
Mycamine-
Micafungin (sub formă de sodiu)

Informații despre medicamentele de consum

Ce este în acest prospect care sunt utilizate pentru a trata infecțiile 

cauzate de celulele fungice sau de drojdie 

numite Candida.

Înainte de a începe să-l iei

Spuneți medicului dumneavoastră dacă 

aveți alergii la orice alte medicamente, 

alimente, conservanți sau coloranți.

Acest prospect răspunde la câteva întrebări 
frecvente despre Mycamine.

Nu conține toate informațiile 
disponibile. Nu înlocuiește discuția 
cu medicul dumneavoastră sau 
farmacistul.

Funcționează prin interferarea cu 
producția unei părți a peretelui celular al 
fungilor, făcând ciuperca incapabilă de a 
trăi și de a crește.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă 

aveți sau ați avut oricare dintre 

următoarele afecțiuni medicale:

• anemie hemolitică (anemie 
cauzată de defalcarea globulelor 
roșii) sau hemoliză (defalcarea 
globulelor roșii)

Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți 

întrebări despre motivul acestui lucru

v-a fost prescris medicament.
Toate medicamentele au riscuri și beneficii. 
Medicul dumneavoastră a cântărit riscurile 
de a avea Mycamine față de beneficiile pe 
care se așteaptă că le va avea pentru 
dumneavoastră.

Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă fi 

prescris din alt motiv.
• probleme ale rinichilor, cum ar fi 

insuficiența renală sau un test anormal 
al funcției renaleDacă aveți orice îngrijorare cu privire la 

administrarea acestui medicament, adresați-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.
• probleme hepatice, cum ar fi insuficiența 

hepatică, hepatita sau testele anormale 

ale funcției hepatice.Păstrați acest prospect.

Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.

Înainte să vi se 
administreze Mycamine

Spuneți medicului dumneavoastră dacă 

sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți 

gravidă sau alăptați. Medicul dumneavoastră 

poate discuta cu dumneavoastră despre riscurile 

și beneficiile implicate.

Când nu trebuie să-l ai

Pentru ce se utilizează 
Mycamine

Nu luați Mycamine dacă 
aveți o alergie la:
• orice medicament care conține 

micafungin

Dacă nu ați spus medicului dumneavoastră 

despre oricare dintre cele de mai sus, 

spuneți-i înainte de a începe

primind Mycamine.
Acest medicament este utilizat pentru a trata:

• oricare dintre ingredientele enumerate 

la sfârșitul acestui prospect• adulți, adolescenți și copii 
care au o ciupercă gravă
infecție numită candidoză 
invazivă (o infecție cauzată de o 
drojdie numităCandidacare a 
pătruns în corp)

• orice alte medicamente 
aparținând grupei echinocandinei.

Luarea altor medicamente

Unele dintre simptomele unei 
reacții alergice pot include:

Spuneți medicului dumneavoastră sau 

farmacistului dacă luați oricare altul

medicamente, inclusiv cele pe care le 
obțineți fără prescripție medicală de la 
farmacie, supermarket sau magazin de 
produse naturiste.
Unele medicamente și 
Mycamine pot interfera între 
ele. Acestea includ:

• adulți și adolescenți cu vârsta ≥ 16 
ani care au o infecție fungică în 
conducta alimentară (esofag) în 
cazul în care tratamentul într-o 
venă este adecvat

• dificultăți de respirație

• respirație șuierătoare sau dificultăți de respirație

• umflarea feței, buzelor, limbii sau 
a altor părți ale corpului

• erupție cutanată, mâncărime sau urticarie pe piele
• adulți, adolescenți și copii care 

prezintă risc de dezvoltare a 
Candida(drojdie) infecție în timpul 
unui anumit tip de transplant de 
celule stem sau dacă se așteaptă să 
aveți un număr de celule albe din 
sânge sub un anumit nivel.

Nu luați acest medicament după data 
de expirare imprimată pe ambalaj sau 
dacă ambalajul este rupt sau prezintă 
semne de manipulare.

