
AmBisome Liposomal 50 mg 
Прах за дисперсия за инфузия

Липозомен амфотерицин В

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви бъде приложено това лекарство, тъй като тя 
съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

- Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва всички възможни нежелани реакции, които не са 

изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.
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Съдържание на опаковката и друга информация

1. Какво представлява AmBisome и за какво се използва

AmBisome е противогъбичен антибиотик.Активната съставка в AmBisome е амфотерицин В.

AmBisome се прилага като инфузиявъв вена (капка) в болница от лекар или медицинска сестра.

AmBisome се използва за лечение на сериозни инфекции, причинени от гъбички:

- Гъбични инфекции на един или повече дълбоки органи на тялото.

- Подозрения за гъбични инфекциипри пациенти с аповишена температура и неутропения. 
Неутропенията е намален брой бели кръвни клетки, наречени неутрофили. Те са важни в борбата с 
инфекциите. Неутропенията може да бъде страничен ефект от лечението на рак.

Преди да Ви бъде приложен AmBisome, Вашият лекар ще провери дали температурата Ви не се 
дължи на бактерии или вируси. Вероятно вече сте приемали един или повече антибиотици. Треска, 
която продължава въпреки лечението, може да се дължи на гъбична инфекция. Трудно е обаче да 
се потвърди това с настоящите тестове.

- Висцерална лайшманиоза, заболяване, причинено от паразит.

2. Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен AmBisome

Преди първото лечение
Преди първото Ви лечение Вашият лекар може да Ви даде малко количество AmBisome. 
След това те ще изчакат около 30 минути, за да видят дали имате алергична реакция, преди 
да продължат инфузията на пълната доза.
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Вашият лекар няма да Ви даде AmBisome
- Ако сте алергични(свръхчувствителност) към амфотерицин В или към някоя от останалите съставки на 

AmBisome. Въпреки това, акосъстоянието ви е животозастрашаващоможе да Ви бъде приложен AmBisome, 

ако Вашият лекар смята, че само AmBisome може да Ви помогне.

- Ако преди това сте имали тежка алергична реакция (анафилактичен или анафилактоиден)към 
AmBisome. Симптомите на такива незабавни и животозастрашаващи алергични реакции включват: 
зачервяване, сърбеж, гадене, подуване на лицето, устата, езика и дихателните пътища, често достатъчно, 
за да предизвика затруднено дишане.

Предупреждения и предпазни мерки

Вашият лекар ще обърне специално внимание на AmBisome

- Ако имате тежка алергична (анафилактична) реакция.Ако това се случи, Вашият лекар ще 
спре инфузията.

- Ако получите други реакции, свързани с инфузията. Ако това се случи, Вашият лекар може да 
забави инфузията, така че да получавате AmBisome за по-дълъг период от време (приблизително 2 
часа). Вашият лекар може също да Ви даде лекарства за предотвратяване или лечение на реакции, 
свързани с инфузията, като дифенхидрамин (антихистамин), парацетамол, петидин (за облекчаване 
на болката) и/или хидрокортизон (противовъзпалително лекарство, което действа чрез намаляване 
на реакцията на имунна система).

- Ако приемате други лекарства, които могат да причинят увреждане на бъбреците, сee Прием на 
други лекарства,право. AmBisome може да причини увреждане на бъбреците. Вашият лекар или 
медицинска сестра ще вземат редовно кръвни проби. Това е за тестване на креатинина (химикал в 
кръвта, който отразява бъбречната функция) и нивата на електролита (особено калий и магнезий). И 
двете могат да бъдат ненормални, ако имате проблеми с бъбреците. Това е особено важно, ако приемате 
други лекарства, които могат да причинят увреждане на бъбреците. Кръвните проби също ще бъдат 
тествани за промени в черния дроб и способността на тялото ви да произвежда нови кръвни клетки и 
тромбоцити.

- Ако кръвните изследвания покажат промяна в бъбречната функция,или други важни промени. Ако 

това се случи, Вашият лекар може да Ви даде по-ниска доза AmBisome или да спре лечението.

- Ако кръвните изследвания покажат, че нивата на калий са ниски. Ако това се случи, Вашият 
лекар може да Ви предпише калиева добавка, която да приемате, докато се лекувате с AmBisome.

