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Mikafungin (sodyum olarak)

Tüketici İlaç Bilgileri

Bu broşürde neler var? Candida adı verilen mantar veya maya 

hücrelerinin neden olduğu enfeksiyonları tedavi 

etmek için kullanılır.

Onu almaya başlamadan önce

Başka ilaçlara, gıdalara, koruyucu 
maddelere veya boyalara karşı alerjiniz 
varsa doktorunuza söyleyiniz.

Bu broşür, Mycamine hakkında bazı 
genel soruları yanıtlamaktadır.
Mevcut bilgilerin tümünü 
içermiyor. Doktorunuz veya 
eczacınız ile konuşmanın yerini 
tutmaz.

Mantar hücre duvarının bir kısmının 
üretimine müdahale ederek mantarın 
yaşayamayacağını ve büyümesini 
engelleyerek çalışır.

Aşağıdaki tıbbi durumlardan herhangi 
birine sahipseniz veya olduysa 
doktorunuza söyleyin:
• hemolitik anemi (kırmızı kan 

hücrelerinin bozulmasına bağlı 
anemi) veya hemoliz (kırmızı kan 
hücrelerinin bozulması)

Bunun nedenine ilişkin herhangi bir 

sorunuz varsa doktorunuza sorun.

size ilaç yazıldı.
Tüm ilaçların riskleri ve faydaları 
vardır. Doktorunuz, Mycamine'e 
sahip olmanızın risklerini, sizin için 
sağlayacağını düşündükleri 
faydalarla karşılaştırdı. Doktorunuz başka bir nedenle 

reçete etmiş olabilir.
• böbrek yetmezliği veya anormal 

böbrek fonksiyon testi gibi böbrek 
sorunlarıBu ilacı almakla ilgili herhangi bir 

endişeniz varsa, doktorunuza veya 
eczacınıza danışınız.

• Karaciğer yetmezliği, hepatit veya 

anormal karaciğer fonksiyon testleri 

gibi karaciğer sorunları.Bu broşürü saklayın.

Tekrar okumanız gerekebilir.

Size Mycamine 
verilmeden önce Hamileyseniz veya hamile 

kalmayı planlıyorsanız veya 
emziriyorsanız doktorunuza 
söyleyiniz. Doktorunuz sizinle ilgili 
riskleri ve faydaları tartışabilir.

Ona sahip olmaman gerektiğinde

Mycamine ne için 
kullanılır?

Aşağıdakilere karşı alerjiniz varsa 

Mycamine kullanmayınız:

• mikafungin içeren 
herhangi bir ilaç

Doktorunuza yukarıdakilerden herhangi 
birini söylemediyseniz, başlamadan 
önce ona söyleyiniz.
Mycamine almak.

Bu ilaç aşağıdakileri tedavi etmek için kullanılır:
• Bu broşürün sonunda listelenen 

bileşenlerden herhangi biri• ciddi mantar enfeksiyonu olan 
yetişkinler, ergenler ve çocuklar
invaziv kandidiyaz adı verilen 
enfeksiyon (bir mayanın neden 
olduğu bir enfeksiyon)kandida
vücuda nüfuz etmiş)

• Ekinokandin grubuna ait 
diğer ilaçlar.

Diğer ilaçları almak

Alerjik reaksiyon belirtilerinden 
bazıları şunları içerebilir:

Başka bir ilaç alıyorsanız doktorunuza 
veya eczacınıza söyleyiniz.
Eczanenizden, süpermarketten 
veya sağlıklı gıda dükkanından 
reçetesiz aldığınız ilaçlar da dahil 
olmak üzere ilaçlar.
Bazı ilaçlar ve Mycamine 
birbirini etkileyebilir. Bunlar 
şunları içerir:

• damar tedavisinin uygun 
olduğu yemek borusunda 
(yemek borusu) mantar 
enfeksiyonu olan 16 yaş ve üstü 
yetişkinler ve ergenler

• nefes darlığı
• hırıltı veya nefes almada zorluk
• yüzün, dudakların, dilin veya vücudun 

diğer kısımlarının şişmesi

• ciltte kızarıklık, kaşıntı veya kurdeşen
• gelişme riski olan yetişkinler, 

ergenler ve çocuklar kandida(
maya) enfeksiyonu belirli bir 
tür kök hücre nakli yapılırken 
veya belirli bir seviyenin 
altında beyaz kan hücresi 
sayınızın olması bekleniyorsa.

Paketin üzerinde yazılı olan son 
kullanma tarihinden sonra veya 
ambalaj yırtılmışsa veya kurcalanma 
belirtileri gösteriyorsa bu ilacı almayın.

