
микамин-
Микафунгин (като натрий)

Информация за потребителската медицина

Какво има в тази листовка които се използват за лечение на инфекции, 

причинени от гъбични или дрожди, 

наречени Candida.

Преди да започнете да го приемате

Уведомете Вашия лекар, ако имате 

алергии към други лекарства, храни, 

консерванти или оцветители.

Тази листовка отговаря на някои често 

срещани въпроси относно Mycamine.

Той не съдържа цялата налична 
информация. Това не замества 
разговора с Вашия лекар или 
фармацевт.

Той действа, като пречи на производството 

на част от клетъчната стена на гъбичките, 

което прави гъбичките неспособни да 

живеят и расте.

Уведомете Вашия лекар, ако имате 

или сте имали някое от следните 

медицински състояния:

• хемолитична анемия (анемия поради 

разпадане на червените кръвни клетки) 

или хемолиза (разпадане на червените 

кръвни клетки)

Посъветвайте се с Вашия лекар, ако имате 

някакви въпроси защо това

лекарството Ви е 
предписано.

Всички лекарства имат рискове и 
ползи. Вашият лекар е преценил 
рисковете от приема на Mycamine 
спрямо ползите, които очакват да 
има за Вас. Вашият лекар може да го е предписал 

по друга причина.
• проблеми с бъбреците, като бъбречна 

недостатъчност или анормален тест за 

бъбречна функцияАко имате някакви притеснения относно 

приема на това лекарство, попитайте 

Вашия лекар или фармацевт.
• чернодробни проблеми като чернодробна 

недостатъчност, хепатит или ненормални 

чернодробни функционални тестове.Запазете тази листовка.

Може да се наложи да го прочетете отново.

Преди да Ви бъде 
приложен Mycamine Уведомете Вашия лекар, ако сте 

бременна, планирате да 
забременеете или кърмите. 
Вашият лекар може да обсъди с 
Вас рисковете и ползите.

Когато не трябва да го имате

За какво се използва 
Mycamine

Не приемайте Mycamine, ако 
имате алергия към:
• всяко лекарство, съдържащо 

микафунгин

Ако не сте казали на Вашия лекар за 

някое от изброените по-горе, кажете 

му/я преди да започнете

получаване на Mycamine.
Това лекарство се използва за лечение на:

• някоя от съставките, изброени в 
края на тази листовка• възрастни, юноши и деца, които имат 

сериозни гъбични заболявания

инфекция, наречена инвазивна 
кандидоза (инфекция, причинена от 
дрожди, наречениКандидакойто е 
проникнал в тялото)

• всякакви други лекарства, принадлежащи 

към групата на ехинокандините.
Приемане на други лекарства

Някои от симптомите на алергична 
реакция могат да включват:

Кажете на Вашия лекар или 
фармацевт, ако приемате други
лекарства, включително такива, които 

получавате без рецепта от вашата аптека, 

супермаркет или магазин за 

здравословни храни.
Някои лекарства и Mycamine 
могат да си взаимодействат. Те 
включват:

• възрастни и юноши ≥ 16 години, 
които имат гъбична инфекция в 
хранителната тръба 
(хранопровода), когато е 
подходящо лечение във вена

• недостиг на въздух

• хрипове или затруднено дишане

• подуване на лицето, устните, езика 
или други части на тялото

• обрив, сърбеж или копривна треска по кожата
• възрастни, юноши и деца, които са 

изложени на риск от развитие на а 
Кандида(дрожди) инфекция, докато сте 

подложени на определен тип 

трансплантация на стволови клетки или 

ако се очаква да имате брой бели кръвни 

клетки под определено ниво.

Не разполагайте с това лекарство след изтичане 

на срока на годност, отпечатан върху опаковката 

или ако опаковката е скъсана или показва 

признаци на подправяне.

