
AmBisome Liposomal 50 มก. 
ผงสําหรับกระจายตัวสําหรับการฉีด

ไลโปโซม แอมโฟเทอริซิน บี

อ่านเอกสารนีอ้ย่างละเอียดก่อนที่คุณจะได้รับยานี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

- เก็บใบนี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
- หากคุณมคีําถามเพิ่มเติม ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ
- หากคุณได้รับผลข้างเคียงใด ๆ ให้ปรึกษาแพทยข์องคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไมไ่ด้ระบุ
ไว้ในเอกสารฉบับนี้ ดหูัวข้อที่ 4

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AmBisome คืออะไรและใช้สําหรับอะไร
สิ่งทีคุ่ณต้องรู้ก่อนได้รับ AmBisome
วิธใีช้ AmBisome
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
วิธีเก็บแอมบิโซม
เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่นๆ

1. AmBisome คืออะไรและใชส้ําหรับอะไร

AmBisome เป็นยาปฏิชีวนะต้านเชื้อราสารออกฤทธิใ์น AmBisome คือ amphotericin B.

AmBisome ได้รับการฉีดเข้าเส้นเลือด (หยด) ในโรงพยาบาลโดยแพทย์หรือพยาบาล

AmBisome ใชร้ักษาโรคติดเชื้อร้ายแรงที่เกิดจากเชื้อรา:

- การติดเชื้อราที่อวัยวะส่วนลึกอย่างน้อยหนึ่งส่วนของร่างกาย

- สงสัยติดเชื้อราในผู้ป่วย aอุณหภูมทิี่สูงขึ้นและนิวโทรพเีนีย. Neutropenia คือจํานวนเม็ดเลือด
ขาวทีล่ดลงทีเ่รียกว่านวิโทรฟิล สิ่งเหล่านี้มีความสําคัญในการต่อสูก้ับการติดเชื้อ Neutropenia 
อาจเป็นผลข้างเคียงของการรักษามะเร็ง

ก่อนทีคุ่ณจะได้รับ AmBisome แพทย์ของคุณจะตรวจสอบว่าไขข้องคุณไม่ได้เกิดจากแบคทีเรียหรือ
ไวรัส คุณอาจจะเคยได้รับยาปฏิชีวนะมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งตัว ไขท้ี่ยังคงอยู่แม้จะได้รับการรักษาแล้ว 
อาจเกิดจากการติดเชื้อรา อย่างไรก็ตาม เป็นการยากที่จะยืนยันสิ่งนี้ด้วยการทดสอบปัจจุบัน

- ลิชมาเนียในอวัยวะภายใน, โรคทีเ่กิดจากปรสิต

2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนได้รับ AmBisome

ก่อนการรักษาครั้งแรกของคุณ
ก่อนการรักษาครั้งแรกแพทยข์องคุณอาจให้ AmBisome แก่คุณเล็กน้อย จากนั้นพวกเขาจะรอประมาณ 
30 นาทีเพื่อดูว่าคุณมอีาการแพห้รือไมก่่อนที่จะให้ยาเต็มขนาดต่อไป
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แพทย์ของคุณจะไมใ่ห้ AmBisome แก่คุณ
- หากคุณเป็นโรคภูมิแพ้(แพง้่าย) ต่อ Amphotericin B หรือส่วนผสมอื่นๆ ของ AmBisome 

อย่างไรก็ตาม ถ้าอาการของคุณเป็นอันตรายถึงชีวิตคุณอาจได้รับ AmBisome หากแพทย์ของ
คุณเชื่อว่ามเีพียง AmBisome เท่านั้นที่สามารถช่วยคุณได้

- หากคุณเคยมีอาการแพอ้ย่างรุนแรงมาก่อน (anaphylactic หรือ anaphylactoid)สู่แอมไบ
โซม อาการของโรคภูมิแพใ้นทันทีและเป็นอันตรายถึงชีวิต ได้แก่ หน้าแดง อาการคัน การเจ็บป่วย 
ใบหน้า ปาก ลิ้น และทางเดินหายใจบวม บ่อยครั้งมากจนทําใหห้ายใจลําบาก

