
Mycamine-
Micafungine (als natrium)

Informatie over consumentengeneeskunde

Wat staat er in deze bijsluiter? die worden gebruikt voor de behandeling van infecties 

veroorzaakt door schimmel- of gistcellen die Candida 

worden genoemd.

Voordat u het begint te nemen

Vertel het uw arts als u allergisch bent voor 

andere medicijnen, voedingsmiddelen, 

conserveermiddelen of kleurstoffen.

Deze folder geeft antwoord op enkele 
veelgestelde vragen over Mycamine.

Het bevat niet alle beschikbare 
informatie. Het is geen vervanging 
voor een gesprek met uw arts of 
apotheker.

Het werkt door te interfereren met de 

productie van een deel van de celwand van de 

schimmel, waardoor de schimmel niet kan 

leven en groeien.

Vertel het uw arts als u een van de 
volgende medische aandoeningen 
heeft of heeft gehad:
• hemolytische anemie 

(bloedarmoede door afbraak van 
rode bloedcellen) of hemolyse 
(afbraak van rode bloedcellen)

Vraag uw arts als u vragen 
heeft over waarom dit
geneesmiddel aan u is 
voorgeschreven.

Alle medicijnen hebben risico's en 
voordelen. Uw arts heeft de risico's van het 
gebruik van Mycamine afgewogen tegen de 
voordelen die zij verwachten dat het voor u 
zal hebben.

Uw arts heeft het misschien om een   andere 

reden voorgeschreven.
• nierproblemen zoals 

nierfalen of een abnormale 
nierfunctietestAls u zich zorgen maakt over het 

gebruik van dit geneesmiddel, 
raadpleeg dan uw arts of apotheker.

• leverproblemen zoals 
leverfalen, hepatitis of 
abnormale leverfunctietesten.Bewaar deze bijsluiter.

Misschien moet je het nog een keer lezen.

Voordat u Mycamine krijgt 
toegediend Vertel het uw arts als u zwanger 

bent, van plan bent zwanger te 
worden of borstvoeding geeft. 
Uw arts kan met u de risico's en 
voordelen bespreken.

Wanneer je het niet mag hebben

Waar wordt Mycamine voor 

gebruikt?

Gebruik Mycamine niet als u 
allergisch bent voor:
• elk geneesmiddel dat 

micafungine bevat

Als u uw arts niets van het 
bovenstaande heeft verteld, vertel het 
hem/haar dan voordat u begint
Mycamine ontvangen.

Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van:

• een van de ingrediënten vermeld aan 

het einde van deze bijsluiter• volwassenen, adolescenten en kinderen 
met een ernstige schimmel
infectie genaamd invasieve candidiasis 
(een infectie veroorzaakt door een gist 
genaamdcandidadat het lichaam is 
binnengedrongen)

• andere geneesmiddelen die tot de 
echinocandinegroep behoren.

Andere medicijnen gebruiken

Enkele van de symptomen van een 
allergische reactie kunnen zijn:

Vertel het uw arts of apotheker als u 
andere geneesmiddelen gebruikt
geneesmiddelen, inclusief 
geneesmiddelen die u zonder recept 
krijgt van uw apotheek, supermarkt of 
natuurvoedingswinkel.
Sommige geneesmiddelen en 
Mycamine kunnen elkaar 
beïnvloeden. Waaronder:

• volwassenen en adolescenten ≥ 16 
jaar die een schimmelinfectie 
hebben in de slokdarm (slokdarm) 
waar behandeling in een ader 
aangewezen is

• kortademigheid
• piepende ademhaling of moeite met ademhalen

• zwelling van het gezicht, de lippen, de 
tong of andere lichaamsdelen

• uitslag, jeuk of netelroos op de huid
• volwassenen, adolescenten en kinderen 

die een risico lopen op het ontwikkelen 
van een candida(schimmelinfectie) terwijl 
u een bepaald type stamceltransplantatie 
ondergaat of als u verwacht dat het 
aantal witte bloedcellen onder een 
bepaald niveau ligt.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de 

vervaldatum die op de verpakking staat of 

als de verpakking gescheurd is of tekenen 

van manipulatie vertoont.

