
Mycamine-
Micafungin (dưới dạng natri)

Thông tin thuốc dành cho người tiêu dùng

Nội dung trong tờ rơi này được sử dụng để điều trị nhiễm trùng gây ra 

bởi các tế bào nấm hoặc nấm men được gọi 

là Candida.

Trước khi bạn bắt đầu dùng nó

Cho bác sĩ biết nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ 

loại thuốc, thực phẩm, chất bảo quản hoặc 

thuốc nhuộm nào khác.

Tờ rơi này trả lời một số câu hỏi 
phổ biến về Mycamine.
Nó không chứa tất cả các thông tin 
có sẵn. Nó không thay thế cho việc 
nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ 
của bạn.

Nó hoạt động bằng cách can thiệp vào quá 
trình sản sinh của một phần thành tế bào 
nấm khiến nấm không thể sinh sống và 
phát triển.

Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bạn 
đang hoặc đã có bất kỳ điều kiện 
y tế nào sau đây:
• thiếu máu tan máu (thiếu máu do 

phá vỡ các tế bào hồng cầu) hoặc 
tan máu (sự phân hủy các tế bào 
hồng cầu)

Hỏi bác sĩ của bạn nếu bạn có bất kỳ câu 

hỏi nào về lý do tại sao điều này

thuốc đã được kê đơn cho 
bạn.

Tất cả các loại thuốc đều có rủi ro và lợi ích. 
Bác sĩ của bạn đã cân nhắc những rủi ro khi 
bạn sử dụng Mycamine so với những lợi ích 
mà họ mong đợi nó sẽ mang lại cho bạn.

Bác sĩ của bạn có thể đã kê đơn nó vì 
một lý do khác.

• các vấn đề về thận như suy thận 
hoặc kiểm tra chức năng thận bất 
thườngNếu bạn có bất kỳ lo lắng nào về 

việc dùng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ 
hoặc dược sĩ của bạn.

• các vấn đề về gan như suy gan, 
viêm gan hoặc xét nghiệm chức 
năng gan bất thường.Giữ tờ rơi này.

Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.

Trước khi bạn được cung 
cấp Mycamine Cho bác sĩ biết nếu bạn đang 

mang thai hoặc dự định có thai 
hoặc đang cho con bú. Bác sĩ có 
thể thảo luận với bạn về những rủi 
ro và lợi ích liên quan.

Khi bạn không có nó

Mycamine được sử dụng để làm 
gì

Không có Mycamine nếu 
bạn bị dị ứng với:
• bất kỳ loại thuốc nào có chứa 

micafungin

Nếu bạn chưa nói với bác sĩ của bạn về 
bất kỳ điều nào ở trên, hãy nói với bác sĩ 
trước khi bạn bắt đầu
nhận Mycamine.

Thuốc này được sử dụng để điều trị:
• bất kỳ thành phần nào được liệt 

kê ở cuối tờ rơi này• người lớn, thanh thiếu niên và trẻ 
em bị nấm nghiêm trọng
nhiễm trùng được gọi là bệnh nấm 

Candida xâm lấn (một bệnh nhiễm trùng 

do một loại nấm men gọi làNấm Candida
đã thâm nhập vào cơ thể)

• bất kỳ loại thuốc nào khác 
thuộc nhóm echinocandin.

Dùng các loại thuốc khác

Một số triệu chứng của phản 
ứng dị ứng có thể bao gồm:

Nói với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn 

đang dùng bất kỳ loại nào khác

thuốc, bao gồm bất kỳ loại thuốc nào bạn 

nhận được mà không cần đơn từ hiệu thuốc, 

siêu thị hoặc cửa hàng thực phẩm chăm sóc 

sức khỏe của bạn.
Một số loại thuốc và Mycamine 
có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Bao 
gồm các:

• Người lớn và thanh thiếu niên 
≥ 16 tuổi bị nhiễm nấm trong 
ống dẫn thức ăn (thực quản), 
nơi thích hợp điều trị vào tĩnh 
mạch

• hụt hơi
• thở khò khè hoặc khó thở
• sưng mặt, môi, lưỡi hoặc các bộ 

phận khác của cơ thể
• phát ban, ngứa hoặc phát ban trên da

• người lớn, thanh thiếu niên và trẻ 
em có nguy cơ phát triển Nấm 
Candida(nấm men) nhiễm trùng khi 
đang thực hiện một loại cấy ghép tế 
bào gốc nhất định hoặc nếu bạn dự 
kiến   có số lượng bạch cầu dưới 
một mức nhất định.

Không có thuốc này sau khi 
hết hạn sử dụng in trên bao 
bì hoặc nếu bao bì bị rách 
hoặc có dấu hiệu giả mạo.

