
Mycamine-
Micafungin (som natrium)

Information om konsumentmedicin

Vad står i denna bipacksedel som används för att behandla infektioner 
orsakade av svamp- eller jästceller som 
kallas Candida.

Innan du börjar ta det

Tala om för din läkare om du har allergier 

mot andra läkemedel, livsmedel, 

konserveringsmedel eller färgämnen.

Denna broschyr besvarar några 
vanliga frågor om Mycamine.
Den innehåller inte all tillgänglig 
information. Det ersätter inte att 
prata med din läkare eller 
apotekspersonal.

Det fungerar genom att störa 
produktionen av en del av svampens 
cellvägg vilket gör att svampen inte 
kan leva och växa.

Tala om för din läkare om du har 
eller har haft något av följande 
medicinska tillstånd:
• hemolytisk anemi (anemi på grund av 

nedbrytning av röda blodkroppar) 
eller hemolys (nedbrytning av röda 
blodkroppar)

Fråga din läkare om du har några 
frågor om varför detta
medicin har ordinerats åt dig.

Alla läkemedel har risker och fördelar. 
Din läkare har vägt riskerna med att 
du får Mycamine mot de fördelar som 
de förväntar sig att det kommer att ha 
för dig. Din läkare kan ha skrivit ut det av en 

annan anledning.
• njurproblem som njursvikt 

eller ett onormalt 
njurfunktionstestOm du är orolig för att ta detta 

läkemedel, fråga din läkare eller 
apotekspersonal.

• leverproblem som leversvikt, 
hepatit eller onormala 
leverfunktionstester.Spara denna bipacksedel.

Du kan behöva läsa den igen.

Innan du får 
Mycamine Tala om för din läkare om du är 

gravid eller planerar att bli 
gravid eller ammar. Din läkare 
kan diskutera riskerna och 
fördelarna med dig.

När man inte får ha det

Vad Mycamine används 
för

Ta inte Mycamine om du 
är allergisk mot:
• något läkemedel som 

innehåller micafungin

Om du inte har berättat för din läkare om 

något av ovanstående, berätta för honom/

henne innan du börjar

får Mycamine.
Detta läkemedel används för att behandla:

• någon av ingredienserna som anges i 

slutet av denna bipacksedel• vuxna, ungdomar och barn 
som har en allvarlig svamp
infektion som kallas invasiv 
candidiasis (en infektion orsakad av 
en svamp som kallasCandidasom har 
trängt in i kroppen)

• andra läkemedel som tillhör 
echinocandingruppen.

Tar andra mediciner

Några av symptomen på en 
allergisk reaktion kan inkludera:

Tala om för din läkare eller 
apotekspersonal om du tar något annat
läkemedel, inklusive alla som 
du får receptfritt från ditt 
apotek, snabbköp eller 
hälsokostaffär.
Vissa läkemedel och 
Mycamine kan störa varandra. 
Dessa inkluderar:

• vuxna och ungdomar ≥ 16 år 
som har en svampinfektion i 
matröret (esofagus) där 
behandling i en ven är 
lämplig

• andnöd
• pipande andning eller andningssvårigheter

• svullnad av ansikte, läppar, tunga 
eller andra delar av kroppen

• utslag, klåda eller nässelutslag på huden
• vuxna, ungdomar och barn som 

riskerar att utveckla a Candida(
jäst) infektion medan du 
genomgår en viss typ av 
stamcellstransplantation eller 
om du förväntas ha antalet vita 
blodkroppar under en viss nivå.

Ha inte detta läkemedel efter 

utgångsdatumet tryckt på förpackningen 

eller om förpackningen är trasig eller 

visar tecken på manipulering.

• itrakonazol, läkemedel som används för att 

behandla svampinfektioner

• sirolimus, ett läkemedel som används för 

att förhindra njurtransplantation

avslagOm du inte är säker på om du ska 
börja ta detta läkemedel, tala 
med din läkare. • nifedipin, ett läkemedel som används 

för att behandla högt blodtryck.
Detta läkemedel tillhör en grupp 
läkemedel som kallas echinocandins
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Dessa läkemedel kan påverkas 
av Mycamine. Du kan behöva 
olika mängder av dessa
mediciner, eller så kan du behöva 
ta olika mediciner.

patienter som väger mer än 40 kg 
och 1 mg/kg per dag för patienter 
som väger 40 kg eller mindre.

Medan du får 
Mycamine

När det kommer att ges Saker du måste göra
Din läkare och apotekspersonal har 
mer information om läkemedel att 
vara försiktig med eller undvika när 
du får detta läkemedel.

Detta läkemedel ges en gång dagligen 
genom en långsam infusion i en ven. 
Infusionen varar vanligtvis en timme.

Om du är på väg att börja med 
något nytt läkemedel, påminn din 
läkare och apotekspersonal om 
att du får Mycamine.

Hur länge kommer du att få det
Berätta för andra läkare, 
tandläkare och farmaceuter som 
behandlar dig att du har detta
medicin.

För behandling av en invasiv Candida
infektion, kommer du vanligtvis att få 
detta läkemedel i minst 14 dagar men 
behandlingen kommer vanligtvis att 
fortsätta i minst en vecka efter att 
symtom och blodresultat visar att 
infektionen har försvunnit.

Hur Mycamine ges

Detta läkemedel måste förberedas 
och ges till dig på sjukhuset av en 
sjuksköterska eller annan 
vårdpersonal.

Om du ska opereras, berätta för 
kirurgen eller narkosläkaren att 
du genomgår detta
medicin.
Det kan påverka andra läkemedel som används 

under operationen.