คําเตือนและข้อควรระวัง
แพทย์ของคุณจะดูแลเป็นพิเศษกับ AmBisome
- หากคุณมีอาการแพอ้ย่างรุนแรง (anaphylactic)หากเกิดเหตุการณ์นีแ้พทย์ของคุณจะหยุด

การแช่
- หากคุณได้รับปฏิกิริยาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแช่. หากเป็นเช่นนี้ แพทย์ของคุณอาจชะลอ

การใหย้า ดังนั้นคุณจะไดร้ับ AmBisome ในระยะเวลาทีน่านขึ้น (ประมาณ 2 ชั่วโมง) แพทย์ของ
คุณอาจให้ยาเพื่อป้องกันหรือรักษาปฏิกิริยาทีเ่กี่ยวข้องกับการใหย้า เช่น ไดเฟนไฮดรามีน (ยา
ต้านฮีสตามีน) พาราเซตามอล เพธดิีน (เพื่อบรรเทาอาการปวด) และ/หรือไฮโดรคอร์ติโซน (ยาแก้
อักเสบทีท่ํางานโดยการลดการตอบสนองของคุณ ระบบภูมิคุ้มกัน).

- หากคุณกําลังใชย้าอื่นที่อาจทําใหไ้ตเสียหาย, สee การทานยาอื่นๆขวา. AmBisome อาจทําใหไ้ต
เสียหายได้ แพทย์หรือพยาบาลของคุณจะทําการเก็บตัวอย่างเลือดเป็นประจํา นีค่ือการทดสอบ 
creatinine (สารเคมใีนเลือดที่สะท้อนถึงการทํางานของไต) และระดับอิเล็กโทรไลต์ (โดยเฉพาะ
โพแทสเซียมและแมกนีเซียม) ทั้งสองอย่างนี้อาจผิดปกตหิากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับไต นี่เป็นสิ่งสําคัญ
อย่างยิ่งหากคุณกําลังใช้ยาอื่นที่อาจทําใหไ้ตเสียหาย ตัวอย่างเลือดจะได้รับการทดสอบการ
เปลี่ยนแปลงในตับและความสามารถของร่างกายในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือดใหม่

- หากการตรวจเลือดแสดงว่าการทํางานของไตเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอื่นๆ 
หากเป็นเช่นนี้ แพทย์ของคุณอาจให้ยา AmBisome ในปริมาณที่น้อยลงหรือหยุดการรักษา

- หากการตรวจเลือดแสดงว่าระดับโพแทสเซียมของคุณตํ่า. หากเกิดเหตุการณ์นีข้ึ้น แพทย์
ของคุณอาจสั่งอาหารเสริมโพแทสเซียมใหคุ้ณในขณะที่คุณรับการรักษาด้วย AmBisome

- หากคุณมกีารถ่ายเซลลเ์ม็ดเลือดขาว. ปัญหาในปอดอย่างฉับพลันและรุนแรงอาจเกิดขึ้นได้หาก
คุณได้รับการฉีด AmBisome ระหว่างหรือหลังการถ่ายเซลล์เม็ดเลือดขาวไม่นาน แพทย์ของคุณจะ
แนะนําให้แยกเงินทุนออกจากกันเป็นระยะเวลานานที่สุด วิธนีี้จะช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาปอด 
และปอดของคุณจะได้รับการตรวจสอบ

- หากคุณเคยเป็นโรคไตวายและกําลังฟอกไตอยู่. แพทย์ของคุณอาจเริ่มการรักษาด้วย 
AmBisome หลังจากขั้นตอนสิ้นสุด

- หากคุณเป็นเบาหวาน. AmBisome มีซูโครส (นํ้าตาล) ประมาณ 900 มก. ในแต่ละขวด บอก
แพทย์หากคุณเป็นโรคเบาหวาน

ยาอื่นๆ และ AmBisome

บอกแพทยข์องคุณหากคุณกําลังใชย้าอื่น ๆ หรือเพิ่งทานยาใด ๆ ซึ่งรวมถึงยาและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่คุณซื้อโดยไม่มใีบสั่งยา

ยาที่อาจทําให้ไตเสียหายได้:

- ยาที่กดภูมิคุ้มกัน(ยากดภูมิคุ้มกัน) เช่น ciclosporin และ Tacrolimus

- ยาปฏิชีวนะบางชนิดเรียกว่าอะมโินไกลโคไซด์(รวมทั้งเจนทามิซิน นโีอมัยซิน และสเตรปโต
มัยซิน) และpolymixins.