- Ако имате преливане на бели кръвни клетки. Внезапни и тежки проблеми с белите дробове могат да 

възникнат, ако Ви бъде приложена инфузия на AmBisome по време на или малко след трансфузия на бели 

кръвни клетки. Вашият лекар ще препоръча инфузиите да бъдат разделени на възможно най-дълъг период. 

Това ще намали риска от проблеми с белите дробове и белите ви дробове ще бъдат наблюдавани.

- Ако сте имали бъбречна недостатъчност и сте на диализа. Вашият лекар може да започне 
лечение с AmBisome след приключване на процедурата.

- Ако имате диабет. AmBisome съдържа приблизително 900 mg захароза (захар) във всеки 
флакон. Кажете на Вашия лекар, ако имате диабет.

Други лекарства и AmBisome

Кажете на Вашия лекарако приемате други лекарства или наскоро сте приемали такива. Това 
включва лекарства и билкови продукти, които сте закупили без рецепта.

Лекарства, които могат да причинят увреждане на бъбреците:

- Лекарства, които потискат имунната система(имуносупресори), като 
циклоспорин и такролимус.

- Определени антибиотициНареченаминогликозиди(включително гентамицин, неомицин и 
стрептомицин) иполимиксини.



- пентамидинлекарство, използвано за лечение на пневмония при хора със СПИН и 
лайшманиоза.
Кажете на Вашия лекар, ако приемате някое от тези лекарства.AmBisome може да влоши всяко 

бъбречно увреждане, причинено от лекарството. Ако приемате някое от тези лекарства, Вашият лекар 

или медицинска сестра ще вземат редовно кръвни проби за проверка на бъбреците Ви.

-

Лекарства, които могат да понижат нивата на калий:

• кортикостероиди,противовъзпалителни лекарства, които действат чрез намаляване на реакцията на вашата 

имунна система.

- Кортикотропин(ACTH), използван за контролиране на количеството кортикостероид, произвеждан от 
тялото ви. Тялото произвежда кортикостероиди в отговор на стрес.

- диуретици,лекарства, които увеличават количеството урина, която тялото ви произвежда. Това включва 
фуросемид.

- дигиталисови гликозиди,лекарства, произведени от растението напръстник и използвани за лечение на сърдечна 

недостатъчност. AmBisome може да влоши страничните ефекти на дигиталис, като промени в сърдечния ритъм.

- Мускулни релаксантиобикновено се използва по време на операция, като тубокурарин. AmBisome може да 

увеличи мускулния релаксиращ ефект.

Други лекарства:

- Противогъбични лекарства,като флуцитозин. AmBisome може да влоши страничните ефекти на флуцитозин. 

Това включва промени в способността на тялото да произвежда нови кръвни клетки. Това може да се види при 

кръвни изследвания.

- Някои лекарства за рак,като метотрексат, доксорубицин, кармустин и циклофосфамид. 
Приемът на този вид лекарства с AmBisome може да причини увреждане на бъбреците, 
хрипове или затруднено дишане и ниско кръвно налягане.

- Трансфузии на бели кръвни клетки (левкоцити).. Внезапни и тежки проблеми с белите дробове могат да 

възникнат, ако Ви бъде приложена инфузия на AmBisome по време на или малко след трансфузия на бели 

кръвни клетки. Вашият лекар ще препоръча инфузиите да бъдат разделени на възможно най-дълъг период. 

Това ще намали риска от проблеми с белите дробове и белите ви дробове ще бъдат наблюдавани.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, мислите, че може да сте бременна или планирате да имате бебе, 
посъветвайте се с Вашия лекар, преди да приемете това лекарство.
Вашият лекар ще предпише AmBisome само ако смята, че ползите от лечението надвишават 
рисковете за Вас и Вашето неродено дете или Вашето бебе.

Шофиране и работа с машини Не 
шофирайте и не работете с машини
Някои от възможните нежелани реакции на AmBisome могат да повлияят на способността Ви за безопасно шофиране 

или работа с машини, вижте раздел 4,Възможни странични ефекти.

AmBisome съдържа захар

Кажете на Вашия лекар, ако имате диабет. AmBisome съдържа приблизително 900 mg захар 
(захароза) във всеки флакон.

3. Как се дава AmBisome



AmBisome винаги Ви се дава от лекар или медицинска сестра. Прилага се във вена (капково). 
AmBisome не трябва да се прилага по друг метод.

