
-מיקמין
( Micafunginנתרן כמו)

צריכה רפואת על מידע

 הנגרמים בזיהומים לטיפול המשמשיםזה בעלון יש מה
 שמרים או פטרייה תאי ידי על

.קנדידה הנקראים

זה את לקחת שתתחיל לפני

 אלרגיות לך יש אם שלך לרופא ספר
 משמרים חומרים, מזונות, לתרופות

.אחרים צבעים או

 נפוצות שאלות כמה על עונה זה עלון
Mycamine. על
. הזמין המידע כל את מכיל אינו הוא
 הרופא עם שיחה במקום בא לא זה
.הרוקח או

 של לייצור הפרעה ידי על עובד זה
 מה, הפטרייתי התא מדופן חלק

 מסוגלת לא הפטרייה את שהופך
.ולגדול לחיות

 או לך יש אם שלך לרופא ספר
 מהמצבים אחד לך היה

:הבאים הרפואיים
 עקב אנמיה( המוליטית אנמיה•

 או) אדומות דם כדוריות פירוק
 דם כדוריות פירוק( המוליזה
)אדומות

 לך יש אם שלך הרופא את שאל
לכך הסיבה לגבי שאלות
.תרופה עבורך נרשמה

. ויתרונות סיכונים יש התרופות לכל
 שיש הסיכונים את שקל שלך הרופא

 שהם היתרונות מולMycamine  לך
.עבורך לו שיהיו מצפים

 זה את רשם שלך שהרופא ייתכן
.אחרת מסיבה

 ספיקת אי כגון בכליות בעיות•
 לא כליות תפקוד בדיקת או כליות
תקינה  נטילת לגבי חששות לך יש אם

 או הרופא את שאל, זו תרופה
, כבד ספיקת אי כגון כבד בעיות•.הרוקח

 תפקודי בדיקות או הפטיטיס
.תקינות לא כבד .זה עלון שמור

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן

 לך שנותנים לפני
Mycamineבהריון את אם שלך לרופא ספר 

 או להריון להיכנס מתכננת או
 איתך לדון יכול שלך הרופא .מניקה

 הכרוכים והיתרונות הסיכונים על
.בכך

זה את לקבל כשאסור

 יש אםMycamine  תקבל אלMycamine משמש למה
:ל אלרגיה לך

 המכילה תרופה כל•
מיקאפונגין

 כל על שלך לרופא סיפרת לא אם
 ה/לו ספר, לעיל מהדברים אחד
שתתחיל לפני
Mycamine. מקבל

:לטיפול משמשת זו תרופה
 המפורטים מהמרכיבים אחד כל•

העלון בסוף  שיש וילדים מתבגרים, מבוגרים•
רצינית פטרייה להם
( פולשנית קנדידה הנקרא זיהום
 שמרים ידי על הנגרם זיהום

)לגוף שחדרקמִחָֹוןהנקראים

 השייכת אחרת תרופה כל•
.האכינוקנדין לקבוצת

אחרות תרופות נטילת

 תגובה של מהתסמינים חלק
:לכלול עשויים אלרגית

 אתה אם לרוקח או לרופא ספר
אחרת תרופה נוטל

 מקבל שאתה מה כל כולל, תרופות
, המרקחת מבית מרשם ללא

 הבריאות מזון חנות או הסופרמרקט
.שלך

 עלולים ומיקמין מסוימות תרופות
:כוללים אלו. לזה זה להפריע

 שנים16  ≥ נוער ובני מבוגרים•
 בצינור פטרייתי זיהום להם שיש
 לווריד טיפול שבו) וושט( המזון

מתאים

נשימה קוצר•

נשימה קשיי או צפצופים•

, השפתיים, הפנים של נפיחות•
בגוף אחרים חלקים או הלשון

העור על כוורות או גירוד, פריחה•
 וילדים מתבגרים, מבוגרים•

(קמִחָֹון א לפתח בסיכון הנמצאים
 סוג שעוברים בזמן זיהום) שמרים
 אם או גזע תאי השתלת של מסוים
 לבנים דם תאי ספירת לך צפויה
.מסוימת לרמה מתחת

 לאחר התרופה את להחזיק אין
 על המודפס התפוגה תאריך
 או קרועה האריזה אם או האריזה
.חבלה סימני מראה

 בזיהומים לטיפול המשמשות תרופות•
 ,itraconazoleפטרייתיים

 למניעת המשמשת תרופה•
 ,sirolimusכליה השתלת
דחְִיהָ

 להתחיל עליך אם בטוח אינך אם
 הרופא עם דבר, זו תרופה לקבל
 לטיפול המשמשת תרופה.•.שלך