• itraconazole, thuốc dùng để 
điều trị nhiễm nấm

• sirolimus, một loại thuốc dùng 
để ngăn ngừa ghép thận
sự từ chối

Nếu bạn không chắc mình có nên bắt đầu 
dùng thuốc này hay không, hãy nói 
chuyện với bác sĩ của bạn. • nifedipine, một loại thuốc dùng 

để điều trị huyết áp cao.
Thuốc này thuộc nhóm thuốc 
được gọi là echinocandins
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Những loại thuốc này có thể bị ảnh hưởng 

bởi Mycamine. Bạn có thể cần những lượng 

khác nhau trong số này

thuốc, hoặc bạn có thể cần dùng các 
loại thuốc khác nhau.

bệnh nhân nặng trên 40 kg và 1 
mg / kg mỗi ngày cho bệnh nhân 
nặng từ 40 kg trở xuống.

Trong khi bạn đang nhận 
Mycamine

Khi nào nó sẽ được đưa ra Những điều bạn phải làm
Bác sĩ và dược sĩ của bạn có 
thêm thông tin về các loại thuốc 
cần thận trọng hoặc tránh khi 
dùng thuốc này.

Thuốc này được dùng một lần mỗi ngày 
bằng cách truyền chậm vào tĩnh mạch. 
Truyền thường kéo dài một giờ.

Nếu bạn sắp bắt đầu sử dụng bất kỳ 
loại thuốc mới nào, hãy nhắc bác sĩ 
và dược sĩ của bạn rằng bạn đang 
dùng Mycamine.

Bạn sẽ được đưa nó trong bao lâu
Cho bất kỳ bác sĩ, nha sĩ và dược sĩ 
nào khác điều trị cho bạn rằng bạn 
đang gặp phải vấn đề này
thuốc.

Để điều trị xâm lấn Nấm Candidanhiễm 
trùng, bạn thường sẽ nhận được thuốc 
này trong ít nhất 14 ngày nhưng điều 
trị thường sẽ tiếp tục trong ít nhất một 
tuần sau khi các triệu chứng và kết quả 
máu cho thấy nhiễm trùng đã được loại 
bỏ.

Mycamine được đưa ra như thế nào

Thuốc này phải được chuẩn bị và đưa 
cho bạn trong bệnh viện bởi y tá hoặc 
một chuyên gia chăm sóc sức khỏe 
khác.

Nếu bạn chuẩn bị phẫu thuật, hãy nói với 

bác sĩ phẫu thuật hoặc bác sĩ gây mê rằng 

bạn đang gặp phải vấn đề này

thuốc.
Nó có thể ảnh hưởng đến các loại thuốc khác được sử dụng 

trong quá trình phẫu thuật.

Cho mộtNấm Candidanhiễm trùng 
thực quản, điều trị thường sẽ tiếp tục 
trong ít nhất một tuần sau khi các triệu 
chứng đã biến mất.

Bạn sẽ được cho bao nhiêu
Bác sĩ của bạn sẽ quyết định bạn sẽ nhận 
được bao nhiêu Mycamine mỗi ngày.

Nếu bạn có thai trong khi dùng 
thuốc này, hãy cho bác sĩ của 
bạn ngay lập tức.

Để ngăn ngừaNấm Candida nhiễm 
trùng, điều trị thường sẽ tiếp tục 
trong ít nhất một tuần sau khi số 
lượng bạch cầu trở lại bình thường.

Đối với người lớn, thanh thiếu niên ≥ 16 
tuổi:

• liều thông thường để điều trị một 
cuộc xâm lấnNấm Candidanhiễm 
trùng là 100 mg mỗi ngày cho bệnh 
nhân nặng hơn 40 kg và 2 mg / kg 
mỗi ngày cho bệnh nhân nặng 40 kg 
trở xuống

Phản ứng phụ

Nếu bạn bỏ lỡ một liều
Nói với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn 
càng sớm càng tốt nếu bạn cảm thấy 
không khỏe khi đang dùng 
Mycamine.
Thuốc này giúp hầu hết mọi người phòng 
ngừa hoặc điều trị nhiễm nấm nhưng nó 
có thể có tác dụng phụ không mong 
muốn ở một số ít người. Tất cả các loại 
thuốc đều có thể gây nên tác dụng phụ. 
Đôi khi họ nghiêm túc, hầu hết thời gian 
thì không. Bạn có thể cần chăm sóc y tế 
nếu bạn nhận được một số tác dụng phụ.

Bác sĩ theo dõi phản ứng và tình trạng 
của bạn để xác định thời gian điều trị là 
cần thiết. Tuy nhiên, nếu bạn lo lắng rằng 
bạn có thể đã bỏ lỡ một liều thuốc, hãy 
nói chuyện với bác sĩ của bạn hoặc một 
chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác ngay 
lập tức.

• liều lượng để điều trị mộtNấm 
Candida nhiễm trùng thực quản 
là 150 mg cho bệnh nhân nặng 
trên 40 kg và 3 mg / kg mỗi ngày 
cho bệnh nhân nặng 40 kg trở 
xuống

• liều thông thường cho những bệnh 
nhân có nguy cơ phát triểnNấm 
Candida nhiễm trùng là 50 mg mỗi 
ngày cho bệnh nhân nặng trên 40 kg 
và 1 mg / kg mỗi ngày cho bệnh nhân 
nặng 40 kg trở xuống.

