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Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago ka bigyan ng gamot na ito dahil naglalaman ito ng 
mahalagang impormasyon para sa iyo.

- Panatilihin itong leaflet. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

- Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor.

- Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na hindi 

nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.
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1. Ano ang AmBisome at para saan ito ginagamit

Ang AmBisome ay isang antibiotic na antifungal.Ang aktibong sangkap sa AmBisome ay amphotericin B.

Ang AmBisome ay ibinibigay bilang isang pagbubuhossa isang ugat (isang pagtulo) sa ospital ng isang doktor o nars.

Ang AmBisome ay ginagamit upang gamutin ang mga seryosong impeksiyon na dulot ng fungi:

- Mga impeksyon sa fungal ng isa o higit pang malalalim na organo ng katawan.

- Pinaghihinalaang impeksiyon ng fungalsa mga pasyenteng may apagtaas ng temperatura at neutropenia. Ang 

Neutropenia ay isang pinababang bilang ng mga puting selula ng dugo na tinatawag na neutrophils. Mahalaga ang mga 

ito sa paglaban sa mga impeksyon. Ang neutropenia ay maaaring isang side effect ng mga paggamot sa kanser.

Bago ka bigyan ng AmBisome, susuriin ng iyong doktor na ang iyong lagnat ay hindi dahil sa bacteria o 
virus. Marahil ay nagkaroon ka na ng isa o higit pang antibiotic. Ang lagnat na nagpapatuloy sa kabila ng 
paggamot ay maaaring dahil sa impeksiyon ng fungal. Gayunpaman, mahirap kumpirmahin ito sa mga 
kasalukuyang pagsubok.

- Visceral leishmaniasis, isang sakit na dulot ng isang parasito.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka bigyan ng AmBisome

Bago ang iyong unang paggamot
Bago ang iyong unang paggamot ay maaaring bigyan ka ng iyong doktor ng kaunting AmBisome. Pagkatapos 
ay maghihintay sila ng humigit-kumulang 30 minuto upang makita kung mayroon kang reaksiyong alerdyi, 
bago ipagpatuloy ang pagbubuhos ng buong dosis.

TITLE - LIPOSOMAL AMPHOTERICIN B / AMBISOME MEDICATION PATIENT INFORMATION IN 
FILIPINO

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-liposomal-amphotericin-b-ambisome-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.1022.pdf


Hindi ka bibigyan ng iyong doktor ng AmBisome
- Kung ikaw ay allergy(hypersensitive) sa Amphotericin B o alinman sa iba pang sangkap ng AmBisome. 

Gayunpaman, kungang iyong kalagayan ay nagbabanta sa buhaymaaari kang bigyan ng AmBisome kung 
naniniwala ang iyong doktor na ang AmBisome lang ang makakatulong sa iyo.

- Kung nakaranas ka dati ng matinding reaksiyong alerhiya (anaphylactic o anaphylactoid)sa AmBisome. Kabilang sa 

mga sintomas ng ganoong kaagad at nagbabanta sa buhay na mga reaksiyong alerhiya ang: pamumula, pangangati, 

pagkakasakit, pamamaga ng mukha, bibig, dila at mga daanan ng hangin, kadalasan ay sapat upang maging sanhi ng 

kahirapan sa paghinga.

Mga babala at pag-iingat
Ang iyong doktor ay magkakaroon ng espesyal na pangangalaga sa AmBisome

- Kung mayroon kang matinding reaksiyong alerhiya (anaphylactic).Kung mangyari ito, ihihinto ng iyong doktor 

ang pagbubuhos.

- Kung nakakakuha ka ng iba pang mga reaksyon na may kaugnayan sa pagbubuhos. Kung mangyari ito, 

maaaring pabagalin ng iyong doktor ang pagbubuhos, kaya tumanggap ka ng AmBisome sa mas mahabang 

panahon (humigit-kumulang 2 oras). Maaari ka ring bigyan ng iyong doktor ng mga gamot para maiwasan o 

gamutin ang mga reaksyong nauugnay sa pagbubuhos, gaya ng diphenhydramine (isang antihistamine), 

paracetamol, pethidine (para sa pagtanggal ng sakit) at/o hydrocortisone (isang anti-inflammatory na gamot na 

gumagana sa pamamagitan ng pagbabawas ng tugon ng iyong immune system).