За приготвяне на инфузията AmBisome трябва да се разтвори в стерилна вода за инжекции и след това да 
се разреди с разтвор, съдържащ декстроза.
AmBisome не трябва да се смесва с физиологични (солеви) разтвори или с други лекарствени продукти или 
електролити.

AmBisome не е взаимозаменяем с други амфотерицинови продукти.

Преди първото лечение
Преди първото Ви лечение Вашият лекар може да Ви даде малко количество AmBisome. След 
това те ще изчакат около 30 минути, за да видят дали имате алергична реакция, преди да 
продължат инфузията на пълната доза.

Употреба при възрастни

Вашата доза AmBisome ще зависи от телесното Ви тегло.

Гъбични инфекции на един или повече дълбоки органи на тялото:

Лечението обикновено започва с 1 mg на kg телесно тегло, всеки ден в продължение на 2 до 4 
седмици. Вашият лекар може да реши да увеличи количеството, което получавате, до 3 mg на kg 
телесно тегло.
За мукормикоза началната доза обикновено е 5 mg на kg телесно тегло на ден. 
Продължителността на терапията се определя индивидуално от Вашия лекар.

Предполагаеми гъбични инфекции при пациенти с повишена температура и неутропения:
Препоръчителната дневна доза е 3 mg на kg телесно тегло на ден. AmBisome ще Ви бъде прилаган, докато 
температурата Ви се нормализира в продължение на 3 дни подред. Въпреки това, AmBisome не трябва да се 
прилага повече от 42 дни подред.

висцерална лайшманиоза:

Може да Ви бъде дадена обща доза между 21 и 30 mg на kg телесно тегло за период от 10 до 21 
дни. Вашият лекар ще вземе решение за количеството AmBisome, което ще получите, и за колко 
дни ще Ви бъде приложен.

Употреба при деца и юноши

AmBisome е използван за лечение на деца. Дозата AmBisome за дете се изчислява на kg 
телесно тегло по същия начин, както за възрастни.
AmBisome не се препоръчва при бебета под 1 месец.

Употреба при пациенти в напреднала възраст

Не е необходима промяна в дозата или честотата на инфузията при пациенти в напреднала възраст.

Употреба при пациенти с бъбречни проблеми

AmBisome е прилаган на пациенти с бъбречни проблеми в дози, вариращи от 1 до 5 mg на kg телесно тегло 
на ден. Не се изисква промяна в дозата или честотата на инфузията. Вашият лекар или медицинска сестра ще 
вземат редовно кръвни проби, за да тестват за промени в бъбречната функция по време на лечението с 
AmBisome.

Колко време ще отнеме инфузията?



Обикновено инфузията отнема 30 до 60 минути. При дози по-големи от 5 mg на kg телесно тегло 
на ден, инфузията може да отнеме до 2 часа.

Ако получите по-висока доза AmBisome, отколкото трябва
Трябва незабавно да уведомите Вашия лекар, ако смятате, че сте получили твърде много AmBisome. Ако имате някакви 

допълнителни въпроси относно употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар.

4. Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, AmBisome може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Странични ефекти по време на инфузията

Може да получите нежелани реакции по време на инфузията:

- Много често(Те могат да засегнат повече от 1 на всеки 10 души): треска, втрисане и 
треперене.

- По-рядко срещаните нежелани реакции, свързани с инфузията, включват:стягане в гърдите, болка в 

гърдите, задух, затруднено дишане (вероятно с хрипове), зачервяване, по-бърз сърдечен ритъм от 

нормалното, ниско кръвно налягане и мускулно-скелетна болка (описана като болка в ставите, болки в гърба 

или кости).

Тези нежелани реакции отзвучават бързо при спиране на инфузията. Тези реакции може да не се 
появят при бъдещи инфузии на AmBisome или при по-бавна инфузия (над 2 часа). Вашият лекар може 
да Ви даде други лекарства за предотвратяване на реакции, свързани с инфузията, или за лечение на 
симптомите, ако ги получите. Ако имате тежка реакция, свързана с инфузията, Вашият лекар ще спре 
инфузията на AmBisome и не трябва да получавате това лечение в бъдеще.

Много чести нежелани реакции

Те могат да засегнат повече от 1 на всеки 10 души:
- Ниски нива на калий в кръвта, което води до чувство на умора, обърканост, мускулна слабост или 

крампи
- Да се   чувстваш зле или да си болен

- Треска, втрисане или треперене.