 תרופות לקבוצת שייכת זו תרופה ,nifedipineגבוה דם בלחץ
אכינוקנדינים הנקראות
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 מושפעות להיות עשויות אלו תרופות
 שתצטרך ייתכן-Mycamine. מ

אלה של שונות כמויות
 ליטול תצטרך אולי או, תרופות
.שונות תרופות

ו ג"ק-40 מ יותר השוקלים חולים
 חולים עבור ליום ג"ק/ג"מ-1

.פחות או ג"ק40  במשקל

 מקבל שאתה בזמן
Mycamine

לעשות חייב שאתה דבריםיינתן זה מתי
 נוסף מידע יש שלך ולרוקח לרופא

 או בהן להיזהר שיש תרופות על
.זו תרופה קבלת   בעת מהן להימנע

 בעירוי ביום פעם ניתנת זו תרופה
 כלל בדרך נמשך העירוי. לווריד איטי
.שעה

 להשתמש להתחיל עומד אתה אם
 הזכר, כלשהי חדשה בתרופה
 מקבל שאתה ולרוקח לרופא

.Mycamine
זה את לך יתנו זמן כמה

 שיניים רופא, רופא לכל ספר
 בך שמטפלים אחרים ורוקח
מזה סובל שאתה
.רפואה

 בדרך, זיהוםקמִחָֹון בפולשני לטיפול
 יום14  למשך התרופה את תקבל כלל

 כלל בדרך יימשך הטיפול אך, לפחות
 שתסמינים לאחר שבוע לפחות

.הוסר שהזיהום מראות דם ותוצאות

מיקמין ניתן כיצד

 ולתת מוכנה להיות חייבת זו תרופה
 או אחות ידי על החולים בבית לך
.הבריאות בתחום אחר מקצוע איש

 ספר, ניתוח לעבור עומד אתה אם
 שאתה המרדים לרופא או למנתח
זה את עובר

.רפואה
 המשמשות אחרות תרופות על להשפיע עשוי זה

.הניתוח במהלך

 הטיפול, בוושט זיהוםקמִחָֹוןלמשך
 לאחר שבוע לפחות כלל בדרך יימשך

.התסמינים היעלמות
לך יתנו כמה

Mycamine  כמה יחליט שלך הרופא
.יום בכל תקבל

 קבלת בזמן להריון נכנסת את אם
.מיד לרופא ספר, זו תרופה  יימשך הטיפול, זיהום קמִחָֹוןלמניעת

 לאחר שבוע לפחות כלל בדרך
 יחזור הלבנים הדם תאי שמספר
.לקדמותו

16: גיל מעל מתבגרים, למבוגרים

בפולשני לטיפול הרגיל המינון•
 ליום ג"מ100  הוא זיהוםקמִחָֹון
מ יותר השוקלים חולים עבור

 עבור ליום ג"ק/ג"מ-2 ו, ג"ק-40
 או ג"ק40  ששוקלים חולים
פחות

לוואי תופעות

למנה מתגעגע אתה אם
 בהקדם לרוקח או לרופא ספר

 טוב מרגיש לא אתה אם האפשרי
Mycamine. מקבל שאתה בזמן

 האנשים לרוב מסייעת זו תרופה
 בזיהומים טיפול או במניעה

 לה להיות עשויות אך, פטרייתיים
 מספר אצל רצויות לא לוואי תופעות
 להיות יכולות התרופות לכל. אנשים
, רציניים הם לפעמים. לוואי תופעות

 שתזדקק ייתכן. לא הם הזמן רוב
 חלק מקבל אתה אם רפואי לטיפול

.הלוואי מתופעות

 התגובה אחר עוקב שלך הרופא
 יש זמן כמה לקבוע כדי שלך והמצב
 אתה אם, זאת עם. בטיפול צורך
 מיד פנה, מנה החמצת שאולי חושש
.אחר לרופא או שלך לרופא

 זיהום קמִחָֹוןא לטיפול המינון•
 עבור ג"מ150  הוא בוושט
 ג"ק-40 מ יותר השוקלים חולים

 חולים עבור ליום ג"ק/ג"מ-3 ו
פחות או ג"ק40  במשקל

 בסיכון לחולים הרגיל המינון•
מ50  הוא הזיהום קמִחָֹוןא לפתח

 השוקלים חולים עבור ליום ג"
 ליום ג"ק/ג"מ-1 ו ג"ק-40 מ יותר
 או ג"ק40  במשקל חולים עבור
.פחות