- Pentamidineยาทีใ่ช้รักษาโรคปอดบวมในผู้ป่วยเอดสแ์ละลชิมาเนีย

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังใช้ยาเหล่านี้อยูA่mBisome อาจทําใหไ้ตเสียหายจากยาแย่ลง หาก
คุณกําลังใชย้าเหล่านี้ แพทย์หรือพยาบาลของคุณจะทําการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจไตของ
คุณเป็นประจํา

-

ยาทีอ่าจลดระดับโพแทสเซียมของคุณ:

• คอร์ติโคสเตียรอยด์ยาต้านการอักเสบที่ทํางานโดยลดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของคุณ

- Corticotropin(ACTH) ใช้เพื่อควบคุมปรมิาณคอร์ติโคสเตียรอยด์ที่ผลิตโดยร่างกายของคุณ 
ร่างกายผลิตคอร์ติโคสเตียรอยดเ์พื่อตอบสนองต่อความเครียด

- ยาขับปัสสาวะยาทีเ่พิ่มปริมาณปัสสาวะทีร่่างกายของคุณผลิต ซึ่งรวมถึงฟูโรเซไมด์

- ดิจทิาลสิไกลโคไซด์,ยาที่ผลิตจากต้นฟอ็กซ์โกลฟและใช้รักษาภาวะหัวใจล้มเหลว AmBisome อาจ
ทําใหผ้ลข้างเคียงของ digitalis แย่ลงเช่นการเปลี่ยนแปลงจังหวะการเต้นของหัวใจ

- ยาคลายกล้ามเนื้อมักใชใ้นระหว่างการผ่าตัด เช่น ทูโคคูรารีน AmBisome อาจเพิ่มผลการ
คลายกล้ามเนื้อ

ยาอื่นๆ:

- ยาต้านเชื้อราเช่น ฟลูไซโทซีน AmBisome อาจทําให้ผลข้างเคียงของ flucytosine แย่ลง ซึ่งรวม
ถึงการเปลี่ยนแปลงความสามารถของร่างกายในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดใหม่ นี้อาจเห็นได้ในการ
ตรวจเลือด

- ยารักษาโรคมะเร็งบางชนิดเช่น methotrexate, doxorubicin, carmustine และ 
cyclophosphamide การใช้ยาประเภทนีร้่วมกับ AmBisome อาจทําใหไ้ตเสียหายได้ หายใจมี
เสียงหวีดหรือหายใจลําบาก และความดันโลหิตตํ่า

- การถ่ายเซลลเ์ม็ดเลือดขาว (เม็ดเลือดขาว). ปัญหาในปอดอย่างฉับพลันและรุนแรงอาจเกิดขึ้นได้
หากคุณได้รับการฉีด AmBisome ระหว่างหรือหลังการถ่ายเซลลเ์ม็ดเลือดขาวไม่นาน แพทย์ของ
คุณจะแนะนําให้แยกเงินทุนออกจากกันเป็นระยะเวลานานที่สุด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของปัญหา
ปอดและปอดของคุณจะไดร้ับการตรวจสอบ

การตั้งครรภแ์ละให้นมบุตร

หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือกําลังให้นมบุตร คิดว่าคุณกําลังตั้งครรภห์รือกําลังวางแผนทีจ่ะมีลูก 
โปรดขอคําแนะนําจากแพทย์ก่อนใช้ยานี้
แพทย์ของคุณจะสั่งจ่ายยา AmBisome หากพวกเขาคิดว่าประโยชน์ของการรักษามีมากกว่าความ
เสี่ยงต่อคุณและทารกในครรภห์รือลูกน้อยของคุณ

การขับรถและการใช้เครื่องจักร ห้าม
ขับหรือใช้เครื่องจักร
ผลข้างเคียงทีเ่ป็นไปได้บางประการของ AmBisome อาจส่งผลต่อความสามารถในการขับขี่หรือใช้
เครื่องจักรอย่างปลอดภัย ดูส่วนที่ 4ผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น.