Чести нежелани реакции

Те могат да засегнат до 1 на всеки 10 души:
- Ниски нива на магнезий, калций или натрий в кръвта, което води до чувство на умора, обърканост, 

мускулна слабост или крампи
- Високи нива на кръвна захар

- главоболие

- По-бърз сърдечен ритъм от нормалното

- Разширяване на кръвоносните съдове, което води до ниско кръвно налягане и зачервяване

- Задух
- диария
- Болка в стомаха (коремна).
- Обрив

- Болка в гърдите

- Болка в гърба

- Ненормални резултати за чернодробна или бъбречна функция, показващи се в кръвни изследвания или тестове за урина.

Нечести нежелани реакции

Те могат да засегнат до 1 на всеки 100 души:
- Кървене в кожата, необичайни синини и кървене за дълго време след нараняване



- Тежка алергична (анафилактоидна) реакция
- Припадъци или гърчове (конвулсии)

- Затруднено дишане, вероятно с хрипове.

Други странични ефекти

Не е известно колко често се появяват тези нежелани реакции:
- Анемия (ниски нива на червените кръвни клетки), със симптоми на прекомерна умора, 

недостиг на въздух след лека активност и блед тен
- Тежки алергични (анафилактични) реакции или реакции на чувствителност

- Сърдечни удари и промени в сърдечния ритъм

- Бъбречна недостатъчност и проблеми с бъбреците. Признаците включват умора и по-малко отделяне на урина

- Силно подуване на кожата около устните, очите или езика.
- Разрушаване на мускулите

- Болки в костите и ставите

Намеса в резултатите от кръвния тест за фосфор.Фалшиви показания, показващи повишаване на нивата 
на фосфат в кръвта Ви, могат да се появят, когато проби от пациенти, получаващи AmBisome, се анализират с 
помощта на специфична система, наречена PHOSm анализ.

Ако резултатите от теста ви показват високи нива на фосфат, тогава може да е необходим допълнителен анализ с 

помощта на различна система, за да се потвърдят резултатите.

Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, говорете с Вашия лекар. Това включва всички възможни нежелани реакции, които не са 

изброени в тази листовка. Можете също да докладвате нежелани реакции директно чрез националната система за докладване:

Великобритания
Схема за жълта карта
Уебсайт: www.mhra.gov.uk/yellowcard

5. Как да съхранявате AmBisome

AmBisome се съхранява в болничната аптека.

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не използвайте AmBisome след датата, посочена на етикета след {EXP}. Срокът на годност се 
отнася до последния ден от месеца.

Да не се съхранява над 25°C.

Не съхранявайте частично използвани флакони за бъдеща употреба от пациенти.

Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт 

как да изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще помогнат за опазването на околната 

среда.

6. Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа AmBisome



Активната съставка еамфотерицин В. Всеки флакон съдържа 50 mg амфотерицин В, 
затворен в липозоми (малки мастни частици).
Другите съставки са: хидрогениран соев фосфатидилхолин, холестерол, 
дистеароилфосфатидилглицерол, алфа токоферол, захароза (захар), динатриев сукцинат 
хексахидрат, натриев хидроксид и солна киселина.

Как изглежда AmBisome и какво съдържа опаковката

AmBisome е стерилен, ярко жълт лиофилизат (лиофилизиран прах) за дисперсия
за инфузия.

Предлага се в стъклени флакони от 15 ml, 20 ml или 30 ml.

Всеки флакон съдържа 50 mg от активната съставка амфотерицин В.

Запушалката се състои от гумена запушалка и алуминиево пръстеновидно уплътнение, снабдено с подвижна пластмасова 

капачка.

Всяка кутия съдържа 10 флакона и 10 филтъра.

Не всички размери на опаковките могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешение за употреба и производител

Притежател на разрешение за 
употреба Gilead Sciences International 
Ltd Granta Park
Абингтън
Кеймбридж CB21 6GT
Великобритания

Производител
Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business & Technology Park, 
Carrigtohill,
окръг Корк,
Ирландия

За всякаква информация относно това лекарство, моля, свържете се с местния представител на притежателя 

на разрешението за употреба:

Великобритания
Gilead Sciences Ltd
Тел: + 44 (0) 8000 113700

Тази листовка е последно преработена в 

септември 2020 г



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

Следната информация е предназначена само за здравни специалисти:

ПРОЧЕТЕТЕ ЦЕЛИЯ ТОЗИ РАЗДЕЛ И РАЗДЕЛ 4.4 ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА 
ЗАПОЧНЕТЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО

AmBisome не е еквивалентен на други амфотерицинови продукти.