• itrakonazol, mantar enfeksiyonlarını 

tedavi etmek için kullanılan ilaçlar

• sirolimus, böbrek naklini 
önlemek için kullanılan bir ilaç
reddetme

Bu ilaca başlamanız gerekip 
gerekmediğinden emin değilseniz, 
doktorunuzla konuşun. • Nifedipin, yüksek tansiyon 

tedavisinde kullanılan bir ilaç.
Bu ilaç, ekinokandinler adı 
verilen bir ilaç grubuna aittir.
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Bu ilaçlar Mycamine'den 
etkilenebilir. Bunlardan farklı 
miktarlara ihtiyacınız olabilir.
veya farklı ilaçlar almanız 
gerekebilir.

40 kg'ın üzerindeki hastalar ve 
40 kg veya daha az olan 
hastalar için günde 1 mg/kg.

Mycamine alırken

ne zaman verilecek yapmanız gerekenler
Bu ilacı alırken dikkatli olunması veya 
kaçınılması gereken ilaçlar hakkında 
doktorunuz ve eczacınız daha fazla 
bilgiye sahiptir.

Bu ilaç günde bir kez damara 
yavaş infüzyonla verilir. İnfüzyon 
genellikle bir saat sürer.

Herhangi bir yeni ilaca başlamak 
üzereyseniz, doktorunuza ve 
eczacınıza Mycamine 
kullandığınızı hatırlatın.

ne zamana kadar vereceksin
Sizi tedavi eden diğer doktorlara, diş 
hekimlerine ve eczacılara buna sahip 
olduğunuzu söyleyin.
ilaç.

Bir invaziv tedavisi için kandidaBu 
ilacı genellikle en az 14 gün 
alacaksınız, ancak semptomlar ve 
kan sonuçları enfeksiyonun 
temizlendiğini gösterdikten sonra 
tedavi genellikle en az bir hafta 
devam edecektir.

Mycamine nasıl verilir

Bu ilaç hastanede bir hemşire veya 
başka bir sağlık uzmanı tarafından 
hazırlanmalı ve size verilmelidir.

Ameliyat olacaksanız, cerraha 
veya anestezi uzmanına bunu 
yaptığınızı söyleyin.
ilaç.
Ameliyat sırasında kullanılan diğer 
ilaçları etkileyebilir.

içinkandidayemek borusu enfeksiyonu, 
tedavi genellikle semptomlar ortadan 
kalktıktan sonra en az bir hafta devam 
edecektir.

sana ne kadar verilecek
Doktorunuz her gün ne kadar 
Mycamine alacağınıza karar 
verecektir..

Bu ilacı alırken hamile 
kalırsanız derhal 
doktorunuza söyleyiniz.

önlenmesi içinkandida enfeksiyon, 
beyaz kan hücresi sayıları normale 
döndükten sonra tedavi genellikle 
en az bir hafta devam edecektir.

Yetişkinler, ≥ 16 yaşındaki ergenler 
için:

• invaziv bir hastalığı tedavi etmek 
için olağan dozkandida40 kg'dan 
ağır hastalar için günde 100 mg ve 
40 kg veya daha az olan hastalar 
için günde 2 mg/kg enfeksiyondur.

Yan etkiler
Bir dozu kaçırırsanız

Mycamine alırken kendinizi iyi 
hissetmiyorsanız, mümkün olan en kısa 
sürede doktorunuza veya eczacınıza 
söyleyiniz.
Bu ilaç, çoğu kişiye mantar 
enfeksiyonlarının önlenmesi veya 
tedavisi konusunda yardımcı olur, 
ancak birkaç kişide istenmeyen yan 
etkileri olabilir. Tüm ilaçların yan 
etkileri olabilir. Bazen ciddidirler, 
çoğu zaman değildirler. Yan 
etkilerden bazılarını alırsanız tıbbi 
yardıma ihtiyacınız olabilir.

Doktorunuz, tedavinin ne kadar 
süreceğini belirlemek için yanıtınızı 
ve durumunuzu izler. Bununla 
birlikte, bir dozu kaçırmış 
olabileceğinizden endişeleniyorsanız, 
derhal doktorunuzla veya başka bir 
sağlık uzmanıyla konuşun.

• tedavi etmek için dozkandida 
Özofagus enfeksiyonu, 40 
kg'dan fazla olan hastalar için 
150 mg ve 40 kg veya daha az 
olan hastalar için günde 3 mg/
kg'dır.