AmBisome มนีํ้าตาล

บอกแพทย์หากคุณเป็นโรคเบาหวาน AmBisome มีนํ้าตาลประมาณ 900 มก. (ซูโครส) ในแต่ละขวด

3. AmBisome ไดร้ับอย่างไร



แพทย์หรือพยาบาลมอบ AmBisome ให้คุณเสมอ มันถูกให้เป็นเส้นเลือด (หยด) ไม่ควรให้ 
AmBisome โดยวิธอีื่นใด

ในการเตรียมยา AmBisome จะต้องละลายในนํ้าปราศจากเชื้อเพื่อฉีดแล้วเจือจางด้วยสารละลายที่มี
เดกซ์โทรส
ต้องไม่ผสม AmBisome กับนํ้าเกลือ (เกลือ) หรือกับผลิตภัณฑย์าอื่นๆ หรืออิเล็กโทรไลต์

AmBisome ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์แอมโฟเทอริซินอื่นๆ

ก่อนการรักษาครั้งแรกของคุณ
ก่อนการรักษาครั้งแรกแพทย์ของคุณอาจให้ AmBisome แก่คุณเล็กน้อย จากนั้นพวกเขาจะรอ
ประมาณ 30 นาทีเพื่อดวู่าคุณมีอาการแพห้รือไม่ก่อนที่จะให้ยาเต็มขนาดต่อไป

ใช้ในผู้ใหญ่

ปริมาณ AmBisome ของคุณจะขึ้นอยู่กับนํ้าหนักตัวของคุณ

การติดเชื้อราของอวัยวะส่วนลึกอย่างน้อยหนึ่งส่วนของร่างกาย:
โดยปกติการรักษาจะเริ่มที่ 1 มก. ต่อนํ้าหนักตัว 1 กก. ทุกวันเป็นเวลา 2 ถึง 4 สัปดาห์ แพทย์ของคุณ
อาจตัดสินใจเพิ่มปริมาณที่คุณไดร้ับสูงถึง 3 มก. ต่อกิโลกรัมของนํ้าหนักตัว

สําหรับโรคเยื่อเมือก ปริมาณเริ่มต้นปกตคิือ 5 มก. ต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน แพทย์ของคุณ
จะกําหนดระยะเวลาในการรักษาเป็นรายบุคคล

สงสัยว่ามีการติดเชื้อราในผู้ป่วยที่มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นและภาวะนิวโทรพีเนีย:ปริมาณทีแ่นะนําต่อวันคือ 
3 มก. ต่อนํ้าหนักตัว 1 กก. ต่อวัน AmBisome จะมอบให้คุณจนกว่าอุณหภูมขิองคุณจะเป็นปกติเป็น
เวลา 3 วันติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม ไม่ควรให้ AmBisome เกิน 42 วันติดต่อกัน

ลิชมาเนียทีเ่กี่ยวกับอวัยวะภายใน:
คุณอาจได้รับขนาดยารวมระหว่าง 21 ถึง 30 มก. ต่อนํ้าหนักตัว 1 กก. ในช่วง 10 ถึง 21 วัน แพทย์ของ
คุณจะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณ AmBisome ที่คุณจะได้รับและจะได้รับภายในกี่วัน

ใช้ในเด็กและวัยรุ่น

AmBisome ถูกนํามาใช้ในการรักษาเด็ก ปริมาณ AmBisome สําหรับเด็กคํานวณต่อนํ้าหนักตัว 1 
กิโลกรัมในลักษณะเดียวกับผู้ใหญ่
ไม่แนะนําใหใ้ช้ AmBisome ในทารกอายุตํ่ากว่า 1 เดือน

ใช้ในผู้ป่วยสูงอายุ

ผู้ป่วยสูงอายุไมจ่ําเป็นต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือความถี่ในการให้ยา

