
-ميكامين
( Micafunginالصوديوممثل )

المستهلكطب معلومات

التي االلتهابات لعالج تستخدم التيالنشرةهذه في هو ما

الخميرة خاليا أو الفطريات تسببها

المبيضات.المسماة

تناولهفي تبدأ أن قبل

حساسية لديك كان إذا طبيبك أخبر
مواد أو أطعمة أو أدوية أي من

أخرى.أصباغ أو حافظة

األسئلة بعض على النشرة هذه تجيب

.Mycamineحول الشائعة

المعلومات جميع على يحتوي ال أنه

مع التحدث محل يحل ال المتاحة.

الصيدلي.أو طبيبك

إنتاج في التدخل طريق عن يعمل إنه

يجعل مما الفطرية الخلية جدار من جزء

أو تعاني كنت إذا طبيبك أخبروالنمو.العيش على قادرة غير الفطريات
الطبية الحاالت من أي من عانيت
التالية:

بسبب الدم فقر (االنحاللي الدم فقر•

انحالل أو  ء)الحمراالدم خاليا انهيار

ء)الحمراالدم خاليا انهيار (الدم

أي لديك كان إذا طبيبك اسأل
ذلكسبب حول أسئلة

لك.الدواء وصف تم

لقد وفوائد. مخاطر لها األدوية جميع

تناولك مخاطر بموازنة طبيبك قام

التي الفوائد مقابل لمايكامين

لك.يتوقعونها
الفشل مثل الكلى في مشاكل•آخر.لسبب يشرع قد طبيبك

غير الكلى وظائف اختبار أو الكلوي

الطبيعي بشأن مخاوف أي لديك كان إذا
أو طبيبك اسأل الدواء ، هذا تناول

الصيدلي.
أو الكبد فشل مثل الكبد مشاكل•

وظائف اختبارات أو الكبد التهاب

الطبيعية.غير الكبد .النشرةبهذه احتفظ

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد

إعطاؤك يتم أن قبل
ميكامين

أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر
الرضاعة أو للحمل تخططين
يناقش أن لطبيبك يمكن  الطبيعية.

ينطوي التي والفوائد المخاطر معك

األمر.عليها

لديكيكون أن يجب ال عندما

تعاني كنت إذا  Mycamineتتناول الMycamineاستخدام هو ما

تجاه:حساسية من

على يحتوي دواء أي•

micafungin

سبق ، مما بأي طبيبك تخبر لم إذا
تبدأأن قبل أخبره

الميكامين.تلقي
لعالج:الدواء هذا يستخدم

في المذكورة المكونات من أي•

النشرةهذه نهاية واألطفال والمراهقين البالغين•

خطيرةفطريات لديهم الذين

الغازية المبيضات داء تسمى عدوى

تسمىخميرة تسببها عدوى (

)الجسماخترق الذي الكانديدا

مجموعة إلى تنتمي أخرى أدوية أي•

echinocandin.
أخرىأدوية تناول

أعراض بعض تشمل قد

يلي:ما الحساسية

كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر
آخردواء أي تتناول

التي األدوية ذلك في بما األدوية ،

من طبية وصفة بدون عليها تحصل

متجر أو ماركت السوبر أو الصيدلية

الصحية.األطعمة
األدوية بعض تتداخل قد

البعض. بعضها مع والميكامين

هذه:وتشمل

من سنة 16 والمراهقين البالغين•

فطرية عدوى من يعانون الذين العمر

حيث  ء)المري(الغذاء أنبوب في

مناسباًالوريد في العالج يكون

التنفسفي ضيق•

التنفسفي صعوبة أو أزيز•

أو اللسان أو الشفتين أو الوجه انتفاخ•

الجسممن أخرى أجزاء

الجلدعلى خاليا أو حكة أو جلدي طفح•
واألطفال والمراهقون البالغون•

الكانديدا أبـ اإلصابة لخطر المعرضون

معين لنوع الخضوع أثناء  )الخميرة(

كان إذا أو الجذعية الخاليا زراعة من

الدم خاليا عدد يكون أن المتوقع من

معين.مستوى من أقل لديك البيضاء

انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تأخذ ال
أو العبوة على المطبوع الصالحية

ظهرت أو ممزقة العبوة كانت إذا
العبث.عالمات عليها

لعالج تستخدم أدوية إيتراكونازول ،•

الفطريةااللتهابات

الكلى ، زرع لمنع يستخدم دواء•

sirolimus
الرفض

عليك كان إذا مما متأكداً تكن لم إذا
فتحدث الدواء ، هذا تناول في البدء

لعالج يستخدم دواء نيفيديبين ،•طبيبك.إلى

الدم.ضغط ارتفاع
من مجموعة إلى الدواء هذا ينتمي

echinocandinsتسمى األدوية
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قد بالميكامين. األدوية هذه تتأثر قد

هذهمن مختلفة كميات إلى تحتاج

أدوية تناول إلى تحتاج قد أو األدوية ،

مختلفة.