• itraconazol, geneesmiddelen voor de 

behandeling van schimmelinfecties

• sirolimus, een geneesmiddel dat wordt gebruikt 

om niertransplantatie te voorkomen

afwijzing
Als u niet zeker weet of u met dit 
geneesmiddel moet beginnen, neem dan 
contact op met uw arts. • nifedipine, een geneesmiddel dat wordt 

gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen.
Dit geneesmiddel behoort tot een groep geneesmiddelen 

die echinocandinen worden genoemd
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Deze geneesmiddelen kunnen worden 

beïnvloed door Mycamine. Je hebt mogelijk 

verschillende hoeveelheden hiervan nodig

medicijnen, of het kan zijn dat u andere 

medicijnen moet gebruiken.

patiënten die meer dan 40 kg wegen 
en 1 mg/kg per dag voor patiënten 
die 40 kg of minder wegen.

Terwijl u Mycamine 
ontvangt

Wanneer wordt het gegeven? Dingen die je moet doen
Uw arts en apotheker hebben meer informatie 

over geneesmiddelen waarmee u voorzichtig 

moet zijn of die u moet vermijden tijdens het 

gebruik van dit geneesmiddel.

Dit geneesmiddel wordt eenmaal daags 

toegediend via een langzame infusie in een 

ader. De infusie duurt meestal een uur.

Als u op het punt staat te beginnen 
met een nieuw geneesmiddel, 
herinner uw arts en apotheker er dan 
aan dat u Mycamine krijgt.

Hoe lang krijg je het?
Vertel andere artsen, 
tandartsen en apothekers die u 
behandelen dat u dit heeft
geneesmiddel.

Voor de behandeling van een invasieve 
candidainfectie, krijgt u dit geneesmiddel 
gewoonlijk gedurende ten minste 14 dagen, 
maar de behandeling zal gewoonlijk ten 
minste één week worden voortgezet nadat 
de symptomen en bloedresultaten aantonen 
dat de infectie is verdwenen.

Hoe Mycamine wordt toegediend

Dit geneesmiddel moet in het ziekenhuis worden bereid en 

aan u worden toegediend door een verpleegkundige of 

een andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

Als u geopereerd gaat worden, 
vertel de chirurg of anesthesist 
dan dat u dit krijgt
geneesmiddel.

Het kan invloed hebben op andere geneesmiddelen die tijdens 

de operatie worden gebruikt.

Voor eencandidainfectie van de slokdarm, 
wordt de behandeling gewoonlijk 
voortgezet gedurende ten minste één week 
nadat de symptomen zijn verdwenen.

Hoeveel krijgt u?
Uw arts zal beslissen hoeveel 
Mycamine u elke dag krijgt.

Als u zwanger wordt terwijl u dit 
geneesmiddel krijgt, vertel dit dan 
onmiddellijk aan uw arts.

Voor het voorkomen vancandida infectie, 
wordt de behandeling gewoonlijk 
voortgezet gedurende ten minste een week 
nadat het aantal witte bloedcellen weer 
normaal is.

Voor volwassenen, adolescenten ≥ 16 
jaar:

• de gebruikelijke dosis om een   
invasieve te behandelencandidainfectie 
is 100 mg per dag voor patiënten die 
meer dan 40 kg wegen en 2 mg/kg per 
dag voor patiënten die 40 kg of minder 
wegen

Bijwerkingen
Als u een dosis bent vergeten

Vertel het uw arts of apotheker 
zo snel mogelijk als u zich niet 
goed voelt terwijl u Mycamine 
krijgt.
Dit geneesmiddel helpt de meeste 
mensen bij het voorkomen of behandelen 
van schimmelinfecties, maar het kan bij 
enkele mensen ongewenste bijwerkingen 
hebben. Alle medicijnen kunnen 
bijwerkingen hebben. Soms zijn ze 
serieus, meestal niet. U heeft mogelijk 
medische hulp nodig als u enkele van de 
bijwerkingen krijgt.

Uw arts controleert uw reactie en 
toestand om te bepalen hoe lang 
behandeling nodig is. Als u zich echter 
zorgen maakt dat u een dosis heeft 
gemist, neem dan onmiddellijk contact op 
met uw arts of een andere 
beroepsbeoefenaar in de 
gezondheidszorg.

• de dosis om een   te behandelen
candida infectie van de slokdarm is 
150 mg voor patiënten die meer 
dan 40 kg wegen en 3 mg/kg per 
dag voor patiënten die 40 kg of 
minder wegen

• de gebruikelijke dosis voor patiënten 
met een risico op het ontwikkelen van a
candida infectie is 50 mg per dag voor 
patiënten die meer dan 40 kg wegen en 
1 mg/kg per dag voor patiënten die 40 
kg of minder wegen.