ใช้ในผู้ป่วยไตวาย

ให้ AmBisome แกผู่้ป่วยที่มปีัญหาไตในขนาดตั้งแต่ 1 ถึง 5 มก. ต่อนํ้าหนักตัว 1 กก. ต่อวัน ไม่จําเป็น
ต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือความถีใ่นการให้ยา แพทย์หรือพยาบาลของคุณจะเก็บตัวอย่างเลือดเป็นประจํา
เพื่อทดสอบการเปลี่ยนแปลงของการทํางานของไตในระหว่างการรักษาด้วย AmBisome

การแชจ่ะใชเ้วลานานแค่ไหน?



โดยปกติการแช่จะใช้เวลา 30 ถึง 60 นาที สําหรับขนาดที่มากกว่า 5 มก. ต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน 
การให้ยาอาจใชเ้วลานานถึง 2 ชั่วโมง

หากคุณไดร้ับยา AmBisome ในปริมาณที่มากกว่าที่ควรจะเป็น
คุณควรแจ้งให้แพทยท์ราบทันทหีากคุณคิดว่าคุณได้รับ AmBisome มากเกินไป หากคุณมคีําถาม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชผ้ลิตภัณฑ์นี้ โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณ

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด AmBisome สามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงได้แม้ว่าจะไม่ใชทุ่กคนที่ได้รับก็ตาม

ผลข้างเคียงระหว่างการแช่
คุณอาจได้รับผลข้างเคียงระหว่างการแช่:

- ธรรมดามาก(สิ่งเหล่านีส้ามารถส่งผลกระทบได้มากกว่า 1 ในทุก ๆ 10 คน): มีไข้ หนาวสั่น 
และตัวสั่น

- ผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับการแชน่้อยกว่า ได้แก่:แน่นหน้าอก, เจ็บหน้าอก, หายใจลําบาก, 
หายใจลําบาก (อาจมอีาการหายใจดังเสียงฮืด ๆ), หน้าแดง, อัตราการเต้นของหัวใจเร็วกว่าปกต,ิ 
ความดันโลหิตตํ่าและปวดกล้ามเนื้อและกระดูก (อธิบายว่าปวดข้อ ปวดหลัง หรือปวดกระดูก)

ผลข้างเคียงเหล่านี้จะหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อหยุดการใหย้า ปฏิกิริยาเหล่านี้อาจไม่เกิดขึ้นกับการฉีด 
AmBisome ในอนาคตหรือการให้ยาช้าลง (มากกว่า 2 ชั่วโมง) แพทย์ของคุณอาจให้ยาอื่นๆ แก่คุณเพื่อ
ป้องกันปฏิกิริยาจากการให้ยาฉีด หรือเพื่อรักษาอาการหากคุณได้รับ หากคุณมีปฏิกิริยาเกี่ยวกับการใหย้า
ฉีดอย่างรุนแรง แพทย์จะหยุดการให้ยา AmBisome และคุณไม่ควรได้รับการรักษานีอ้ีกในอนาคต

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยมาก
สิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อผู้คนมากกว่า 1 ในทุก ๆ 10 คน:
- ระดับโพแทสเซียมในเลือดตํ่า ทําใหรู้้สึกเหนื่อย สับสน กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเป็นตะคริว

- รู้สึกไม่สบายหรือป่วย
- มีไข้ หนาวสั่นหรือตัวสั่น

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย
สิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อ 1 ในทุก ๆ 10 คน:
- ระดับแมกนีเซียม แคลเซียม หรือโซเดียมในเลือดตํ่า ทําให้รู้สึกเหนื่อย สับสน กล้ามเนื้ออ่อน

แรงหรือเป็นตะคริว
- นํ้าตาลในเลือดสูง
- ปวดศีรษะ
- อัตราการเต้นของหัวใจเร็วกว่าปกติ
- หลอดเลือดขยายตัวทําใหค้วามดันโลหิตตํ่าและแดง
- หายใจไมอ่อก
- ท้องเสีย
- ปวดท้อง(ท้อง)
- ผื่น
- เจ็บหน้าอก
- ปวดหลัง
- ผลลัพธ์ทีผ่ิดปกติสําหรับการทํางานของตับหรือไตที่แสดงขึ้นในการตรวจเลือดหรือการตรวจปัสสาวะ