- Kung umiinom ka ng iba pang mga gamot na maaaring magdulot ng pinsala sa bato, see Pag-inom ng iba pang 
mga gamot,tama. Ang AmBisome ay maaaring magdulot ng pinsala sa bato. Ang iyong doktor o nars ay kukuha ng mga 

regular na sample ng dugo. Ito ay upang subukan ang creatinine (isang kemikal sa dugo na nagpapakita ng paggana ng 

bato), at mga antas ng electrolyte (lalo na ang potassium at magnesium) Parehong ito ay maaaring maging abnormal 

kung mayroon kang mga problema sa bato. Ito ay partikular na mahalaga kung umiinom ka ng iba pang mga gamot na 

maaaring magdulot ng pinsala sa bato. Ang mga sample ng dugo ay susuriin din para sa mga pagbabago sa iyong atay, 

at ang kakayahan ng iyong katawan na gumawa ng mga bagong selula ng dugo at mga platelet.

- Kung ang mga pagsusuri sa dugo ay nagpapakita ng pagbabago sa function ng bato,o iba pang mahahalagang pagbabago. 

Kung mangyari ito, maaaring bigyan ka ng iyong doktor ng mas mababang dosis ng AmBisome o ihinto ang paggamot.

- Kung ang mga pagsusuri sa dugo ay nagpapakita na ang iyong mga antas ng potasa ay mababa. Kung mangyari ito, 

maaaring magreseta ang iyong doktor ng potassium supplement para inumin mo habang ginagamot ka sa AmBisome.

- Kung mayroon kang pagsasalin ng white blood cell. Ang mga biglaan at matinding problema sa baga ay maaaring 

mangyari kung bibigyan ka ng AmBisome infusion sa panahon o ilang sandali pagkatapos ng pagsasalin ng white blood 

cell. Irerekomenda ng iyong doktor na ang mga pagbubuhos ay paghiwalayin ng mahabang panahon hangga't maaari. 

Ito ay magbabawas sa panganib ng mga problema sa baga, at ang iyong mga baga ay susubaybayan.

- Kung ikaw ay nagkaroon ng kidney failure at nagda-dialysis. Maaaring simulan ng iyong doktor 
ang paggamot sa AmBisome pagkatapos ng pamamaraan.

- Kung ikaw ay may diabetes. Ang AmBisome ay naglalaman ng humigit-kumulang 900 mg ng sucrose (asukal) sa bawat vial. 

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang diabetes.

Iba pang mga gamot at AmBisome

Sabihin sa iyong doktorkung umiinom ka ng anumang iba pang mga gamot, o kamakailan lamang ay uminom ng 

anuman. Kabilang dito ang mga gamot at produktong herbal na binili mo nang walang reseta.

Mga gamot na maaaring magdulot ng pinsala sa bato:

- Mga gamot na pumipigil sa immune system(mga immunosuppressant), tulad ng 
cyclosporin at tacrolimus.

- Ilang antibioticstinawagaminoglycosides(kabilang ang gentamicin, neomycin at 
streptomycin) atpolymixins.



- Pentamidineisang gamot na ginagamit upang gamutin ang pulmonya sa mga taong may AIDS at 

leishmaniasis.

Sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng alinman sa mga gamot na ito.Ang AmBisome ay maaaring 

magpalala ng anumang pinsala sa bato na dulot ng gamot. Kung umiinom ka ng alinman sa mga gamot na ito, 

ang iyong doktor o nars ay kukuha ng mga regular na sample ng dugo upang suriin ang iyong mga bato.

-

Mga gamot na maaaring magpababa ng iyong mga antas ng potasa:

• corticosteroids,mga anti-inflammation na gamot na gumagana sa pamamagitan ng pagbabawas ng tugon ng iyong 

immune system.