• itraconazol, medicamente utilizate pentru 

tratarea infecțiilor fungice

• sirolimus, un medicament utilizat pentru 

prevenirea transplantului de rinichi

respingere
Dacă nu sunteți sigur dacă trebuie să 

începeți să luați acest medicament, discutați 

cu medicul dumneavoastră. • nifedipină, un medicament utilizat pentru a 

trata hipertensiunea arterială.
Acest medicament aparține unui grup de 
medicamente numite echinocandine
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Aceste medicamente pot fi afectate de 
Mycamine. Este posibil să aveți nevoie de 
cantități diferite din acestea
medicamente sau poate fi necesar să luați 
diferite medicamente.

pacienții cu o greutate mai mare de 40 kg 

și 1 mg/kg pe zi pentru pacienții cu o 

greutate de 40 kg sau mai puțin.

În timp ce vi se administrează 
Mycamine

Când va fi dat Lucruri pe care trebuie să le faci

Medicul dumneavoastră și farmacistul au mai multe 

informații despre medicamentele de care trebuie să 

aveți grijă sau să le evitați în timp ce vi se 

administrează acest medicament.

Acest medicament se administrează o 
dată pe zi printr-o perfuzie lentă într-o 
venă. Infuzia durează de obicei o oră.

Dacă sunteți pe cale să începeți cu 
orice medicament nou, amintiți-vă 
medicului dumneavoastră și 
farmacistului că luați Mycamine.

Cât timp ți se va da
Spuneți oricăror altor medici, 
stomatologi și farmaciști care vă 
tratează că aveți acest lucru
medicament.

Pentru tratamentul unui invaziv 
Candidainfecție, veți primi de obicei 
acest medicament timp de cel puțin 14 
zile, dar tratamentul va continua de 
obicei cel puțin o săptămână după ce 
simptomele și rezultatele sanguine 
arată că infecția a fost eliminată.

Cum se administrează Mycamine

Acest medicament trebuie preparat și 
administrat în spital de o asistentă 
medicală sau de un alt profesionist din 
domeniul sănătății.

Dacă urmează să suferiți o intervenție 

chirurgicală, spuneți chirurgului sau 

anestezistului că aveți acest lucru

medicament.

Poate afecta alte medicamente utilizate în timpul 

intervenției chirurgicale.

Pentru oCandidainfecție a 
esofagului, tratamentul va continua, 
de obicei, cel puțin o săptămână 
după ce simptomele au dispărut.

Cât ți se va da
Medicul dumneavoastră va decide cât de 
mult Mycamine veți primi în fiecare zi.

Dacă rămâneți gravidă în timp ce primiți 

acest medicament, spuneți imediat 

medicului dumneavoastră.
Pentru prevenireaCandida infecție, 
tratamentul va continua de obicei cel 
puțin o săptămână după ce numărul 
de celule albe din sânge revine la 
normal.

Pentru adulți, adolescenți cu vârsta ≥ 16 
ani:

• doza uzuală pentru tratarea unui 
invazivCandidainfecția este de 100 mg 
pe zi pentru pacienții cu o greutate mai 
mare de 40 kg și 2 mg/kg pe zi pentru 
pacienții cu o greutate de 40 kg sau 
mai puțin.

Efecte secundare

Dacă omiteți o doză
Spuneți medicului dumneavoastră sau 

farmacistului cât mai curând posibil dacă nu vă 

simțiți bine în timp ce vi se administrează 

Mycamine.

Acest medicament îi ajută pe majoritatea 
oamenilor cu prevenirea sau tratamentul 
infecțiilor fungice, dar poate avea efecte 
secundare nedorite la câțiva oameni. Toate 
medicamentele pot avea efecte secundare. 
Uneori sunt serioși, de cele mai multe ori nu. 
Este posibil să aveți nevoie de asistență 
medicală dacă aveți unele dintre reacțiile 
adverse.

Medicul dumneavoastră vă monitorizează 

răspunsul și starea dumneavoastră pentru a 

determina cât timp este nevoie de tratament. 

Cu toate acestea, dacă sunteți îngrijorat că ați 

omis o doză, discutați imediat cu medicul 

dumneavoastră sau cu un alt profesionist din 

domeniul sănătății.

• doza de tratat aCandida infecția 
esofagului este de 150 mg pentru 
pacienții cu o greutate mai mare de 
40 kg și 3 mg/kg pe zi pentru 
pacienții cu o greutate de 40 kg sau 
mai puțin.

• doza uzuală pentru pacienții cu risc de a 
dezvolta aCandida infecția este de 50 
mg pe zi pentru pacienții cu o greutate 
mai mare de 40 kg și 1 mg/kg pe zi 
pentru pacienții cu o greutate de 40 kg 
sau mai puțin.