AmBisome трябва да се разтвори с помощта на стерилна вода за инжекции (без бактериостатично 
средство) и да се разреди в разтвор на декстроза (5%, 10% или 20%) само за инфузия.

Използването на който и да е разтвор, различен от препоръчаните, или наличието на 
бактериостатичен агент (напр. бензилов алкохол) в разтвора може да причини утаяване на 
AmBisome.

AmBisome НЕ е съвместим с физиологичен разтвор и не трябва да се разтваря или разрежда с 

физиологичен разтвор или да се прилага чрез интравенозна линия, която преди това е била използвана 

за физиологичен разтвор, освен ако първо не се промие с разтвор на декстроза (5%, 10% или 20%) за 

инфузия. Ако това не е възможно, AmBisome трябва да се прилага през отделна линия.

НЕ смесвайте AmBisome с други лекарствени продукти или електролити.

Асептичната техника трябва да се спазва стриктно при всички манипулации, тъй като в 
AmBisome или в материалите, определени за разтваряне и разреждане, не присъства 
консервант или бактериостатичен агент.

AmBisome трябва да бъде разработен от подходящо обучен персонал.

Флаконите с AmBisome, съдържащи 50 mg амфотерицин В, се приготвят, както следва:

1. Добавете 12 ml стерилна вода за инжекции към всеки флакон AmBisome, за да се получи препарат, 
съдържащ 4 mg/ml амфотерицин В.



2. ВЕДНАГА след добавянето на вода, разклатете енергично флакона за 30 секунди, за да 
разпръснете напълно AmBisome. След разтваряне концентратът е полупрозрачна жълта 
дисперсия. Визуално проверете флакона за твърди частици и продължете да разклащате, 
докато се получи пълна дисперсия. Не използвайте, ако има данни за утаяване на чужди 
тела.

3. Изчислете количеството на разтворения AmBisome (4 mg/ml), което ще бъде допълнително разредено (вижте 

таблицата по-долу).

4. Инфузионният разтвор се получава чрез разреждане на разтворения AmBisome с между една (1) и 
деветнадесет (19) части разтвор на декстроза (5%, 10% или 20%) за инфузия по обем, за да се получи 
крайна концентрация в препоръчителната диапазон от 2,00 mg/ml до 0,20 mg/ml амфотерицин В като 
AmBisome (вижте таблицата по-долу).

5. Изтеглете изчисления обем на разтворения AmBisome в стерилна спринцовка. Като използвате 
предоставения 5 микронен филтър, поставете препарата AmBisome в стерилен контейнер с 
правилното количество разтвор на декстроза (5%, 10% или 20%) за инфузия.



За интравенозна инфузия на AmBisome може да се използва вграден мембранен филтър. Средният диаметър 
на порите на филтъра обаче не трябва да бъде по-малък от 1,0 микрона.

Пример за приготвяне на дисперсия AmBisome за инфузия в доза от 3 mg/
kg/ден в 5% разтвор на декстроза за инфузия.

Тегло
(килограма)

номер
на флакони

Количество

AmBisome
(mg) да бъде

оттеглено
за по-нататък

разреждане

Обем на
възстановен
AmBisome
(мл)*

За получаване на 

концентрация от 0,2 mg/ml

За получаване на 

концентрация от 2,0 mg/ml

(разреждане 1 към 20) (1 в 2 разреждане)

Обем на
5%
декстроза

необходими

(мл)

Обща сума

обем (ml;
AmBisome
плюс 5%
декстроза)

Обем на
5%
декстроза

необходими

(мл)

Обща сума

обем (ml;
AmBisome
плюс 5%
декстроза)

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 г 52.5 105
85 6 255 63,75 1211.25 1275 г 63,75 127.5
* Всеки флакон AmBisome (50 mg) се разтваря с 12 ml вода за инжекции, за да се осигури 
концентрация от 4 mg/ml амфотерицин В.

Всеки неизползван продукт или отпадъчни материали трябва да се изхвърлят в съответствие с местните 

изисквания.

Видео с инструкции за разтваряне и разреждане: 
www.medicines.org.uk/emc/product/1022/video


