
Mycamine-
Micafungina (como sódio)

Informações sobre medicina do consumidor

O que tem neste folheto que são usados   para tratar infecções 

causadas por células fúngicas ou de 

levedura chamadas Candida.

Antes de começar a tomá-lo

Informe o seu médico se tiver alergia a 

quaisquer outros medicamentos, 

alimentos, conservantes ou corantes.

Este folheto responde a algumas 
perguntas comuns sobre Mycamine.
Não contém todas as informações 
disponíveis. Não substitui a 
conversa com o seu médico ou 
farmacêutico.

Funciona interferindo na produção de 
uma parte da parede celular do fungo, 
tornando o fungo incapaz de viver e 
crescer.

Informe o seu médico se você tem 
ou teve alguma das seguintes 
condições médicas:
• anemia hemolítica (anemia devido à 

degradação dos glóbulos 
vermelhos) ou hemólise (quebra 
dos glóbulos vermelhos)

Pergunte ao seu médico se você tiver 

alguma dúvida sobre por que isso

medicamento foi prescrito para 
você.

Todos os medicamentos têm riscos e 
benefícios. Seu médico avaliou os riscos de 
você tomar Mycamine em relação aos 
benefícios que eles esperam que ele tenha 
para você.

Seu médico pode tê-lo prescrito 
por outro motivo.

• problemas renais, como insuficiência 
renal ou um teste de função renal 
anormalSe tiver dúvidas sobre a toma deste 

medicamento, fale com o seu médico 
ou farmacêutico.

• problemas hepáticos, como 

insuficiência hepática, hepatite ou 

testes de função hepática anormais.Guarde este folheto.

Você pode precisar de o ler novamente.

Antes de lhe ser 
administrado Mycamine Informe o seu médico se estiver 

grávida ou planeia engravidar ou 
se está a amamentar. Seu médico 
pode discutir com você os riscos e 
benefícios envolvidos.

Quando você não deve tê-lo

Para que é utilizado o 
Mycamine

Não tome Mycamine se 
tiver alergia a:
• qualquer medicamento 

contendo micafungina

Se você não informou o seu médico 
sobre qualquer um dos itens acima, 
informe-o antes de iniciar
recebendo Mycamine.

Este medicamento é usado para tratar:
• qualquer um dos ingredientes 

listados no final deste folheto• adultos, adolescentes e crianças que 
têm uma séria infecção fúngica
infecção chamada candidíase invasiva 
(uma infecção causada por uma 
levedura chamadaCandidaque 
penetrou no corpo)

• quaisquer outros medicamentos 

pertencentes ao grupo das equinocandinas.
Tomar outros medicamentos

Alguns dos sintomas de uma 
reação alérgica podem incluir:

Informe o seu médico ou farmacêutico se 

estiver a tomar qualquer outro

medicamentos, incluindo aqueles que 
você obtém sem receita médica em sua 
farmácia, supermercado ou loja de 
produtos naturais.
Alguns medicamentos e 
Mycamine podem interferir entre 
si. Esses incluem:

• adultos e adolescentes ≥ 16 anos de 
idade que tenham uma infecção 
fúngica no tubo alimentar (esôfago) 
onde o tratamento em uma veia é 
apropriado

• falta de ar
• chiado ou dificuldade em respirar

• inchaço da face, lábios, língua ou 
outras partes do corpo

• erupção cutânea, comichão ou urticária na pele
• adultos, adolescentes e crianças que 

correm o risco de desenvolver uma 
Candida(levedura) durante a realização 
de um certo tipo de transplante de 
células estaminais ou se se espera que 
tenha contagens de glóbulos brancos 
abaixo de um determinado nível.

Não tenha este medicamento após o 

prazo de validade impresso na 

embalagem ou se a embalagem estiver 

rasgada ou apresentar sinais de violação.