Dacă vi se administrează prea mult 
(supradozaj)

Medicul dumneavoastră vă monitorizează 
răspunsul și starea pentru a determina ce 
doză este necesară. Cu toate acestea, dacă 
sunteți îngrijorat că vi s-a administrat prea 
mult Mycamine, discutați imediat cu medicul 
dumneavoastră sau cu un alt profesionist 
din domeniul sănătății.

Nu vă alarmați de următoarele liste de 
efecte secundare. Este posibil să nu 
experimentați niciuna dintre ele.

Pentru copii (inclusiv nou-născuți) și 
adolescenți cu vârsta < 16 ani:

• doza uzuală pentru tratarea unui 
invazivCandidainfecția este de 100 mg 
pe zi pentru pacienții cu o greutate mai 
mare de 40 kg și 2 mg/kg pe zi pentru 
pacienții cu o greutate de 40 kg sau 
mai puțin.

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului să vă răspundă la orice întrebări ați 

putea avea.

Spuneți medicului dumneavoastră sau 

farmacistului dacă observați oricare dintre 

următoarele și vă îngrijorează:

• doza uzuală pentru pacienții cu 
risc de a dezvolta aCandida 
infectia este de 50 mg pe zi pt

• Diaree
• Greață sau vărsături
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• Constipație
• Febră sau temperatură ridicată

• Durere de cap

• Dureri de stomac sau disconfort

• Indigestie
• Oboseală
• Pierderea poftei de mâncare

• Dureri articulare sau de spate

• Dificultate de somn
• Tuse.

soluția perfuzabilă pare tulbure, nu 
trebuie utilizată.

Descrierea produsului

Cum arată
Mycamine 50 mg este o pulbere 
injectabilă de culoare albă, conținută într-
un flacon de sticlă cu dop de cauciuc, 
capac flip off albastru și folie de ambalare 
termocontractabilă cu protecție UV.

Spuneți medicului dumneavoastră cât mai 

curând posibil dacă observați oricare dintre 

următoarele:

Mycamine 100 mg este o pulbere de culoare 
albă pentru injectare, conținută într-un 
flacon de sticlă cu dop de cauciuc, capac 
roșu flip off și folie de ambalare 
termocontractabilă cu protecție UV.

• Umflarea mâinilor, gleznelor sau 
picioarelor

• Dificultăți de respirație sau dificultăți de 
respirație

• Erupție cutanată, mâncărime sau urticarie

• Bătăi rapide ale inimii sau modificări ale 

modului în care bate inima

• Dificultate la urinare
• Îngălbenirea pielii sau a ochilor.

Ambele concentrații sunt disponibile în 

pachete cu 1 sau 10 flacoane.

Ingrediente

Lista de mai sus include reacții adverse 
grave care pot necesita îngrijiri 
medicale.

Mycamine conține 50 mg sau 100 
mg micafungin (sub formă de sodiu) 
ca ingredient activ.

Fiecare flacon mai conține:
Spuneți medicului dumneavoastră sau 
farmacistului dacă observați ceva care vă 
face să vă simțiți rău.

• lactoză
• acid citric anhidru
• hidroxid de sodiu.

La unele persoane pot apărea și alte reacții 

adverse care nu sunt enumerate mai sus.
Acest medicament nu conține 
zaharoză, gluten, tartrazină sau alți 
coloranți azoici.Unele dintre aceste reacții adverse (de exemplu, 

modificări ale rezultatelor testelor de sânge sau 

ale tensiunii arteriale) pot fi găsite numai atunci 

când medicul dumneavoastră face teste din când 

în când pentru a vă verifica progresul.

Furnizor

Mycamine este distribuit în Noua 
Zeelandă de către:

bioCSL (NZ) Ltd
Căsuța PO 62 590
Greenlane, Auckland, 1546 
Noua ZeelandăDupa primire

Mycamine
- =Marca inregistrata

Depozitare

Numere de înregistrare australiene:
Flacoanele nedeschise trebuie păstrate într-
un loc uscat și răcoros, unde

temperatura rămâne sub 25°C.
50 mg - AUST R 196108 
100 mg - AUST R 196109

Soluția perfuzabilă preparată 
trebuie utilizată imediat și 
păstrată ferită de lumină. Dacă

Acest prospect a fost pregătit în mai 
2014.
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