ผลข้างเคียงที่ไมธ่รรมดา
สิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อ 1 ในทุก ๆ 100 คน:
- มีเลือดออกทางผิวหนัง ชํ้าผิดปกติ และมีเลือดออกเป็นเวลานานหลังได้รับบาดเจ็บ



- อาการแพ้อย่างรุนแรง (anaphylactoid)
- พอดีหรือชัก (ชัก)
- หายใจลําบาก อาจมีหายใจดังเสียงฮืด ๆ

ผลข้างเคียงอื่นๆ
ไม่ทราบว่าผลข้างเคียงเหล่านีเ้กิดขึ้นบ่อยเพียงใด:
- ภาวะโลหิตจาง (ระดับเซลล์เม็ดเลือดแดงตํ่า) มีอาการเหนื่อยล้ามากเกินไป หายใจไม่ออกหลังจาก

ทํากิจกรรมเบาๆ และผิวสีซีด
- อาการแพ้อย่างรุนแรง (anaphylactic) หรืออาการแพ้
- หัวใจวายและจังหวะการเต้นของหัวใจเปลี่ยนแปลง
- ไตวายและปัญหาไต สัญญาณต่างๆ ได้แก่ เหนื่อยล้าและปัสสาวะน้อยลง
- ผิวหนังบริเวณริมฝีปาก ตา หรือลิ้นบวมอย่างรุนแรง
- การสลายตัวของกล้ามเนื้อ
- ปวดกระดูกและปวดข้อ

รบกวนผลการตรวจเลือดฟอสฟอรัสการอ่านค่าผิดๆ ที่แสดงระดับฟอสเฟตในเลือดของคุณเพิ่มขึ้น
อาจเกิดขึ้นเมื่อตัวอย่างจากผู้ป่วยที่ได้รับ AmBisome ได้รับการวิเคราะหโ์ดยใช้ระบบเฉพาะทีเ่รียก
ว่าการทดสอบ PHOSm

หากผลการทดสอบของคุณแสดงระดับฟอสเฟตสูง อาจจําเป็นต้องทําการวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยใช้
ระบบอื่นเพื่อยืนยันผลลัพธ์

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณได้รับผลข้างเคียงใด ๆ ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไมไ่ด้ระบไุวใ้น
เอกสารฉบับนี้ คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่านระบบการรายงานระดับประเทศ:

ประเทศอังกฤษ
โครงการใบเหลือง
เว็บไซต:์ www.mhra.gov.uk/yellowcard

5. วิธีเก็บ AmBisome

AmBisome ถูกเก็บไว้ในร้านขายยาของโรงพยาบาล

เก็บยานี้ใหพ้้นสายตาและมือเด็ก

อย่าใช้ AmBisome หลังจากวันทีท่ี่ระบุไว้บนฉลากหลัง {EXP} วันหมดอายหุมายถึงวันสุดท้ายของเดือน

อย่าเก็บที่อุณหภูมสิูงกว่า 25 องศาเซลเซียส

อย่าเก็บขวดทีใ่ช้แล้วบางส่วนสําหรับผู้ป่วยในอนาคต

อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธีทิ้งยาที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อ
ไป มาตรการเหล่านีจ้ะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่นๆ

AmBisome ประกอบด้วยอะไรบ้าง



สารออกฤทธิค์ือแอมโฟเทอริซิน บี. ขวดแต่ละขวดมีแอมโฟเทอริซิน บี 50 มก. อยูภ่ายในไลโป
โซม (อนุภาคไขมันขนาดเล็ก)
ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่: ฟอสฟาติดิลโคลีนจากถั่วเหลืองเติมไฮโดรเจน, โคเลสเตอรอล, ดิสเทียโร
อิลฟอสฟาติดิลกลีเซอรอล, อัลฟาโทโคฟรีอล, ซูโครส (นํ้าตาล), ไดโซเดียม ซัคซิเนต เฮกซาไฮเดรต, 
โซเดียมไฮดรอกไซด์และกรดไฮโดรคลอริก

AmBisome หน้าตาเป็นอย่างไรและเนื้อหาของแพ็ค

AmBisome เป็นไลโอฟิลเิซทสเีหลืองสดใส (ผงแห้งแชแ่ข็ง) สําหรับการกระจาย
สําหรับการแช่

นําเสนอในขวดแก้วขนาด 15 มล. 20 มล. หรือ 30 มล.