• itraconazol, medicamentos usados   para 

tratar infecções fúngicas

• sirolimus, um medicamento usado 

para prevenir o transplante renal

rejeição
Se não tiver a certeza se deve 
começar a tomar este medicamento, 
fale com o seu médico. • nifedipina, um medicamento utilizado para 

tratar a pressão arterial elevada.
Este medicamento pertence a um grupo de 

medicamentos denominado equinocandinas
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Estes medicamentos podem ser afetados por 

Mycamine. Você pode precisar de 

quantidades diferentes desses

medicamentos, ou você pode precisar tomar 

medicamentos diferentes.

pacientes com peso superior a 40 kg e 1 
mg/kg por dia para pacientes com peso 
igual ou inferior a 40 kg.

Enquanto você estiver recebendo 
Mycamine

Quando será dado Coisas que você deve fazer
O seu médico e farmacêutico têm mais 

informações sobre medicamentos com os quais 

deve ter cuidado ou evitar enquanto estiver a 

receber este medicamento.

Este medicamento é administrado uma vez 
por dia por perfusão lenta numa veia. A 
infusão geralmente dura uma hora.

Se estiver prestes a iniciar qualquer 
medicamento novo, lembre ao seu 
médico e farmacêutico que está a 
tomar Mycamine.

Quanto tempo você vai ser dado
Diga a quaisquer outros médicos, 
dentistas e farmacêuticos que o 
tratam que você está tendo isso
medicamento.

Para o tratamento de uma doença invasiva 
Candidainfecção, você geralmente receberá 

este medicamento por pelo menos 14 dias, mas 

o tratamento geralmente continuará por pelo 

menos uma semana após os sintomas e os 

resultados de sangue mostrarem que a 

infecção foi eliminada.

Como Mycamine é administrado

Este medicamento deve ser preparado e 
administrado a você no hospital por uma 
enfermeira ou outro profissional de saúde.

Se você for fazer uma cirurgia, diga ao 
cirurgião ou anestesista que você está 
passando por isso.
medicamento.

Pode afetar outros medicamentos usados   

durante a cirurgia.

ParaCandidainfecção do esôfago, o 
tratamento geralmente continuará por 
pelo menos uma semana após o 
desaparecimento dos sintomas.

Quanto você será dado
O seu médico decidirá a quantidade 
de Mycamine que irá receber por dia.

Se engravidar enquanto estiver a tomar 
este medicamento, informe o seu 
médico imediatamente.

Para a prevenção deCandida infecção, o 
tratamento geralmente continuará por pelo 
menos uma semana após os números de 
glóbulos brancos voltarem ao normal.

Para adultos, adolescentes ≥ 16 anos de 
idade:

• a dose usual para tratar uma infecção 
invasivaCandidainfecção é de 100 mg 
por dia para pacientes com peso 
superior a 40 kg e 2 mg/kg por dia 
para pacientes com peso igual ou 
inferior a 40 kg

Efeitos colaterais

Se você perder uma dose
Informe o seu médico ou farmacêutico o 
mais rapidamente possível se não se 
sentir bem enquanto estiver a receber 
Mycamine.
Este medicamento ajuda a maioria das 
pessoas na prevenção ou tratamento de 
infecções fúngicas, mas pode ter efeitos 
colaterais indesejados em algumas pessoas. 
Todos os medicamentos podem ter efeitos 
colaterais. Às vezes eles são sérios, na 
maioria das vezes não são. Você pode 
precisar de atenção médica se tiver alguns 
dos efeitos colaterais.

Seu médico monitora sua resposta e 
condição para determinar quanto tempo 
o tratamento é necessário. No entanto, se 
estiver preocupado com a possibilidade 
de ter perdido uma dose, fale 
imediatamente com o seu médico ou 
outro profissional de saúde.

• a dose para tratar umCandida 
infecção do esôfago é de 150 mg 
para pacientes com peso superior 
a 40 kg e 3 mg/kg por dia para 
pacientes com peso igual ou 
inferior a 40 kg

• a dose usual para pacientes em risco de 
desenvolver umaCandida infecção é de 
50 mg por dia para pacientes com peso 
superior a 40 kg e 1 mg/kg por dia para 
pacientes com peso igual ou inferior a 
40 kg.