• gelişme riski olan hastalar için 
olağan dozkandida 40 kg'dan 
ağır hastalar için günde 50 
mg ve 40 kg veya daha az 
olan hastalar için günde 1 
mg/kg enfeksiyondur.

Size çok fazla verildiyse 
(aşırı doz)
Doktorunuz, hangi dozun gerekli 
olduğunu belirlemek için yanıtınızı ve 
durumunuzu izler. Ancak, size çok 
fazla Mycamine verilmiş 
olabileceğinden endişeleniyorsanız, 
derhal doktorunuzla veya başka bir 
sağlık uzmanıyla konuşun.

Aşağıdaki yan etki listeleri sizi 
endişelendirmesin. Bunların hiçbirini 
deneyimlemeyebilirsiniz.

Çocuklar (yeni doğanlar dahil) ve 
16 yaşından küçük ergenler için:

• invaziv bir hastalığı tedavi etmek 
için olağan dozkandida40 kg'dan 
ağır hastalar için günde 100 mg ve 
40 kg veya daha az olan hastalar 
için günde 2 mg/kg enfeksiyondur.

Doktorunuza veya eczacınıza 
sorabileceğiniz tüm soruları 
yanıtlamasını isteyin.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz 

ve sizi endişelendiriyorsa doktorunuza veya 

eczacınıza söyleyiniz:

• gelişme riski olan hastalar 
için olağan dozkandida 
enfeksiyon için günde 50 mg

• İshal
• Mide bulantısı ya da kusma
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• Kabızlık
• Ateş veya yüksek sıcaklık
• Baş ağrısı
• Mide ağrısı veya rahatsızlığı
• Hazımsızlık
• Yorgunluk
• İştah kaybı
• Eklem veya sırt ağrısı

• Uyumakta zorluk
• Öksürük.

infüzyon çözeltisi bulanık görünüyor, 
kullanılmamalıdır.

Ürün Açıklaması
Ne gibi görünüyor

Mycamine 50 mg, kauçuk tıpalı, 
mavi açılır kapaklı ve UV 
koruyucu shrink filmli bir cam 
flakon içinde bulunan beyaz 
renkli enjeksiyonluk tozdur.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, 

mümkün olan en kısa sürede doktorunuza 

söyleyiniz:

Mycamine 100 mg, kauçuk tıpalı, 
kırmızı açılır kapaklı ve UV 
koruyucu shrink filmli bir cam 
flakon içinde bulunan beyaz 
renkli enjeksiyonluk tozdur.

• Ellerin, ayak bileklerinin veya ayakların 

şişmesi

• Nefes darlığı veya nefes almada 
zorluk

• Döküntü, kaşıntı veya kurdeşen

• Hızlı kalp atışı veya kalbin atış 
şeklindeki değişiklikler

• İdrarı geçme zorluğu
• Cildin veya gözlerin sararması.

Her iki güç de 1 veya 10 flakonluk 
paketlerde mevcuttur.

İçindekiler
Yukarıdaki liste, tıbbi müdahale 
gerektirebilecek ciddi yan etkileri 
içermektedir.

Mycamine, aktif bileşen olarak 50 
mg veya 100 mg mikafungin 
(sodyum olarak) içerir.

Her flakon ayrıca şunları içerir:
Kendinizi iyi hissetmenize neden olan 

herhangi bir şey fark ederseniz doktorunuza 

veya eczacınıza söyleyiniz.

• laktoz
• susuz sitrik asit
• sodyum hidroksit.

Yukarıda listelenmeyen diğer yan etkiler 
de bazı kişilerde ortaya çıkabilir.

Bu ilaç sakaroz, glüten, tartrazin 
veya başka herhangi bir azo boyar 
madde içermez.Bu yan etkilerden bazıları (örneğin, kan 

testi sonuçlarındaki veya kan 
basıncındaki değişiklikler) yalnızca 
doktorunuz ilerlemenizi kontrol etmek 
için zaman zaman testler yaptığında 
bulunabilir.

Tedarikçi

Mycamine, Yeni Zelanda'da şu şekilde 
dağıtılmaktadır:

bioCSL (NZ) Ltd
Posta Kutusu 62 590

Greenlane, Auckland, 1546 
Yeni ZelandaUlaştıktan sonra
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Depolamak

Avustralya kayıt numaraları:
Açılmamış flakonlar serin ve kuru 
bir yerde saklanmalıdır.
sıcaklık 25'in altında kalıyor°C.

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

Hazırlanan infüzyon solüsyonu 
hemen kullanılmalı ve ışıktan 
korunmalıdır. Eğer

Bu broşür Mayıs 2014'te 
hazırlanmıştır..
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