Nếu bạn được cung cấp quá 
nhiều (quá liều)

Bác sĩ theo dõi phản ứng và tình trạng 
của bạn để xác định liều lượng cần thiết. 
Tuy nhiên, nếu bạn lo lắng rằng bạn có 
thể đã được cung cấp quá nhiều 
Mycamine, hãy nói chuyện với bác sĩ của 
bạn hoặc một chuyên gia chăm sóc sức 
khỏe khác ngay lập tức.

Đừng lo lắng bởi danh sách các tác 
dụng phụ sau đây. Bạn không có 
thể gặp bất kỳ của họ.Đối với trẻ em (kể cả trẻ sơ sinh) 

và thanh thiếu niên <16 tuổi:

• liều thông thường để điều trị một 
cuộc xâm lấnNấm Candidanhiễm 
trùng là 100 mg mỗi ngày cho bệnh 
nhân nặng hơn 40 kg và 2 mg / kg 
mỗi ngày cho bệnh nhân nặng 40 kg 
trở xuống

Yêu cầu bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trả 
lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.

Hãy cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn biết nếu 

bạn nhận thấy bất kỳ điều nào sau đây và họ 

làm bạn lo lắng:

• liều thông thường cho những bệnh nhân 

có nguy cơ phát triểnNấm Candida nhiễm 

trùng là 50 mg mỗi ngày cho

• Bệnh tiêu chảy

• Buồn nôn hoặc nôn mửa
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• Táo bón
• Sốt hoặc nhiệt độ cao
• Đau đầu
• Đau dạ dày hoặc khó chịu
• Khó tiêu
• Mệt mỏi
• Ăn mất ngon
• Đau khớp hoặc lưng
• Khó ngủ
• Ho.

dung dịch tiêm truyền xuất hiện vẩn đục thì 
không nên sử dụng.

Mô tả Sản phẩm
Nó trông như thế nào

Mycamine 50 mg là một loại bột màu 
trắng để tiêm được đựng trong lọ 
thủy tinh có nút cao su, nắp bật màu 
xanh lam và màng bao bọc bảo vệ 
chống tia cực tím.

Hãy cho bác sĩ của bạn càng sớm càng tốt 

nếu bạn nhận thấy bất kỳ điều nào sau 

đây:

Mycamine 100 mg là một loại bột 
màu trắng để tiêm được chứa 
trong lọ thủy tinh có nút cao su, 
nắp bật màu đỏ và màng bọc bảo 
vệ chống tia cực tím.

• Sưng bàn tay, mắt cá chân hoặc bàn 
chân

• Thở gấp hoặc khó thở

• Phát ban, ngứa hoặc phát ban

• Nhịp tim nhanh hoặc thay 
đổi cách tim đập

• Khó đi tiểu
• Vàng da hoặc mắt.

Cả hai loại mạnh đều có sẵn 
trong gói 1 hoặc 10 lọ.

Thành phần

Danh sách trên bao gồm các tác dụng 
phụ nghiêm trọng có thể cần chăm sóc 
y tế.

Mycamine chứa thành phần hoạt chất 
là 50 mg hoặc 100 mg micafungin 
(dưới dạng natri).

Mỗi lọ cũng chứa:
Hãy cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết nếu bạn 
nhận thấy bất cứ điều gì khiến bạn cảm 
thấy không khỏe.

• đường lactose

• axit xitric khan
• Natri Hidroxit.

Các tác dụng phụ khác không được liệt kê ở 

trên cũng có thể xảy ra ở một số người.
Thuốc này không chứa, sucrose, 
gluten, tartrazine hoặc bất kỳ thuốc 
nhuộm azo nào khác.Một số tác dụng phụ này (ví dụ, thay đổi 

kết quả xét nghiệm máu hoặc huyết áp) 
chỉ có thể được tìm thấy khi bác sĩ của 
bạn thực hiện các xét nghiệm theo thời 
gian để kiểm tra sự tiến triển của bạn.

Nhà cung cấp

Mycamine được phân phối ở New 
Zealand bởi:

bioCSL (NZ) Ltd
Hộp thư bưu điện 62 590

Greenlane, Auckland, 1546 
New ZealandSau khi nhận được

Mycamine
- =Thương hiệu đã được đăng ký

Kho
Số đăng ký của Úc:Lọ chưa mở nên được giữ ở nơi 

khô mát, nơi
nhiệt độ vẫn dưới 25°C.

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

Dung dịch tiêm truyền đã pha 
nên được sử dụng ngay lập 
tức và tránh ánh sáng. Nếu

Tờ rơi này được soạn vào tháng 5 năm 
2014.
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