- Corticotropin(ACTH), na ginagamit upang kontrolin ang dami ng corticosteroid na ginawa ng iyong katawan. 
Ang katawan ay gumagawa ng corticosteroid bilang tugon sa stress.

- Diuretics,mga gamot na nagpapataas ng dami ng ihi na ginagawa ng iyong katawan. Kabilang dito ang 
furosemide.

- Digitalis glycosides,mga gamot na ginawa mula sa halaman ng foxglove at ginagamit sa paggamot sa pagpalya ng 

puso. Maaaring lumala ng AmBisome ang mga side effect ng digitalis, gaya ng mga pagbabago sa ritmo ng puso.

- Mga relaxant ng kalamnankaraniwang ginagamit sa panahon ng operasyon, tulad ng tubocurarine. Maaaring pataasin ng AmBisome 

ang epekto ng pagpapahinga ng kalamnan.

Iba pang mga gamot:

- Mga gamot na antifungal,tulad ng flucytosine. Maaaring lumala ng AmBisome ang mga side effect ng flucytosine. 

Kabilang dito ang mga pagbabago sa kakayahan ng katawan na gumawa ng mga bagong selula ng dugo. Ito ay 

makikita sa mga pagsusuri sa dugo.

- Ilang gamot sa kanser,tulad ng methotrexate, doxorubicin, carmustine at cyclophosphamide. Ang pag-
inom ng ganitong uri ng gamot na may AmBisome ay maaaring magdulot ng pinsala sa bato, paghinga o 
problema sa paghinga at mababang presyon ng dugo.

- Mga pagsasalin ng puting selula ng dugo (leukocyte).. Ang mga biglaan at matinding problema sa baga ay maaaring 

mangyari kung bibigyan ka ng AmBisome infusion sa panahon o ilang sandali pagkatapos ng pagsasalin ng white blood 

cell. Irerekomenda ng iyong doktor na ang mga pagbubuhos ay paghiwalayin ng mahabang panahon hangga't maaari. 

Ito ay magbabawas sa panganib ng mga problema sa baga at ang iyong mga baga ay susubaybayan.

Pagbubuntis at pagpapasuso

Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, isipin na ikaw ay buntis o nagbabalak na magkaroon ng sanggol, 
humingi ng payo sa iyong doktor bago uminom ng gamot na ito.
Ang iyong doktor ay magrereseta lamang ng AmBisome kung sa tingin nila ang mga benepisyo ng paggamot ay mas malaki kaysa sa mga 

panganib sa iyo at sa iyong hindi pa isinisilang na anak o sa iyong sanggol.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina 

Huwag magmaneho o magpatakbo ng makinarya

Ang ilan sa mga posibleng side effect ng AmBisome ay maaaring makaapekto sa iyong kakayahang magmaneho o gumamit 

ng mga makina nang ligtas, Tingnan ang Seksyon 4,Mga posibleng epekto.

Ang AmBisome ay naglalaman ng asukal

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang diabetes. Ang AmBisome ay naglalaman ng humigit-kumulang 900 mg ng asukal 

(sucrose) sa bawat vial.

3. Paano ibinibigay ang AmBisome



Ang AmBisome ay palaging ibinibigay sa iyo ng isang doktor o nars. Ito ay ibinibigay sa isang ugat (isang pagtulo). Ang AmBisome ay 

hindi dapat ibigay sa pamamagitan ng anumang iba pang paraan.

Upang ihanda ang pagbubuhos, ang AmBisome ay dapat na dissolved sa sterile na tubig para sa iniksyon at pagkatapos ay 

diluted na may solusyon na naglalaman ng dextrose.

Ang AmBisome ay hindi dapat ihalo sa mga solusyon sa asin (asin) o sa iba pang mga produktong panggamot o 
electrolytes.

Ang AmBisome ay hindi maaaring palitan sa ibang mga produkto ng amphotericin.