• итраконазол, лекарства, използвани за 

лечение на гъбични инфекции

• сиролимус, лекарство, използвано за 

предотвратяване на бъбречна трансплантация

отхвърляне
Ако не сте сигурни дали трябва да 

започнете да приемате това лекарство, 

говорете с Вашия лекар. • нифедипин, лекарство, използвано за 

лечение на високо кръвно налягане.
Това лекарство принадлежи към група 
лекарства, наречени ехинокандини
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Тези лекарства могат да бъдат повлияни 

от Mycamine. Може да имате нужда от 

различни количества от тях

лекарства или може да се наложи да 

приемате различни лекарства.

пациенти с тегло над 40 kg и 1 
mg/kg на ден за пациенти с 
тегло 40 kg или по-малко.

Докато приемате 
Mycamine

Кога ще бъде дадено Неща, които трябва да направите

Вашият лекар и фармацевт имат повече 

информация относно лекарствата, с които 

трябва да внимавате или да избягвате, докато 

приемате това лекарство.

Това лекарство се прилага веднъж дневно 

чрез бавна инфузия във вена. Инфузията 

обикновено продължава един час.

Ако Ви предстои да започнете да 
приемате някое ново лекарство, 
напомнете на Вашия лекар и 
фармацевт, че получавате Mycamine.

Колко време ще ви го дават
Кажете на всички други лекари, 
зъболекари и фармацевти, които 
ви лекуват, че имате това
лекарство.

За лечение на инвазивни Кандида
инфекция, обикновено ще приемате това 
лекарство в продължение на най-малко 
14 дни, но лечението обикновено 
продължава поне една седмица, след като 
симптомите и кръвните резултати 
покажат, че инфекцията е изчистена.

Как се прилага Mycamine

Това лекарство трябва да бъде 
приготвено и дадено в болницата от 
медицинска сестра или друг медицински 
специалист.

Ако ви предстои операция, 
кажете на хирурга или 
анестезиолога, че ви предстои
лекарство.
Може да повлияе на други лекарства, използвани по 

време на операция.

ЗаКандидаинфекция на хранопровода, 
лечението обикновено продължава 
поне една седмица след изчезване на 
симптомите.

Колко ще ви дадат
Вашият лекар ще реши колко 
Mycamine ще приемате всеки 
ден.

Ако забременеете, докато приемате 
това лекарство, незабавно 
уведомете Вашия лекар.

За превенция наКандида инфекция, 
лечението обикновено продължава поне 
една седмица, след като броят на белите 
кръвни клетки се върне към нормалното.

За възрастни, юноши ≥ 16 
години:

• обичайната доза за лечение на 
инвазивнаКандидаинфекцията е 
100 mg на ден за пациенти с 
тегло над 40 kg и 2 mg/kg на ден 
за пациенти с тегло 40 kg или 
по-малко

Странични ефекти

Ако пропуснете доза
Уведомете Вашия лекар или 
фармацевт възможно най-скоро, ако не 
се чувствате добре, докато приемате 
Mycamine.
Това лекарство помага на повечето хора за 

предотвратяване или лечение на гъбични 

инфекции, но може да има нежелани 

странични ефекти при няколко души. Всички 

лекарства могат да имат странични ефекти. 

Понякога са сериозни, през повечето време 

не са. Може да се нуждаете от медицинска 

помощ, ако получите някои от нежеланите 

реакции.

Вашият лекар следи вашия отговор и 
състояние, за да определи колко дълго 
е необходимо лечение. Въпреки това, 
ако се притеснявате, че може да сте 
пропуснали доза, говорете незабавно с 
Вашия лекар или друг медицински 
специалист.

• дозата за лечение на аКандида 
инфекция на хранопровода е 
150 mg за пациенти с тегло над 
40 kg и 3 mg/kg на ден за 
пациенти с тегло 40 kg или по-
малко

• обичайната доза за пациенти с 
риск от развитие на аКандида 
инфекцията е 50 mg на ден за 
пациенти с тегло над 40 kg и 1 
mg/kg на ден за пациенти с тегло 
40 kg или по-малко.

