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Micafungin (bilang sodium)

Impormasyon ng Consumer Medicine

Ano ang nasa leaflet na ito na ginagamit upang gamutin ang mga 

impeksiyon na dulot ng fungal o yeast cells na 

tinatawag na Candida.

Bago mo simulan itong kunin

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon 

kang allergy sa anumang iba pang mga 

gamot, pagkain, preservative o tina.

Sinasagot ng leaflet na ito ang ilang 

karaniwang tanong tungkol sa Mycamine.

Hindi ito naglalaman ng lahat ng 
magagamit na impormasyon. Hindi nito 
pinapalitan ang pakikipag-usap sa iyong 
doktor o parmasyutiko.

Gumagana ito sa pamamagitan ng 

paggambala sa paggawa ng isang bahagi ng 

fungal cell wall na ginagawang hindi mabuhay 

at lumaki ang fungus.

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon o 

nagkaroon ka ng alinman sa mga 

sumusunod na kondisyong medikal:

• haemolytic anemia (anemia dahil sa 
pagkasira ng mga pulang selula ng 
dugo) o haemolysis (pagkasira ng mga 
pulang selula ng dugo)

Tanungin ang iyong doktor kung mayroon kang anumang 

mga katanungan tungkol sa kung bakit ito

ang gamot ay inireseta para sa 
iyo.

Ang lahat ng mga gamot ay may mga panganib at 

benepisyo. Natimbang ng iyong doktor ang mga 

panganib na magkaroon ka ng Mycamine laban sa 

mga benepisyong inaasahan nilang makukuha nito 

para sa iyo.
Maaaring inireseta ito ng iyong doktor 
para sa ibang dahilan.

• mga problema sa bato gaya ng 
kidney failure o abnormal na kidney 
function testKung mayroon kang anumang mga alalahanin 

tungkol sa pag-inom ng gamot na ito, tanungin 

ang iyong doktor o parmasyutiko.
• mga problema sa atay tulad ng liver 

failure, hepatitis o abnormal na mga 

pagsusuri sa function ng atay.Panatilihin ang leaflet na ito.

Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

Bago ka bigyan ng 
Mycamine

Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay 
buntis o nagpaplanong magbuntis o 
nagpapasuso. Maaaring talakayin sa iyo 
ng iyong doktor ang mga panganib at 
benepisyong kasangkot.

Kapag wala ka nito

Ano ang gamit ng 
Mycamine

Huwag magkaroon ng Mycamine kung 

mayroon kang allergy sa:

• anumang gamot na naglalaman 

ng micafungin

Kung hindi mo pa sinabi sa iyong doktor ang 

tungkol sa alinman sa itaas, sabihin sa kanya 

bago ka magsimula

pagtanggap ng Mycamine.
Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang:

• alinman sa mga sangkap na nakalista 
sa dulo ng leaflet na ito• matatanda, kabataan at mga bata 

na may malubhang fungal
impeksiyon na tinatawag na invasive 
candidiasis (isang impeksiyon na dulot 
ng yeast na tinatawag naCandidana 
tumagos sa katawan)

• anumang iba pang mga gamot na 
kabilang sa grupong echinocandin.

Pag-inom ng iba pang mga gamot

Ang ilan sa mga sintomas ng isang reaksiyong 

alerdyi ay maaaring kabilang ang:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko 
kung umiinom ka ng iba pa
mga gamot, kabilang ang anumang 

nakukuha mo nang walang reseta mula sa 

iyong parmasya, supermarket o tindahan ng 

pagkain sa kalusugan.
Ang ilang mga gamot at Mycamine ay 
maaaring makagambala sa isa't isa. 
Kabilang dito ang:

• mga nasa hustong gulang at kabataan ≥ 
16 taong gulang na may impeksiyon ng 
fungal sa tubo ng pagkain (esophagus) 
kung saan angkop ang paggamot sa 
isang ugat

• kinakapos na paghinga

• paghinga o hirap sa paghinga
• pamamaga ng mukha, labi, dila o 

iba pang bahagi ng katawan

• pantal, pangangati o pantal sa balat
• matatanda, kabataan at bata na nasa panganib 

na magkaroon ng a Candida(yeast) na 

impeksiyon habang sumasailalim sa isang 

partikular na uri ng stem cell transplant o kung 

ikaw ay inaasahang magkakaroon ng mga 

bilang ng white blood cell na mas mababa sa 

isang partikular na antas.

Huwag ilagay ang gamot na ito pagkatapos ng 

petsa ng pag-expire na naka-print sa pack o kung 

ang packaging ay napunit o nagpapakita ng mga 

palatandaan ng pakikialam.