Bago ang iyong unang paggamot
Bago ang iyong unang paggamot ay maaaring bigyan ka ng iyong doktor ng kaunting AmBisome. Pagkatapos ay 
maghihintay sila ng humigit-kumulang 30 minuto upang makita kung mayroon kang reaksiyong alerdyi, bago 
ipagpatuloy ang pagbubuhos ng buong dosis.

Gamitin sa mga matatanda

Ang iyong dosis ng AmBisome ay depende sa timbang ng iyong katawan.

Mga impeksyon sa fungal ng isa o higit pang malalalim na organo ng katawan:

Ang paggamot ay karaniwang nagsisimula sa 1 mg bawat kg ng timbang ng katawan, araw-araw sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. 

Maaaring magpasya ang iyong doktor na taasan ang halagang natatanggap mo sa kasing taas ng 3 mg bawat kg ng timbang ng 

katawan.

Para sa mucormycosis ang panimulang dosis ay karaniwang 5 mg bawat kg ng timbang ng katawan bawat 
araw. Ang tagal ng therapy ay tutukuyin sa isang indibidwal na batayan ng iyong Doktor.

Mga pinaghihinalaang impeksyon sa fungal sa mga pasyente na may tumaas na temperatura at neutropenia:Ang 

inirerekomendang pang-araw-araw na dosis ay 3 mg bawat kg ng timbang ng katawan, bawat araw. Ibibigay sa iyo ang AmBisome 

hanggang sa maging normal ang iyong temperatura sa loob ng 3 magkakasunod na araw. Gayunpaman, hindi dapat ibigay ang 

AmBisome nang higit sa 42 araw nang sunud-sunod.

Visceral leishmaniasis:
Maaari kang bigyan ng kabuuang dosis na nasa pagitan ng 21 at 30 mg bawat kg ng timbang ng katawan, sa 
loob ng 10 hanggang 21 araw. Ang iyong doktor ang magpapasya sa halaga ng AmBisome na matatanggap 
mo at kung ilang araw ito ibibigay.

Gamitin sa mga bata at kabataan

Ang AmBisome ay ginamit sa paggamot sa mga bata. Ang dosis ng AmBisome para sa isang bata ay kinakalkula bawat kg ng 

timbang ng katawan sa parehong paraan tulad ng para sa mga matatanda.

Hindi inirerekomenda ang AmBisome sa mga sanggol na wala pang 1 buwang gulang.

Gamitin sa mga matatandang pasyente

Walang pagbabago sa dosis o dalas ng pagbubuhos ay kailangan para sa mga matatandang pasyente.

Gamitin sa mga pasyente na may mga problema sa bato

Ang AmBisome ay ibinibigay sa mga pasyenteng may mga problema sa bato sa mga dosis na mula 1 hanggang 5 mg bawat kg ng 

timbang sa katawan bawat araw. Walang kinakailangang pagbabago sa dosis o dalas ng pagbubuhos. Ang iyong doktor o nars ay 

kukuha ng mga regular na sample ng dugo upang masuri ang mga pagbabago sa paggana ng bato sa panahon ng paggamot sa 

AmBisome.

Gaano katagal ang pagbubuhos?



Karaniwan ang pagbubuhos ay tatagal ng 30 hanggang 60 minuto. Para sa mga dosis na higit sa 5 mg bawat kg ng timbang sa katawan bawat 

araw, ang pagbubuhos ay maaaring tumagal ng hanggang 2 oras.

Kung nakatanggap ka ng mas mataas na dosis ng AmBisome kaysa sa dapat mo

Dapat mong sabihin kaagad sa iyong doktor kung sa tingin mo ay nakatanggap ka ng labis na AmBisome. Kung mayroon kang 

anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng produktong ito, tanungin ang iyong doktor.

4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang AmBisome ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagama't hindi lahat ay nakakakuha nito.

Mga side effect sa panahon ng pagbubuhos

Maaari kang makakuha ng mga side effect sa panahon ng pagbubuhos:

- Very common(Ang mga ito ay maaaring makaapekto sa higit sa 1 sa bawat 10 tao): lagnat, panginginig, at 

panginginig.