Se lhe for administrado demasiado 
(sobredosagem)

Seu médico monitora sua resposta e 
condição para determinar qual dose é 
necessária. No entanto, se estiver 
preocupado com a possibilidade de ter 
recebido Mycamine em excesso, fale 
imediatamente com o seu médico ou 
outro profissional de saúde.

Não se assuste com as seguintes listas 
de efeitos colaterais. Você pode não 
experimentar nenhum deles.

Para crianças (incluindo recém-nascidos) 
e adolescentes < 16 anos de idade:

• a dose usual para tratar uma infecção 
invasivaCandidainfecção é de 100 mg 
por dia para pacientes com peso 
superior a 40 kg e 2 mg/kg por dia 
para pacientes com peso igual ou 
inferior a 40 kg

Peça ao seu médico ou farmacêutico para 

responder a quaisquer perguntas que possa 

ter.

Informe o seu médico ou farmacêutico se 
notar algum dos seguintes sintomas e 
eles o preocuparem:

• a dose usual para pacientes em 
risco de desenvolver umaCandida 
infecção é de 50 mg por dia para

• Diarréia
• Náusea ou vômito
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• Constipação
• Febre ou alta temperatura
• Dor de cabeça

• Dor ou desconforto no estômago

• Indigestão
• Cansaço
• Perda de apetite
• Dor nas articulações ou nas costas

• Dificuldade em dormir

• Tosse.

solução de perfusão parecer turva, não 
deve ser utilizada.

Descrição do produto

O que isso parece

Mycamine 50 mg é um pó injetável de 
cor branca contido em um frasco para 
injetáveis   de vidro com uma rolha de 
borracha, tampa de abertura azul e 
filme retrátil protetor UV.

Informe o seu médico o mais rápido 
possível se notar algum dos 
seguintes:

Mycamine 100 mg é um pó injetável de 
cor branca contido em um frasco para 
injetáveis   de vidro com uma rolha de 
borracha, tampa de abertura vermelha e 
filme retrátil protetor UV.

• Inchaço das mãos, tornozelos ou 
pés

• Falta de ar ou dificuldade para 
respirar

• Erupção cutânea, coceira ou urticária

• Batimentos cardíacos rápidos ou alterações na 

forma como o coração bate

• Dificuldade em urinar
• Amarelecimento da pele ou dos olhos.

Ambas as dosagens estão disponíveis em 

embalagens de 1 ou 10 frascos.

Ingredientes

A lista acima inclui efeitos colaterais 
graves que podem exigir atenção 
médica.

Mycamine contém 50 mg ou 100 mg 
de micafungina (sódica) como 
ingrediente ativo.

Cada frasco também contém:
Informe o seu médico ou 
farmacêutico se notar algo que o 
esteja a fazer sentir mal.

• lactose
• ácido cítrico anidro
• hidróxido de sódio.

Outros efeitos colaterais não listados acima 

também podem ocorrer em algumas pessoas.
Este medicamento não contém sacarose, 
glúten, tartrazina ou quaisquer outros 
corantes azo.Alguns desses efeitos colaterais (por exemplo, 

alterações nos resultados dos exames de 

sangue ou na pressão arterial) só podem ser 

detectados quando seu médico faz exames de 

tempos em tempos para verificar seu 

progresso.

Fornecedor

Mycamine é distribuído na Nova 
Zelândia por:

bioCSL (NZ) Ltd
Caixa Postal 62 590
Greenlane, Auckland, 1546 
Nova ZelândiaDepois de receber

Mycamine
- =Marca registrada

Armazenar

Números de registro australianos:
Os frascos não abertos devem ser mantidos 

em local fresco e seco, onde a

temperatura fica abaixo de 25°C.

50 mg - AUST R 196108 
100 mg - AUST R 196109

A solução para perfusão preparada 
deve ser utilizada imediatamente e 
mantida ao abrigo da luz. Se o

Este folheto foi elaborado em maio de 
2014.
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