive gentamicin, neomycin och 
streptomycin) ochpolymixiner.



- Pentamidinett läkemedel som används för att behandla lunginflammation hos personer med AIDS och 

leishmaniasis.

Tala om för din läkare om du tar något av dessa läkemedel.AmBisome kan förvärra eventuella 
njurskador orsakade av läkemedlet. Om du tar något av dessa läkemedel kommer din läkare eller 
sjuksköterska att ta regelbundna blodprover för att kontrollera dina njurar.

-

Läkemedel som kan sänka dina kaliumnivåer:

• Kortikosteroider,antiinflammationsmediciner som verkar genom att minska 
immunförsvarets respons.

- Kortikotropin(ACTH), används för att kontrollera mängden kortikosteroider som produceras av din 
kropp. Kroppen producerar kortikosteroider som svar på stress.

- Diuretika,läkemedel som ökar mängden urin som din kropp producerar. Detta inkluderar 
furosemid.

- Digitalis glykosider,läkemedel som produceras från fingerborgsväxten och används för att behandla 
hjärtsvikt. AmBisome kan förvärra biverkningarna av digitalis, såsom hjärtrytmförändringar.

- Muskelavslappnande medelanvänds vanligtvis under operation, såsom tubokurarin. AmBisome kan öka 
den muskelavslappnande effekten.

Andra läkemedel:

- Antimykotika,såsom flucytosin. AmBisome kan förvärra biverkningarna av flucytosin. Detta 
inkluderar förändringar i kroppens förmåga att producera nya blodkroppar. Detta kan ses i 
blodprover.

- Vissa cancerläkemedel,såsom metotrexat, doxorubicin, karmustin och cyklofosfamid. 
Att ta denna typ av läkemedel tillsammans med AmBisome kan orsaka njurskador, 
väsande andning eller andningssvårigheter och lågt blodtryck.

- Transfusioner av vita blodkroppar (leukocyter).. Plötsliga och allvarliga problem i lungorna kan 
inträffa om du får AmBisome-infusion under eller strax efter en transfusion av vita blodkroppar. Din 
läkare kommer att rekommendera att infusionerna separeras med en så lång period som möjligt. Detta 
kommer att minska risken för lungproblem och dina lungor kommer att övervakas.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa 
barn, rådfråga din läkare innan du tar detta läkemedel.
Din läkare kommer bara att skriva ut AmBisome om de tror att fördelarna med behandlingen uppväger 
riskerna för dig och ditt ofödda barn eller ditt barn.

Köra bil och använda maskiner Kör 
inte bil eller använd maskiner
Några av de möjliga biverkningarna av AmBisome kan påverka din förmåga att köra bil eller använda 
maskiner på ett säkert sätt, se avsnitt 4,Möjliga biverkningar.

AmBisome innehåller socker

Tala om för din läkare om du har diabetes. AmBisome innehåller cirka 900 mg socker (sackaros) i 
varje injektionsflaska.

3. Hur AmBisome ges



AmBisome ges alltid till dig av en läkare eller sjuksköterska. Det ges i en ven (ett 
dropp). AmBisome får inte ges på något annat sätt.

För att förbereda infusionen måste AmBisome lösas i sterilt vatten för injektion och sedan spädas 
med en lösning som innehåller dextros.
AmBisome får inte blandas med saltlösningar (salt) eller med andra läkemedel eller 
elektrolyter.

AmBisome är inte utbytbart med andra amfotericinprodukter.

Innan din första behandling
Innan din första behandling kan din läkare ge dig en liten mängd AmBisome. De kommer 
sedan att vänta i cirka 30 minuter för att se om du har en allergisk reaktion, innan de 
fortsätter infusionen av hela dosen.

Använd hos vuxna

Din dos av AmBisome beror på din kroppsvikt.

Svampinfektioner i ett eller flera djupa organ i kroppen:
Behandlingen påbörjas normalt med 1 mg per kg kroppsvikt, varje dag under 2 till 4 veckor. 
Din läkare kan besluta att öka mängden du får till så högt som 3 mg per kg kroppsvikt.