- Ang hindi gaanong madalas na mga epekto na nauugnay sa pagbubuhos ay kinabibilangan ng:paninikip ng dibdib, pananakit ng 

dibdib, paghinga, hirap sa paghinga (posibleng may wheezing), pamumula, mas mabilis na tibok ng puso kaysa sa normal, mababang 

presyon ng dugo at pananakit ng musculoskeletal (inilalarawan bilang pananakit ng kasukasuan, pananakit ng likod, o pananakit ng 

buto).

Ang mga side effect na ito ay mabilis na lumilinaw kapag ang pagbubuhos ay tumigil. Maaaring hindi mangyari ang mga reaksyong ito 

sa hinaharap na pagbubuhos ng AmBisome o sa mas mabagal na pagbubuhos (mahigit 2 oras). Maaaring bigyan ka ng iyong doktor ng 

iba pang mga gamot upang maiwasan ang mga reaksyong nauugnay sa pagbubuhos, o upang gamutin ang mga sintomas kung 

makuha mo ang mga ito. Kung mayroon kang matinding reaksyong nauugnay sa pagbubuhos, ihihinto ng iyong doktor ang 

pagbubuhos ng AmBisome at hindi mo dapat tanggapin ang paggamot na ito sa hinaharap.

Napakakaraniwang epekto
Ang mga ito ay maaaring makaapekto sa higit sa 1 sa bawat 10 tao:

- Mababang antas ng potasa sa dugo, na humahantong sa pakiramdam ng pagkapagod, pagkalito, pagkakaroon ng panghihina ng 

kalamnan o cramps

- Nakakaramdam ng sakit o may sakit

- Lagnat, panginginig o panginginig.

Karaniwang epekto
Maaaring makaapekto ang mga ito ng hanggang 1 sa bawat 10 tao:

- Mababang antas ng dugo ng magnesium, calcium o sodium, na humahantong sa pakiramdam ng pagod, pagkalito, 

panghihina ng kalamnan o cramps

- Mataas na antas ng asukal sa dugo

- Sakit ng ulo
- Mas mabilis na tibok ng puso kaysa sa normal

- Pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo, na nagiging sanhi ng mababang presyon ng dugo at pamumula

- Kawalan ng hininga

- Pagtatae
- Sakit ng tiyan (tiyan).
- Rash
- Pananakit ng dibdib

- Sakit sa likod

- Mga abnormal na resulta para sa paggana ng atay o bato na lumalabas sa mga pagsusuri sa dugo o mga pagsusuri sa ihi.

Mga hindi karaniwang epekto

Ang mga ito ay maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa bawat 100 tao:

- Pagdurugo sa balat, hindi pangkaraniwang pasa at pagdurugo sa mahabang panahon pagkatapos ng pinsala



- Malubhang reaksiyong allergic (anaphylactoid).
- Pagkakasya o seizure (kombulsyon)
- Nahihirapang huminga, posibleng may wheezing.

Iba pang mga side effect

Hindi alam kung gaano kadalas nangyayari ang mga side effect na ito:
- Anemia (mababang antas ng pulang selula ng dugo), na may mga sintomas ng labis na pagkapagod, kawalan ng 

hininga pagkatapos ng magaan na aktibidad, at maputlang kutis

- Matinding allergic (anaphylactic) o sensitivity reactions
- Mga atake sa puso at pagbabago ng ritmo ng puso

- Pagkabigo sa bato at mga problema sa bato. Kasama sa mga palatandaan ang pagkapagod at mas kaunting pag-ihi

- Matinding pamamaga ng balat sa paligid ng labi, mata o dila.
- Pagkasira ng kalamnan
- Pananakit ng buto at pananakit ng kasukasuan

Panghihimasok sa mga resulta ng pagsusuri sa dugo ng Phosphorus.Ang mga maling pagbabasa na nagpapakita ng pagtaas sa 

mga antas ng phosphate sa iyong dugo ay maaaring mangyari kapag ang mga sample mula sa mga pasyenteng tumatanggap ng 

AmBisome ay nasuri gamit ang isang partikular na sistema na tinatawag na PHOSm assay.