Als u te veel heeft gekregen 
(overdosis)

Uw arts controleert uw reactie en 
toestand om te bepalen welke dosis 
nodig is. Als u zich echter zorgen maakt 
dat u mogelijk te veel Mycamine heeft 
gekregen, neem dan onmiddellijk contact 
op met uw arts of een andere 
beroepsbeoefenaar in de 
gezondheidszorg.

Schrik niet van de volgende 
lijsten met bijwerkingen. U kunt 
ze misschien niet ervaren.Voor kinderen (inclusief pasgeborenen) 

en adolescenten < 16 jaar:

• de gebruikelijke dosis om een   
invasieve te behandelencandidainfectie 
is 100 mg per dag voor patiënten die 
meer dan 40 kg wegen en 2 mg/kg per 
dag voor patiënten die 40 kg of minder 
wegen

Vraag uw arts of apotheker om 
eventuele vragen te 
beantwoorden.

Vertel het uw arts of apotheker als u een 

van de volgende symptomen opmerkt en u 

zich zorgen maakt:

• de gebruikelijke dosis voor patiënten met 

een risico op het ontwikkelen van acandida 

infectie is 50 mg per dag voor

• Diarree
• Misselijkheid of braken
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• Constipatie
• Koorts of hoge temperatuur
• Hoofdpijn
• Maagpijn of ongemak
• Indigestie
• Vermoeidheid

• Verlies van eetlust
• Gewrichts- of rugpijn

• Moeite met slapen
• Hoesten.

infusieoplossing troebel lijkt, mag niet 
worden gebruikt.

Product beschrijving

Hoe het eruit ziet

Mycamine 50 mg is een wit gekleurd 
poeder voor injectie in een glazen 
injectieflacon met een rubberen stop, 
blauwe flip-off dop en UV-
beschermende krimpfolie.

Vertel het uw arts zo snel mogelijk als 
u een van de volgende symptomen 
opmerkt:

Mycamine 100 mg is een wit 
gekleurd poeder voor injectie in een 
glazen injectieflacon met een 
rubberen stop, rode flip-off dop en 
UV-beschermende krimpfolie.

• Zwelling van de handen, enkels of 
voeten

• Kortademigheid of moeite met 
ademhalen

• Huiduitslag, jeuk of netelroos

• Snelle hartslag of veranderingen in de manier 

waarop het hart klopt

• Moeite met plassen
• Geelverkleuring van de huid of ogen.

Beide sterktes zijn verkrijgbaar in 

verpakkingen van 1 of 10 injectieflacons.

ingrediënten

De bovenstaande lijst bevat ernstige 
bijwerkingen die medische aandacht kunnen 
vereisen.

Mycamine bevat 50 mg of 100 mg 
micafungine (als natrium) als het 
werkzame bestanddeel.

Elke injectieflacon bevat ook:
Vertel het uw arts of apotheker 
als u iets opmerkt waardoor u 
zich onwel voelt.

• lactose
• watervrij citroenzuur
• natriumhydroxide.

Bij sommige mensen kunnen ook andere bijwerkingen 

optreden die hierboven niet zijn vermeld.
Dit geneesmiddel bevat geen 
sucrose, gluten, tartrazine of andere 
azokleurstoffen.Sommige van deze bijwerkingen (bijvoorbeeld 

veranderingen in de resultaten van 

bloedonderzoeken of bloeddruk) kunnen 

alleen worden gevonden wanneer uw arts van 

tijd tot tijd tests doet om uw voortgang te 

controleren.

Leverancier

Mycamine wordt in Nieuw-Zeeland 

gedistribueerd door:

bioCSL (NZ) Ltd
Postbus 62 590
Greenlane, Auckland, 1546 
Nieuw-ZeelandNa ontvangst

Mycamine
- =Geregistreerd handelsmerk

Opslag
Australische registratienummers:

Ongeopende injectieflacons moeten op een koele, 

droge plaats worden bewaard waar de

temperatuur blijft onder 25°C.
50 mg - AUST R 196108 
100 mg - AUST R 196109

De bereide oplossing voor infusie moet 
onmiddellijk worden gebruikt en tegen 
licht worden beschermd. Als de

Deze bijsluiter is opgesteld in mei 
2014.
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