• itraconazole, mga gamot na ginagamit upang 

gamutin ang mga impeksyon sa fungal

• sirolimus, isang gamot na ginagamit para 

maiwasan ang kidney transplant

pagtanggi
Kung hindi ka sigurado kung dapat mong 

simulan ang paggamit ng gamot na ito, 

kausapin ang iyong doktor. • nifedipine, isang gamot na ginagamit 

upang gamutin ang altapresyon.
Ang gamot na ito ay kabilang sa isang pangkat ng 

mga gamot na tinatawag na echinocandins
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Ang mga gamot na ito ay maaaring maapektuhan 

ng Mycamine. Maaaring kailanganin mo ang iba't 

ibang halaga ng mga ito

mga gamot, o maaaring kailanganin mong 

uminom ng iba't ibang gamot.

mga pasyenteng tumitimbang ng higit sa 40 kg at 

1 mg/kg bawat araw para sa mga pasyenteng 

tumitimbang ng 40 kg o mas mababa.

Habang tumatanggap ka ng 
Mycamine

Kung kailan ito ibibigay Mga bagay na dapat mong gawin

Ang iyong doktor at parmasyutiko ay may 

higit pang impormasyon sa mga gamot na 

dapat maging maingat o iwasan habang 

tumatanggap ng gamot na ito.

Ang gamot na ito ay ibinibigay isang beses araw-araw sa 

pamamagitan ng isang mabagal na pagbubuhos sa isang ugat. 

Ang pagbubuhos ay karaniwang tumatagal ng isang oras.

Kung malapit ka nang magsimula sa 

anumang bagong gamot, paalalahanan 

ang iyong doktor at parmasyutiko na ikaw 

ay tumatanggap ng Mycamine.
Hanggang kailan ka ibibigay

Sabihin sa sinumang ibang doktor, 

dentista, at parmasyutiko na gumagamot 

sa iyo na nagkakaroon ka nito

gamot.

Para sa paggamot ng isang invasive Candida

impeksiyon, karaniwan mong matatanggap ang 

gamot na ito nang hindi bababa sa 14 na araw 

ngunit kadalasang magpapatuloy ang paggamot 

nang hindi bababa sa isang linggo pagkatapos 

ipakita ng mga sintomas at resulta ng dugo na 

naalis na ang impeksiyon.

Paano ibinigay ang Mycamine

Ang gamot na ito ay dapat na ihanda at ibigay 

sa iyo sa ospital ng isang nars o ibang 

propesyonal sa pangangalagang 

pangkalusugan.

Kung ooperahan ka, sabihin sa 
surgeon o anesthetist na 
nagkakaroon ka nito
gamot.
Maaari itong makaapekto sa iba pang mga gamot na ginagamit 

sa panahon ng operasyon.

Para saCandidaimpeksyon sa esophagus, 

karaniwang magpapatuloy ang paggamot 

nang hindi bababa sa isang linggo pagkatapos 

mawala ang mga sintomas.

Magkano ang ibibigay sa iyo

Ang iyong doktor ang magpapasya kung magkano 

ang Mycamine na matatanggap mo bawat araw.
Kung buntis ka habang tinatanggap 
ang gamot na ito, sabihin kaagad sa 
iyong doktor.

Para sa pag-iwas saCandida impeksyon, 

karaniwang magpapatuloy ang paggamot 

nang hindi bababa sa isang linggo pagkatapos 

bumalik sa normal ang mga numero ng white 

blood cell.

Para sa mga nasa hustong gulang, mga kabataan ≥ 16 

taong gulang:

• ang karaniwang dosis upang gamutin ang isang 

invasiveCandidaAng impeksyon ay 100 mg 

bawat araw para sa mga pasyente na 

tumitimbang ng higit sa 40 kg, at 2 mg/kg bawat 

araw para sa mga pasyente na tumitimbang ng 

40 kg o mas mababa.

Mga side effect

Kung napalampas mo ang isang dosis
Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko sa lalong 

madaling panahon kung hindi maganda ang 

pakiramdam mo habang tumatanggap ka ng 

Mycamine.

Ang gamot na ito ay nakakatulong sa karamihan ng 

mga tao sa pag-iwas o paggamot ng mga 

impeksyon sa fungal ngunit maaaring mayroon 

itong mga hindi gustong epekto sa ilang tao. Ang 

lahat ng mga gamot ay maaaring magkaroon ng 

mga side effect. Minsan seryoso sila, kadalasan 

hindi. Maaaring kailanganin mo ng medikal na 

atensyon kung nakakuha ka ng ilan sa mga side 

effect.