Ако Ви е дадено твърде много 
(предозиране)

Вашият лекар следи Вашия отговор и 
състояние, за да определи каква доза е 
необходима. Въпреки това, ако се 
притеснявате, че може да сте получили 
твърде много Mycamine, незабавно 
говорете с Вашия лекар или друг 
медицински специалист.

Не се тревожете от следните списъци 
със странични ефекти. Може да не 
изпитате нито един от тях.

За деца (включително новородени) 
и юноши под 16 години:

• обичайната доза за лечение на 
инвазивнаКандидаинфекцията е 
100 mg на ден за пациенти с 
тегло над 40 kg и 2 mg/kg на ден 
за пациенти с тегло 40 kg или 
по-малко

Помолете Вашия лекар или фармацевт да 

отговори на всички въпроси, които може да 

имате.

Уведомете Вашия лекар или 
фармацевт, ако забележите някое от 
следните и те ви тревожат:

• обичайната доза за пациенти с 
риск от развитие на аКандида 
инфекция е 50 mg на ден за

• диария
• Гадене или повръщане
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• запек
• Треска или висока температура

• главоболие

• Болка или дискомфорт в стомаха

• Лошо храносмилане

• Умората
• Загуба на апетит
• Болки в ставите или гърба

• Трудности със съня
• кашлица.

инфузионният разтвор изглежда мътен, не 

трябва да се използва.

Описание на продукта

Как изглежда
Mycamine 50 mg е бял прах за 
инжекции, съдържащ се в стъклен 
флакон с гумена запушалка, синя 
отчупваща се капачка и UV 
защитно свиващо се фолио.

Уведомете Вашия лекар възможно 

най-скоро, ако забележите някое от 

следните:

Mycamine 100 mg е бял прах за 
инжекции, съдържащ се в стъклен 
флакон с гумена запушалка, червена 
отчупваща се капачка и UV защитно 
свиващо се фолио.

• Подуване на ръцете, глезените или 

краката

• Задух или затруднено 
дишане

• Обрив, сърбеж или копривна треска

• Ускорен пулс или промени в начина, по 

който бие сърцето

• Затруднено отделяне на урина

• Пожълтяване на кожата или очите.

И двете концентрации се предлагат в 

опаковки от 1 или 10 флакона.

Съставки
Горният списък включва сериозни нежелани 

реакции, които може да изискват медицинска 

помощ.

Mycamine съдържа 50 mg или 100 
mg микафунгин (като натрий) като 
активна съставка.

Всеки флакон съдържа също:
Кажете на Вашия лекар или фармацевт, 

ако забележите нещо, което Ви кара да се 

чувствате зле.

• лактоза

• безводна лимонена киселина

• натриев хидроксид.
Други нежелани реакции, които не са изброени по-

горе, също могат да се появят при някои хора.
Това лекарство не съдържа 
захароза, глутен, тартразин или 
други азо багрила.Някои от тези нежелани реакции (например 

промени в резултатите от кръвните 

изследвания или кръвното налягане) могат да 

бъдат открити само когато Вашият лекар 

прави тестове от време на време, за да 

провери напредъка Ви.

Доставчик

Mycamine се разпространява в Нова 
Зеландия от:

bioCSL (NZ) Ltd
Пощенска кутия 62 590

Грийнлейн, Окланд, 1546 
Нова ЗеландияСлед получаване

микамин
- =Регистрирана търговска марка

Съхранение

Австралийски регистрационни номера:
Неотворените флакони трябва да се съхраняват 

на хладно сухо място, където

температурата остава под 25°° С.

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

Приготвеният инфузионен разтвор 

трябва да се използва незабавно и да се 

съхранява защитен от светлина. Ако

Тази листовка е изготвена през май 
2014 г.
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