Kung ang iyong mga resulta ng pagsubok ay nagpapakita ng mataas na antas ng pospeyt, kung gayon ang karagdagang pagsusuri gamit ang ibang 

sistema ay maaaring kailanganin upang kumpirmahin ang mga resulta.

Pag-uulat ng mga side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang mga side effect, makipag-usap sa iyong doktor. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na hindi 

nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa pamamagitan ng national reporting system:

United Kingdom
Yellow Card Scheme
Website: www.mhra.gov.uk/yellowcard

5. Paano mag-imbak ng AmBisome

Ang AmBisome ay nakaimbak sa botika ng ospital.

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.

Huwag gumamit ng AmBisome pagkatapos ng petsang nakasaad sa label pagkatapos ng {EXP}. Ang petsa ng pag-expire ay 

tumutukoy sa huling araw ng buwan.

Huwag mag-imbak sa itaas ng 25°C.

Huwag mag-imbak ng bahagyang ginamit na mga vial para magamit ng pasyente sa hinaharap.

Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung 

paano itapon ang mga gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong upang maprotektahan ang 

kapaligiran.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng AmBisome



Ang aktibong sangkap ayamphotericin B. Ang bawat vial ay naglalaman ng 50 mg ng amphotericin B na 

nakapaloob sa loob ng mga liposome (maliit na fat particle).

Ang iba pang mga sangkap ay: hydrogenated soy phosphatidylcholine, cholesterol, 
distearoylphosphatidylglycerol, alpha tocopherol, sucrose (asukal), disodium succinate 
hexahydrate, sodium hydroxide at hydrochloric acid.

Ano ang hitsura ng AmBisome at mga nilalaman ng pack

Ang AmBisome ay isang sterile, maliwanag na dilaw na lyophilisate (freeze-dried powder) para sa dispersion
para sa pagbubuhos.

Ito ay iniharap sa isang 15-ml, 20-ml o 30-ml glass vial.

Ang bawat vial ay naglalaman ng 50 mg ng aktibong sangkap na amphotericin B.

Ang pagsasara ay binubuo ng isang rubber stopper at isang aluminum ring seal na nilagyan ng naaalis na 
plastic cap.

Ang bawat karton ay naglalaman ng 10 vial at 10 filter.

Hindi lahat ng laki ng pack ay maaaring ibenta.

May hawak at Tagagawa ng Awtorisasyon sa Marketing

May-hawak ng Awtorisasyon sa 
Marketing Gilead Sciences 
International Ltd Granta Park
Abington
Cambridge CB21 6GT
United Kingdom

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

Para sa anumang impormasyon tungkol sa gamot na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa lokal na kinatawan ng 

May-hawak ng Awtorisasyon sa Marketing:

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

Huling binago ang leaflet na ito sa 
Setyembre 2020



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

Ang sumusunod na impormasyon ay inilaan para sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan lamang:

BASAHIN ANG BUONG SEKSYON AT SEKSYON 4.4 NA MABUTI BAGO 
MAGSIMULA NG REKONSTITUSYON

Ang AmBisome ay hindi katumbas ng iba pang produkto ng amphotericin.

Ang AmBisome ay dapat na i-reconstitute gamit ang Sterile Water para sa Injection (nang walang 
bacteriostatic agent) at diluted sa Dextrose solution (5%, 10% o 20%) para sa pagbubuhos lamang.

Ang paggamit ng anumang solusyon maliban sa mga inirerekomenda, o ang pagkakaroon ng isang 
bacteriostatic agent (hal. benzyl alcohol) sa solusyon, ay maaaring magdulot ng pag-ulan ng 
AmBisome.

Ang AmBisome ay HINDI tugma sa saline at hindi dapat i-reconstituted o diluted na may saline o 
ibigay sa pamamagitan ng intravenous line na dati nang ginamit para sa saline maliban kung i-
flush muna ng dextrose solution (5%, 10% o 20%) para sa pagbubuhos. Kung hindi ito magagawa, 
ang AmBisome ay dapat ibigay sa pamamagitan ng isang hiwalay na linya.