För mukormykos är startdosen normalt 5 mg per kg kroppsvikt och dag. 
Behandlingstiden kommer att bestämmas på individuell basis av din läkare.

Misstänkta svampinfektioner hos patienter med förhöjd temperatur och neutropeni:
Den rekommenderade dagliga dosen är 3 mg per kg kroppsvikt och dag. AmBisome 
kommer att ges till dig tills din temperatur är normal i 3 dagar i rad. AmBisome får dock inte 
ges mer än 42 dagar i rad.

Visceral leishmaniasis:
Du kan få en total dos på mellan 21 och 30 mg per kg kroppsvikt under en period av 10 till 
21 dagar. Din läkare kommer att bestämma hur mycket AmBisome du ska få och under hur 
många dagar det ska ges.

Används till barn och ungdomar

AmBisome har använts för att behandla barn. Dosen av AmBisome för ett barn beräknas 
per kg kroppsvikt på samma sätt som för vuxna.
AmBisome rekommenderas inte till spädbarn under 1 månad.

Används till äldre patienter

Ingen förändring av dos eller infusionsfrekvens behövs för äldre patienter.

Används till patienter med njurproblem

AmBisome har getts till patienter med njurproblem i doser från 1 till 5 mg per kg kroppsvikt och 
dag. Ingen förändring av dos eller infusionsfrekvens krävs. Din läkare eller sjuksköterska kommer 
att ta regelbundna blodprover för att testa förändringar i njurfunktionen under behandlingen 
med AmBisome.

Hur lång tid tar infusionen?



Normalt tar infusionen 30 till 60 minuter. För doser större än 5 mg per kg kroppsvikt 
och dag kan infusionen ta upp till 2 timmar.

Om du får en högre dos av AmBisome än du borde
Du bör omedelbart tala om för din läkare om du tror att du fått för mycket AmBisome. Om du har 
ytterligare frågor om användningen av denna produkt, fråga din läkare.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan AmBisome orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar under infusionen
Du kan få biverkningar under infusionen:

- Väldigt vanligt(Dessa kan drabba mer än 1 av 10 personer): feber, frossa och 
frossa.

- Mindre frekventa infusionsrelaterade biverkningar inkluderar:tryck över bröstet, bröstsmärta, 
andfåddhet, andningssvårigheter (möjligen med väsande andning), rodnad, snabbare hjärtfrekvens än 
normalt, lågt blodtryck och smärta i rörelseorganen (beskrivs som ledvärk, ryggsmärta eller 
skelettsmärta).

Dessa biverkningar försvinner snabbt när infusionen avbryts. Dessa reaktioner kanske inte inträffar vid 
framtida infusioner av AmBisome eller med en långsammare infusion (över 2 timmar). Din läkare kan 
ge dig andra läkemedel för att förhindra infusionsrelaterade reaktioner eller för att behandla 
symtomen om du får dem. Om du får en allvarlig infusionsrelaterad reaktion kommer din läkare att 
avbryta AmBisome-infusionen och du bör inte få denna behandling i framtiden.

Mycket vanliga biverkningar
Dessa kan drabba mer än 1 av 10 personer:
- Låga kaliumnivåer i blodet, vilket leder till trötthet, förvirring, muskelsvaghet eller 

kramper
- Att må illa eller vara sjuk
- Feber, frossa eller frossa.

Vanliga biverkningar
Dessa kan påverka upp till 1 av 10 personer:
- Låga magnesium-, kalcium- eller natriumnivåer i blodet, vilket leder till trötthet, förvirring, 

muskelsvaghet eller kramper
- Höga blodsockernivåer
- Huvudvärk
- En snabbare puls än normalt
- Utvidgning av blodkärlen, orsakar lågt blodtryck och rodnad
- Andfåddhet
- Diarre
- Magsmärtor (buksmärtor).
- Utslag

- Bröstsmärta
- Ryggont
- Onormala resultat för lever- eller njurfunktion som dyker upp i blodprov eller urinprov.

Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan påverka upp till 1 av 100 personer:
- Blödning i huden, ovanliga blåmärken och blödningar under lång tid efter skada



- Allvarlig allergisk (anafylaktoid) reaktion
- Anfall eller kramper (kramper)
- Andningssvårigheter, eventuellt med väsande andning.

Andra biverkningar
Det är inte känt hur ofta dessa biverkningar uppträder:
- Anemi (låga nivåer av röda blodkroppar), med symtom på överdriven trötthet, 

andfåddhet efter lätt aktivitet och en blek hy
- Allvarliga allergiska (anafylaktiska) eller känslighetsreaktioner
- Hjärtattacker och hjärtrytmförändringar
- Njursvikt och njurproblem. Tecken inkluderar trötthet och att man kissar mindre
- Allvarlig svullnad av huden runt läppar, ögon eller tunga.
- Nedbrytning av muskler
- Bensmärta och ledvärk

Interferens med fosforblodprovresultat.Falska avläsningar som visar en ökning av 
fosfatnivåerna i ditt blod kan inträffa när prover från patienter som får AmBisome 
analyseras med ett specifikt system som kallas PHOSm-analys.

Om dina testresultat visar höga halter av fosfat, kan ytterligare analys med ett annat 
system behövas för att bekräfta resultaten.

Rapportering av biverkningar
Om du får några biverkningar, tala med din läkare. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i denna 
bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet:

Storbritannien
Gultkortsschema
Webbplats: www.mhra.gov.uk/yellowcard

5. Hur AmBisome ska förvaras

AmBisome förvaras på sjukhusapoteket.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte AmBisome efter det datum som anges på etiketten efter {EXP}. Utgångsdatumet 
avser den sista dagen i månaden.

Förvaras inte över 25°C.

Förvara inte delvis använda injektionsflaskor för framtida patientanvändning.

Släng inte några läkemedel i avloppsvatten eller hushållsavfall. Fråga din apotekspersonal hur 
du slänger mediciner du inte längre använder. Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda 
miljön.

6. Förpackningens innehåll och annan information

Vad AmBisome innehåller



Den aktiva ingrediensen äramfotericin B. Varje injektionsflaska innehåller 50 mg amfotericin 
B innesluten i liposomer (små fettpartiklar).
Övriga ingredienser är: hydrerad sojafosfatidylkolin, kolesterol, 
distearoylfosfatidylglycerol, alfa-tokoferol, sackaros (socker), 
dinatriumsuccinathexahydrat, natriumhydroxid och saltsyra.

Hur AmBisome ser ut och förpackningens innehåll

AmBisome är ett sterilt, ljusgult frystorkat pulver för dispergering
för infusion.

Det finns i en 15 ml, 20 ml eller 30 ml glasflaska.

Varje injektionsflaska innehåller 50 mg av den aktiva ingrediensen amfotericin B.

Förslutningen består av en gummipropp och en aluminiumringstätning försedd med ett avtagbart 
plastlock.

Varje kartong innehåller 10 injektionsflaskor och 10 filter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för 
försäljning Gilead Sciences 
International Ltd Granta Park
Abington
Cambridge CB21 6GT
Storbritannien

Tillverkare
Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business & Technology Park, 
Carrigtohill,
County Cork,
Irland

För all information om detta läkemedel, kontakta den lokala representanten för innehavaren 
av godkännandet för försäljning:

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

Denna broschyr reviderades senast i 
september 2020



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

Följande information är endast avsedd för vårdpersonal:

LÄS HELA DETTA AVSNITT OCH AVSNITT 4.4 NOGGRANT INNAN DU 
BÖRJAR REKONSTITUTION

AmBisome är inte likvärdigt med andra amfotericinprodukter.