ขวดแต่ละขวดมี 50 มก. ของสารออกฤทธิ์ amphotericin B.

ตัวปิดประกอบด้วยจุกยางและซีลวงแหวนอะลูมิเนียมพร้อมฝาพลาสติกแบบถอดได้

กล่องแต่ละกล่องประกอบด้วย 10 ขวดและ 10 ตัวกรอง

ขนาดของบรรจุภัณฑ์อาจไมส่ามารถวางตลาดไดท้ั้งหมด

ผู้ถือใบอนุญาตการตลาดและผู้ผลิต

เจ้าของผู้มีอํานาจทางการตลาด Gilead 
Sciences International Ltd Granta 
Park
Abington
เคมบริดจ์ CB21 6GT
ประเทศอังกฤษ

ผู้ผลิต
Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business & Technology Park, 
Carrigtohill,
เคานต์ีค้อร์ก,
ไอร์แลนด์

สําหรับข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับยานี้ โปรดติดต่อตัวแทนในพื้นที่ของผูถ้ือสิทธิ์การตลาด:

ประเทศอังกฤษ
Gilead Sciences Ltd
โทร: + 44 (0) 8000 113700

แผ่นพับนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดใน 
กันยายน 2020



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

ข้อมูลต่อไปนี้มไีวส้ําหรับบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น:

อ่านส่วนนี้ทั้งหมดและส่วนที่ 4.4 อย่างละเอียดก่อนเริ่มสร้างใหม่

AmBisome ไม่เทียบเท่ากับผลิตภัณฑแ์อมโฟเทอริซนิอื่นๆ.

ต้องสร้าง AmBisome ขึ้นใหม่โดยใชน้ํ้าปราศจากเชื้อสําหรับฉีด (ไม่มีสารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย) 
และเจือจางในสารละลายเดกซ์โทรส (5%, 10% หรือ 20%) สําหรับการแชเ่ท่านั้น

การใช้สารละลายอื่นนอกเหนือจากที่แนะนํา หรือมีสารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (เช่น เบนซิล
แอลกอฮอล์) ในสารละลาย อาจทําให้เกิดการตกตะกอนของ AmBisome

AmBisome เข้ากันไมไ่ด้กับนํ้าเกลือและต้องไม่สร้างหรือเจือจางด้วยนํ้าเกลือหรือให้ทาง
หลอดเลือดดําที่เคยใช้สําหรับนํ้าเกลือ เว้นแต่จะล้างด้วยสารละลายเดกซ์โทรส (5%, 10% 
หรือ 20%) ก่อนเพื่อแช่ หากไม่สามารถทําได้ ควรใช้ AmBisome ผ่านสายผลิตภัณฑ์แยก
ต่างหาก

ห้ามผสม AmBisome กับผลิตภัณฑ์ยาหรืออิเล็กโทรไลตอ์ื่นๆ

ต้องปฏิบัติตามเทคนิคปลอดเชื้ออย่างเคร่งครัดในการจัดการทั้งหมด เนื่องจากไม่มีสารกัน
บูดหรือสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียใน AmBisome หรือในวัสดุที่ระบุสําหรับการสร้างใหมแ่ละการ
เจือจาง

AmBisome ต้องสร้างขึ้นใหม่โดยเจ้าหน้าที่ทีผ่่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม

Vials of AmBisome ที่มี amphotericin B 50 มก. จัดทําขึ้นดังนี้:

1. เติมนํ้าปราศจากเชื้อสําหรับฉีด 12 มล. ลงในขวด AmBisome แต่ละขวด เพื่อใหไ้ด้สารเตรียมที่
มีแอมโฟเทอริซิน บี 4 มก./มล.