 מנת( מדי יותר לך נותנים אם
)יתר

 התגובה אחר עוקב שלך הרופא
 המינון מה לקבוע כדי שלך והמצב
 חושש אתה אם, זאת עם. הדרוש
Mycamine,  מדי יותר קיבלת שאולי
.אחר לרופא או שלך לרופא מיד פנה

 של הבאות מהרשימות תיבהל אל
 תחווה שלא ייתכן. הלוואי תופעות

.מהם אחד אף  ולמתבגרים) יילודים כולל( לילדים
16: לגיל מתחת

בפולשני לטיפול הרגיל המינון•
 ליום ג"מ100  הוא זיהוםקמִחָֹון
מ יותר השוקלים חולים עבור

 עבור ליום ג"ק/ג"מ-2 ו, ג"ק-40
 או ג"ק40  ששוקלים חולים
פחות

 שלך הרוקח או הרופא את שאל
.לך שיש שאלה כל על לענות

 אתה אם לרוקח או לרופא ספר
 והם הבאים מהדברים באחד מבחין

:אותך מדאיגים
 בסיכון לחולים הרגיל המינון•

מ50  הוא זיהום קמִחָֹוןא לפתח
עבור ליום ג"

ׁשלִׁשּול•
הקאות או בחילה•

-מיקמין



עצירות•
גבוה חום או חום•
ראֹׁש ּכאְבֵ•
נוחות אי או בטן כאבי•
קבֵהָ קלִקּול•

עייפות•
תיאבון אובדן•
גב או מפרקים כאבי•

שינה קשיי•
.להְׁשִתְעַלֵ•

 אין, עכורה נראית עירוי תמיסת
.בה להשתמש

מוצר תיאור

נראה זה מה כמו

UV.להזרקה לבן בצבע אבקה היא ג"מ 
 עם זכוכית בקבוקון בתוך הכלולה

 וסרט כחול הפוך מכסה, גומי פקק
50Mycamine  מגן עטיפה  האפשרי בהקדם שלך לרופא ספר

 מהדברים באחד מבחין אתה אם
:הבאים

UV.לבן בצבע אבקה היא ג"מ 
 בקבוקון בתוך הכלולה להזרקה
 אדום פקק, גומי פקק עם זכוכית
100  מגן עטיפה וסרט הפוך

Mycamine

 או הקרסוליים, הידיים של נפיחות•
הרגליים

נשימה קשיי או נשימה קוצר•

כוורות או גירוד, פריחה•
 שבו באופן שינויים או מהיר דופק•

פועם הלב
שתן במתן קושי•
.העיניים או העור של הצהבה•

 של באריזות זמינות החוזקות שתי
.בקבוקונים10  או1

רכיבים

 לוואי תופעות כוללת לעיל הרשימה
רפואי טיפול לדרוש שעשויות חמורות

.

כנתרן )הפעיל כמרכיב.
micafungin )100  או ג"מ50  מכיל

Mycamine של ג"מ
:גם מכיל בקבוקון כל

 אתה אם לרוקח או לרופא ספר
 להרגיש לך שגורם במשהו מבחין

.טוב לא

לקטוז•

מים נטולת לימון חומצת•

.הידרוקסידי נתרן•
 לעיל מופיעות שאינן אחרות לוואי תופעות
.מסוימים אנשים אצל גם להופיע עשויות

, סוכרוז מכילה אינה זו תרופה
 אזו צבעי כל או טרטרזין, גלוטן

.אחרים לדוגמה( הללו הלוואי מתופעות חלק
 או דם בדיקות בתוצאות שינויים,

 כאשר רק למצוא ניתן) דם לחץ
 מעת בדיקות עושה שלך הרופא
 ההתקדמות את לבדוק כדי לעת
.שלך

ספק

 ידי על זילנד בניו מופץ:
Mycamine

bioCSL )NZ( Ltd
62590 . ד.ת

 ניו1546 , אוקלנד, גרינליין
זילנד קבלת אחרי

מיקמין
רשום מסחרי סימן=-

אחִסּון
:אוסטרליים רישום מספרי

 נפתחו שלא בקבוקונים לשמור יש
שבו ויבש קריר במקום

.ג°-25ל מתחת נשארת הטמפרטורה
R 196108 100 -  ג"מ50

AUST196109 -  ג"מ RAUST

 העירוי בתמיסת להשתמש יש
 מוגנת אותה ולשמור מיד המוכנה
ה אם. אור מפני

.2014 במאי הוכן זה עלון

-מיקמין