AmBisome måste rekonstitueras med sterilt vatten för injektion (utan ett 
bakteriostatiskt medel) och spädas i dextroslösning (5 %, 10 % eller 20 %) endast för 
infusion.

Användning av någon annan lösning än de som rekommenderas, eller närvaron av ett 
bakteriostatiskt medel (t.ex. bensylalkohol) i lösningen, kan orsaka utfällning av 
AmBisome.

AmBisome är INTE kompatibel med koksaltlösning och får inte rekonstitueras eller spädas 
med koksaltlösning eller administreras genom en intravenös slang som tidigare har 
använts för koksaltlösning såvida den inte först sköljs med dextroslösning (5 %, 10 % eller 
20 %) för infusion. Om detta inte är möjligt bör AmBisome administreras via en separat 
linje.

Blanda INTE AmBisome med andra läkemedel eller elektrolyter.

Aseptisk teknik måste följas strikt vid all hantering, eftersom inget konserveringsmedel 
eller bakteriostatiskt medel finns i AmBisome eller i de material som specificeras för 
rekonstitution och spädning.

AmBisome måste rekonstitueras av lämpligt utbildad personal.

Flaskor med AmBisome innehållande 50 mg amfotericin B bereds enligt följande:

1. Tillsätt 12 ml sterilt vatten för injektion till varje AmBisome-flaska för att ge ett preparat som 
innehåller 4 mg/ml amfotericin B.



2. OMEDELBART efter tillsats av vatten, SKAKA FLASKAN KRAFTIGT i 30 sekunder för att 
dispergera AmBisome helt. Efter beredning är koncentratet en genomskinlig, gul 
dispersion. Inspektera flaskan visuellt för partiklar och fortsätt skaka tills fullständig 
dispergering erhålls. Använd inte om det finns tecken på utfällning av främmande 
ämnen.

3. Beräkna mängden rekonstituerad AmBisome (4 mg/ml) som ska spädas ytterligare (se tabellen 
nedan).

4. Infusionslösningen erhålls genom spädning av den rekonstituerade AmBisome med mellan en 
(1) och nitton (19) delar dextroslösning (5 %, 10 % eller 20 %) för infusion i volym, för att ge en 
slutlig koncentration i den rekommenderade intervallet 2,00 mg/ml till 0,20 mg/ml amfotericin B 
som AmBisome (se tabell nedan).

5. Dra upp den beräknade volymen rekonstituerad AmBisome i en steril spruta. Använd 
det medföljande 5 mikron-filtret för att tillsätta AmBisome-preparatet i en steril behållare 
med rätt mängd dextroslösning (5 %, 10 % eller 20 %) för infusion.



Ett in-line membranfilter kan användas för intravenös infusion av AmBisome. Filtrets 
medelpordiameter bör dock inte vara mindre än 1,0 mikron.

Exempel på beredning av AmBisome dispersion för infusion i en dos av 3 
mg/kg/dag i dextros 5 % infusionslösning.

Vikt
(kg)

siffra
av flaskor

Belopp
AmBisome
(mg) att vara

dragits tillbaka

för vidare
utspädning

Volym av
rekonstituerad

AmBisome
(ml)*

För att göra en koncentration 

på 0,2 mg/ml

För att göra en koncentration 

på 2,0 mg/ml

(1 på 20 spädning) (1 på 2 spädning)

Volym av
5 %
glukos
behövs
(ml)

Total
volym (ml;
AmBisome
plus 5 %
glukos)

Volym av
5 %
glukos
behövs
(ml)

Total
volym (ml;
AmBisome
plus 5 %
glukos)

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
* Varje injektionsflaska med AmBisome (50 mg) rekonstitueras med 12 ml vatten för injektion för att ge 
en koncentration på 4 mg/ml amfotericin B.

Oanvänd produkt eller avfall ska kasseras i enlighet med lokala krav.

Instruktionsvideo om beredning och spädning: 
www.medicines.org.uk/emc/product/1022/video