HUWAG ihalo ang AmBisome sa iba pang mga produktong panggamot o electrolytes.

Ang pamamaraan ng aseptiko ay dapat na mahigpit na sundin sa lahat ng paghawak, dahil walang 
preservative o bacteriostatic agent na naroroon sa AmBisome, o sa mga materyales na tinukoy para 
sa reconstitution at dilution.

Ang AmBisome ay dapat na muling buuin ng angkop na sinanay na kawani.

Ang mga vial ng AmBisome na naglalaman ng 50 mg ng amphotericin B ay inihanda tulad ng sumusunod:

1. Magdagdag ng 12 ml ng Sterile Water para sa Injection sa bawat AmBisome vial, upang magbunga ng paghahandang 

naglalaman ng 4 mg/ml amphotericin B.



2. AGAD pagkatapos ng pagdaragdag ng tubig, IYONG NG MABUTI ANG VIAL sa loob ng 30 segundo upang 
tuluyang ma-disperse ang AmBisome. Pagkatapos ng reconstitution ang concentrate ay isang translucent, yellow 
dispersion. Biswal na suriin ang vial para sa particulate matter at ipagpatuloy ang pag-alog hanggang sa makuha 
ang kumpletong dispersion. Huwag gamitin kung mayroong anumang katibayan ng pag-ulan ng dayuhang bagay.

3. Kalkulahin ang dami ng na-reconstituted na AmBisome (4 mg/ml) na higit pang matunaw (tingnan ang talahanayan 

sa ibaba).

4. Ang infusion solution ay nakukuha sa pamamagitan ng dilution ng reconstituted AmBisome na may pagitan ng isa (1) at 

labinsiyam (19) na bahagi ng dextrose solution (5%, 10% o 20%) para sa pagbubuhos ayon sa volume, upang magbigay ng 

panghuling konsentrasyon sa inirerekomendang saklaw ng 2.00 mg/ml hanggang 0.20 mg/ml amphotericin B bilang 

AmBisome (tingnan ang talahanayan sa ibaba).

5. I-withdraw ang nakalkulang dami ng na-reconstituted na AmBisome sa isang sterile syringe. Gamit ang 5 
micron na filter na ibinigay, itanim ang paghahanda ng AmBisome sa isang sterile na lalagyan na may 
tamang dami ng dextrose solution (5%, 10% o 20%) para sa pagbubuhos.



Maaaring gumamit ng in-line membrane filter para sa intravenous infusion ng AmBisome. Gayunpaman, ang 
mean pore diameter ng filter ay hindi dapat mas mababa sa 1.0 micron.

Halimbawa ng paghahanda ng AmBisome dispersion para sa pagbubuhos sa isang dosis na 
3mg/kg/araw sa dextrose 5% na solusyon para sa pagbubuhos.

Timbang

(kg)
Numero
ng mga vial

Halaga
AmBisome
(mg) upang maging

binawi
para sa karagdagang

pagbabanto

Dami ng
muling nabuo
AmBisome
(ml)*

Upang makagawa ng isang 0.2mg/ml 

na konsentrasyon

Upang makabuo ng 2.0mg/ml 

na konsentrasyon

(1 sa 20 pagbabanto) (1 sa 2 pagbabanto)

Dami ng
5%
dextrose
kailangan

(ml)

Kabuuan

dami (ml;
AmBisome
plus 5%
dextrose)

Dami ng
5%
dextrose
kailangan

(ml)

Kabuuan

dami (ml;
AmBisome
plus 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
* Ang bawat vial ng AmBisome (50mg) ay muling binubuo ng 12ml na Tubig para sa Injection upang magbigay 

ng konsentrasyon na 4mg/ml amphotericin B.

Ang anumang hindi nagamit na produkto o basura ay dapat itapon alinsunod sa mga lokal na 
pangangailangan.

Video ng pagtuturo sa reconstitution at dilution: 
www.medicines.org.uk/emc/product/1022/video