40 عن وزنهم يزيد الذين المرضى

للمرضى يومياً كجم   /مجم1 و كجم

أقل.أو كجم 40 وزنهم يبلغ الذين

Mycamineتلقيك أثناء

تفعلهاأن يجب أشياءإعطاؤهاسيتم متى
من مزيد والصيدلي طبيبك لدى

يجب التي األدوية حول المعلومات

تلقي أثناء تجنبها أو معها الحذر توخي

الدواء.هذا

عن يومياً واحدة مرة الدواء هذا إعطاء يتم

ما عادة الوريد. في البطيء التسريب طريق

واحدة.ساعة التسريب يستمر

أي في البدء وشك على كنت إذا
والصيدلي طبيبك فذكر جديد ، دواء
.Mycamineعقار تتناول بأنك

لكتعطى سوف الوقت من كم
أسنان وأطباء أطباء أي أخبر

أنك يعالجونك آخرين وصيادلة
هذامن تعاني
دواء.

اإلصابة ، بعد الكانديدا الغازيةلعالج

يوماً 14 لمدة عادة الدواء هذا ستتلقى

يستمر ما عادة العالج ولكن األقل على

ظهور بعد األقل على واحد أسبوع لمدة

العدوى أن تظهر الدم ونتائج األعراض

منها.التخلص تم قد

الميكامينإعطاء يتم كيف

لك وإعطاؤه الدواء هذا تحضير يجب

أو ممرضة قبل من المستشفى في

آخر.صحية رعاية أخصائي

جراحية ، لعملية ستخضع كنت إذا
أنك التخدير طبيب أو الجراح أخبر

الجراحةلهذه ستخضع
دواء.

األخرى األدوية على يؤثر قد

الجراحة.أثناء المستخدمة

ما عادة المريء ، عدوى الكانديدال

األقل على أسبوع لمدة العالج يستمر

األعراض.اختفاء بعد

ستعطىكم

 Mycamineمقدار طبيبك سيقرر

.يومكل عليه ستحصل الذي
هذا تلقي أثناء حامال ًأصبحت إذا

الفور.على طبيبك أخبر الدواء ،
يستمر العدوى ،  الكانديدامنللوقاية

األقل على واحد أسبوع لمدة عادة العالج

إلى البيضاء الدم خاليا أعداد عودة بعد

طبيعتها.

من سنة 16 والمراهقين للبالغين

العمر:

الغازيةلعالج المعتادة الجرعة•

يوميا مجم 100 العدوى الكانديدا

40 عن وزنهم يزيد الذين للمرضى

يوميا كجم   /مجم2 و كجم

أو كجم 40 يزنون الذين للمرضى

أقل

جانبيةآثار

جرعةفاتتك إذا
أقرب في الصيدلي أو طبيبك أخبر

بأنك تشعر ال كنت إذا ممكن وقت
.Mycamineتلقيك أثناء يرام ما على

في األشخاص معظم الدواء هذا يساعد

عالجها ، أو الفطرية االلتهابات من الوقاية

مرغوب غير جانبية آثار له يكون قد ولكن

يمكن األشخاص. من قليل عدد لدى فيها

في جانبية. آثار األدوية لجميع يكون أن

معظم وفي جادين ، يكونون األحيان بعض

رعاية إلى تحتاج قد كذلك. ليسوا األحيان

الجانبية.اآلثار ببعض أصبت إذا طبية

وحالتك استجابتك طبيبك يراقب

ذلك ، ومع للعالج. الالزمة المدة لتحديد

جرعة ، فاتتك قد أنك من قلقاً كنت إذا

رعاية أخصائي أو طبيبك إلى فتحدث

الفور.على آخر صحية

عدوى  الكانديداألعالج الجرعة•

الذين للمرضى مجم 150 المريء

  /مجم3 و كجم 40 عن وزنهم يزيد

يزنون الذين للمرضى يومياً كجم

أقلأو كجم 40

المعرضين للمرضى المعتادة الجرعة•

50 هي اإلصابة  الكانديداأتطوير لخطر

يزيد الذين للمرضى اليوم في مجم

كجم   /مجم1 و كجم 40 عن وزنهم

40 وزنهم يبلغ الذين للمرضى يومياً

أقل.أو كجم

جرعة (الكثير إعطاؤك تم إذا
)زائدة

وحالتك استجابتك طبيبك يراقب

إذا ذلك ، ومع المطلوبة. الجرعة لتحديد

تم قد يكون قد أنه من قلقاً كنت

 ، Mycamineمن الكثير إعطاؤك

رعاية أخصائي أو طبيبك إلى فتحدث

الفور.على آخر صحية

األعراض قوائم من تنزعج ال
منها.أي تواجه ال قد التالية. الجانبية

 )الوالدةحديثي األطفال ذلك في بما (لألطفال
عاماً:16 عن أعمارهم تقل الذين والمراهقين

الغازيةلعالج المعتادة الجرعة•

يوميا مجم 100 العدوى الكانديدا

40 عن وزنهم يزيد الذين للمرضى

يوميا كجم   /مجم2 و كجم

أو كجم 40 يزنون الذين للمرضى

أقل

اإلجابة الصيدلي أو طبيبك من اطلب
لديك.تكون قد أسئلة أي على

الحظت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر
يقلقونك:وهم يلي مما أياً

للمرضى المعتادة الجرعة•

 الكانديداأتطوير لخطر المعرضين

ليوميا ملغ 50 العدوى

إسهال•

القيءأو الغثيان•

الميكامين-



إمساك•

الحرارةدرجة في ارتفاع أو حمى•

الراسصداع•

الراحةعدم أو المعدة في آالم•

الهضمعسر•

التعب•

الشهيةفقدان•

الظهرأو المفاصل آالم•

النومصعوبة•

سعال.•

وال غائما ، التسريب محلول يبدو

استخدامه.ينبغي

المنتجوصف

عليهيبدو ما

موجود للحقن اللون أبيض مسحوق .هو

مطاطية بسدادة زجاجية قنينة داخل

فوق األشعة من واق وغطاء أزرق وغطاء

mg  50Mycamineالبنفسجية ممكن وقت أقرب في طبيبك أخبر
يلي:مما أياً الحظت إذا

موجود للحقن اللون أبيض مسحوق .هو

مطاطية بسدادة زجاجية قنينة داخل

األشعة من واق وغطاء أحمر وغطاء

mg  100Mycamineالبنفسجية فوق

أو الكاحلين أو اليدين في تورم•

القدمين

في صعوبة أو التنفس في ضيق•

التنفس

خالياأو حكة أو جلدي طفح•

في تغيرات أو القلب ضربات سرعة•

القلبدقات طريقة

التبولصعوبة•

العينين.أو الجلد اصفرار•

عبوات في متوفرة القوتين كلتا

قوارير.10 أو 1 من

مكونات

جانبية آثاراً أعاله القائمة تتضمن

طبية.عناية تتطلب قد خطيرة

أو مجم 50 على  Mycamineيحتوي

مثل ( micafunginمن مجم 100

نشط.كعنصر  )الصوديوم

على:أيضاً قنينة كل تحتوي

الحظت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر
بتوعك.تشعر يجعلك شيء أي

الالكتوز•

الالمائيالستريك حامض•

الصوديوم.هيدروكسيد•

أعاله المذكورة غير األخرى الجانبية اآلثار

األشخاص.بعض لدى أيضاً تحدث قد
أو سكروز على الدواء هذا يحتوي ال

آزو أصباغ أي أو تارترازين أو جلوتين

أخرى. اآلثار هذه بعض على العثور يمكن

التغيرات المثال ، سبيل على (الجانبية

 )الدمضغط أو الدم فحص نتائج في
بإجراء طبيبك يقوم عندما فقط

من للتحقق آلخر وقت من اختبارات

تقدمك.

المورد

نيوزيلندا في  Mycamineتوزيع يتم

طريق:عن

bioCSL )NZ( Ltd
59062 بريد صندوق

1546 أوكالند ، جرينلين ،

نيوزيلندا االستالمبعد
ميكامين

مسجلةتجارية عالمة =-

تخزين

األسترالية:التسجيل أرقام
في المفتوحة غير القوارير حفظ يجب

حيثوجاف بارد مكان

ج.°25من أقل الحرارة درجة تبقى

 196108100R AUST - مجم 50

196109R AUST - مجم

التسريب محلول استخدام يجب

عليه والحفاظ الفور على المحضر

كانإذا الضوء. عن بعيداً

.2014مايو في النشرة هذه إعداد تم

الميكامين-