För enCandidainfektion i matstrupen, 
kommer behandlingen vanligtvis att 
fortsätta i minst en vecka efter att 
symtomen har försvunnit.

Hur mycket du kommer att få

Din läkare kommer att bestämma hur 
mycket Mycamine du ska få varje dag.

Om du blir gravid medan du får 
detta läkemedel, berätta 
omedelbart för din läkare.

För att förebyggaCandida infektion, 
kommer behandlingen vanligtvis att 
fortsätta i minst en vecka efter att antalet 
vita blodkroppar är tillbaka till det 
normala.

För vuxna, ungdomar ≥ 16 år:

• den vanliga dosen för att behandla 
en invasivCandidainfektion är 100 
mg per dag för patienter som väger 
mer än 40 kg och 2 mg/kg per dag 
för patienter som väger 40 kg eller 
mindre

Bieffekter
Om du missar en dos

Tala om för din läkare eller 
apotekspersonal så snart som 
möjligt om du inte mår bra när du 
får Mycamine.
Detta läkemedel hjälper de flesta 
med att förebygga eller behandla 
svampinfektioner, men det kan ha 
oönskade biverkningar hos ett fåtal 
personer. Alla mediciner kan ha 
biverkningar. Ibland är de seriösa, för 
det mesta inte. Du kan behöva 
läkarvård om du får några av 
biverkningarna.

Din läkare övervakar ditt svar och 
ditt tillstånd för att avgöra hur 
lång behandling som behövs. 
Men om du är orolig för att du 
kan ha missat en dos, tala 
omedelbart med din läkare eller 
annan vårdpersonal.

• dosen för att behandla aCandida 
infektion i matstrupen är 150 mg 
för patienter som väger mer än 
40 kg och 3 mg/kg per dag för 
patienter som väger 40 kg eller 
mindre

• den vanliga dosen för patienter som 
riskerar att utveckla aCandida 
infektion är 50 mg per dag för 
patienter som väger mer än 40 kg 
och 1 mg/kg per dag för patienter 
som väger 40 kg eller mindre.

Om du får för mycket 
(överdos)
Din läkare övervakar ditt svar och 
ditt tillstånd för att avgöra vilken 
dos som behövs. Men om du är 
orolig för att du kan ha fått för 
mycket Mycamine, tala 
omedelbart med din läkare eller 
annan vårdpersonal.

Bli inte orolig av följande listor 
över biverkningar. Du kanske inte 
upplever någon av dem.För barn (inklusive nyfödda) 

och ungdomar under 16 år:
• den vanliga dosen för att behandla 

en invasivCandidainfektion är 100 
mg per dag för patienter som väger 
mer än 40 kg och 2 mg/kg per dag 
för patienter som väger 40 kg eller 
mindre

Be din läkare eller apotekspersonal 
svara på eventuella frågor du kan ha.

Tala om för din läkare eller 
apotekspersonal om du märker något 
av följande och de oroar dig:

• den vanliga dosen för patienter 
som riskerar att utveckla aCandida 
infektion är 50 mg per dag för

• Diarre
• Illamående eller kräkningar
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• Förstoppning
• Feber eller hög temperatur
• Huvudvärk
• Magsmärtor eller obehag
• Dålig matsmältning

• Trötthet
• Aptitlöshet
• Led- eller ryggvärk
• Svårt att sova
• Hosta.

infusionslösningen verkar grumlig, bör 
den inte användas.

Produktbeskrivning

Vad det liknar
Mycamine 50 mg är ett vitt färgat 
pulver för injektion i en 
injektionsflaska av glas med 
gummipropp, blått flip-off lock 
och UV-skyddande krympfilm.

Tala om för din läkare så snart som 
möjligt om du märker något av 
följande:

Mycamine 100 mg är ett vitt färgat 
pulver för injektion i en 
injektionsflaska av glas med en 
gummipropp, ett rött flip-off lock 
och UV-skyddande krympfilm.

• Svullnad av händer, vrister eller 
fötter

• Andnöd eller 
andningssvårigheter

• Utslag, klåda eller nässelutslag

• Snabba hjärtslag eller förändringar 
i hur hjärtat slår

• Svårighet att kissa
• Gulning av hud eller ögon.

Båda styrkorna finns i förpackningar 

med 1 eller 10 injektionsflaskor.

Ingredienser

Listan ovan innehåller allvarliga 
biverkningar som kan kräva 
medicinsk vård.

Mycamine innehåller 50 mg eller 100 mg 
micafungin (som natrium) som den 
aktiva ingrediensen.

Varje injektionsflaska innehåller också:

Tala om för din läkare eller 
apotekspersonal om du märker något 
som får dig att må dåligt.

• laktos
• vattenfri citronsyra
• natriumhydroxid.

Andra biverkningar som inte anges ovan kan 

också förekomma hos vissa personer.
Detta läkemedel innehåller inte sackaros, 
gluten, tartrazin eller några andra 
azofärgämnen.Vissa av dessa biverkningar (till 

exempel förändringar i 
blodprovsresultat eller blodtryck) kan 
bara upptäckas när din läkare gör 
tester då och då för att kontrollera 
dina framsteg.

Leverantör

Mycamine distribueras i Nya 
Zeeland av:

bioCSL (NZ) Ltd
PB 62 590
Greenlane, Auckland, 1546 
Nya ZeelandEfter mottagande

Mycamine
- =Registrerat varumärke

Lagring
Australiska registreringsnummer:

Oöppnade injektionsflaskor ska förvaras på 
en sval och torr plats där

temperaturen håller sig under 25°C.

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

Den beredda infusionslösningen 
ska användas omedelbart och 
förvaras skyddad från ljus. Om

Denna broschyr utarbetades i maj 
2014.
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