2. ทันทีหลังจากเติมนํ้า เขย่าขวดอย่างแรงเป็นเวลา 30 วินาทเีพื่อแยก AmBisome ออกให้หมด หลัง
จากคืนสภาพแล้ว สารเข้มข้นจะกระจายตัวเป็นสีเหลืองโปร่งแสง ตรวจสอบขวดโหลเพื่อหาอนุภาคและ
เขย่าต่อไปจนกว่าจะได้การกระจายตัวอย่างสมบูรณ์ ห้ามใชห้ากมีหลักฐานการตกตะกอนของสิ่งแปลก
ปลอม

3. คํานวณปริมาณ AmBisome ที่สร้างใหม่ (4 มก./มล.) ทีจ่ะเจือจางเพิ่มเติม (ดูตารางด้านล่าง)

4. สารละลายแช่ได้จากการเจือจางของ AmBisome ที่สร้างใหมด่้วยสารละลายเดกซ์โทรสระหว่างหนึ่ง 
(1) ถึงสิบเก้า (19) ส่วน (5%, 10% หรือ 20%) สําหรับการแช่โดยปริมาตร เพื่อใหไ้ด้ความเข้มข้น
สุดท้ายตามที่แนะนํา ช่วง 2.00 มก./มล. ถึง 0.20 มก./มล. แอมโฟเทอริซิน บี เป็นแอมบิโซม (ดูตาราง
ด้านล่าง)

5. ถอนปริมาตรทีค่ํานวณได้ของ AmBisome ทีส่ร้างใหม่ลงในกระบอกฉีดยาทีป่ลอดเชื้อ ใชต้ัวกรอง
ขนาด 5 ไมครอนที่จัดเตรียมไว้ ให้เตรียม AmBisome ลงในภาชนะที่ปลอดเชื้อด้วยสารละลาย
เดกซ์โทรสในปริมาณทีถู่กต้อง (5%, 10% หรือ 20%) สําหรับการฉีด



ตัวกรองเมมเบรนแบบอินไลนอ์าจใชส้ําหรับการฉีด AmBisome ทางหลอดเลือดดํา อย่างไรก็ตาม เส้น
ผ่านศูนย์กลางรูพรุนเฉลี่ยของตัวกรองไม่ควรตํ่ากว่า 1.0 ไมครอน

ตัวอย่างการเตรียม AmBisome dispersion สําหรับการให้ยาในขนาด 3 มก./กก./
วัน ในสารละลายเดกซ์โทรส 5% สําหรับการให้ยา

นํ้าหนัก
(กิโลกรัม)

ตัวเลข
ของขวด

จํานวน
แอมบโิซม
(มก.) เป็น
ถอนออก
ต่อไป
เจือจาง

ปริมาณของ
สร้างใหม่
แอมบิโซม
(มล.)*

เพื่อสร้างความเข้มข้น 0.2 
มก./มล.

เพื่อสร้างความเข้มข้น 2.0 
มก./มล.

(1 ใน 20 การเจือจาง) (1 ใน 2 การเจือจาง)

ปริมาณของ
5%
เดกซ์โทรส
จําเป็น
(มล.)

ทั้งหมด

ปริมาณ (มล.;
แอมบิโซม
บวก 5%
เดกซ์โทรส)

ปริมาณของ
5%
เดกซ์โทรส
จําเป็น
(มล.)

ทั้งหมด

ปริมาณ (มล.;
แอมบิโซม
บวก 5%
เดกซ์โทรส)

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
* ขวดแต่ละขวดของ AmBisome (50 มก.) ถูกสร้างขึ้นใหมด่้วยนํ้า 12 มล. สําหรับฉีดเพื่อใหค้วามเข้ม
ข้นของแอมโฟเทอริซินบี 4 มก. / มล.

ผลิตภัณฑ์หรือของเสียที่ไม่ได้ใชค้วรถูกกําจัดตามข้อกําหนดของท้องถิ่น

วิดีโอคําแนะนําเกี่ยวกับการคืนสภาพและการเจือจาง: 
www.medicines.org.uk/emc/product/1022/video