Sinusubaybayan ng iyong doktor ang iyong tugon 

at kondisyon upang matukoy kung gaano katagal 

ang paggamot ay kinakailangan. Gayunpaman, 

kung nag-aalala ka na maaaring napalampas mo 

ang isang dosis, makipag-usap kaagad sa iyong 

doktor o ibang propesyonal sa pangangalagang 

pangkalusugan.

• ang dosis sa paggamot aCandida Ang 

impeksyon sa esophagus ay 150 mg para 

sa mga pasyente na tumitimbang ng higit 

sa 40 kg at 3 mg/kg bawat araw para sa 

mga pasyente na tumitimbang ng 40 kg o 

mas mababa.

• ang karaniwang dosis para sa mga pasyenteng 

nasa panganib na magkaroon ng aCandida Ang 

impeksyon ay 50 mg bawat araw para sa mga 

pasyente na tumitimbang ng higit sa 40 kg at 1 

mg/kg bawat araw para sa mga pasyente na 

tumitimbang ng 40 kg o mas mababa.

Kung nabigyan ka ng sobra 
(sobrang dosis)

Sinusubaybayan ng iyong doktor ang iyong 

tugon at kondisyon upang matukoy kung 

anong dosis ang kailangan. Gayunpaman, kung 

nag-aalala ka na maaaring nabigyan ka ng 

sobrang Mycamine, makipag-usap kaagad sa 

iyong doktor o ibang propesyonal sa 

pangangalagang pangkalusugan.

Huwag maalarma sa mga sumusunod na 

listahan ng mga side effect. Maaaring hindi mo 

maranasan ang alinman sa mga ito.
Para sa mga bata (kabilang ang mga bagong 

silang) at kabataan < 16 taong gulang:

• ang karaniwang dosis upang gamutin ang isang 

invasiveCandidaAng impeksyon ay 100 mg 

bawat araw para sa mga pasyente na 

tumitimbang ng higit sa 40 kg, at 2 mg/kg bawat 

araw para sa mga pasyente na tumitimbang ng 

40 kg o mas mababa.

Hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na sagutin ang 

anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka.

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung 

napansin mo ang alinman sa mga sumusunod 

at nag-aalala sila sa iyo:

• ang karaniwang dosis para sa mga pasyenteng 

nasa panganib na magkaroon ng aCandida ang 

impeksyon ay 50 mg bawat araw para sa

• Pagtatae
• Pagduduwal o pagsusuka
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• Pagtitibi
• Lagnat o mataas na temperatura

• Sakit ng ulo

• Sakit ng tiyan o kakulangan sa ginhawa

• hindi pagkatunaw ng pagkain

• Pagod
• Walang gana kumain

• Sakit ng kasukasuan o likod

• Hirap sa pagtulog
• Ubo.

Ang solusyon sa pagbubuhos ay lilitaw na maulap, 

hindi ito dapat gamitin.

Paglalarawan ng produkto

Kung ano ang hitsura nito

Ang Mycamine 50 mg ay isang puting kulay 
na pulbos para sa iniksyon na nakapaloob sa 
loob ng isang glass vial na may rubber 
stopper, asul na flip off cap at UV protective 
shrink wrapping film.

Sabihin sa iyong doktor sa lalong madaling panahon 

kung mapapansin mo ang alinman sa mga 

sumusunod:

Ang Mycamine 100 mg ay isang puting kulay 
na pulbos para sa iniksyon na nakapaloob 
sa loob ng isang glass vial na may rubber 
stopper, red flip off cap at UV protective 
shrink wrapping film.

• Pamamaga ng mga kamay, bukung-bukong o 

paa

• Kapos sa paghinga o kahirapan sa 
paghinga

• Pantal, pangangati o pantal

• Mabilis na tibok ng puso o mga pagbabago sa 

paraan ng pagtibok ng puso

• Hirap sa pag-ihi
• Paninilaw ng balat o mata.

Ang parehong lakas ay magagamit sa 
mga pakete ng 1 o 10 vial.

Mga sangkap

Kasama sa listahan sa itaas ang malubhang epekto 

na maaaring mangailangan ng medikal na 

atensyon.

Ang Mycamine ay naglalaman ng 50 mg o 
100 mg ng micafungin (bilang sodium) 
bilang aktibong sangkap.

Ang bawat vial ay naglalaman din ng:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung may 

napansin kang anumang bagay na nagpapasama sa 

iyong pakiramdam.

• lactose
• walang tubig na sitriko acid

• sodium hydroxide.
Ang iba pang mga side effect na hindi nakalista 

sa itaas ay maaari ding mangyari sa ilang tao.
Ang gamot na ito ay hindi naglalaman ng, 

sucrose, gluten, tartrazine o anumang iba 

pang mga azo dyes.Ang ilan sa mga side effect na ito (halimbawa, mga 

pagbabago sa mga resulta ng pagsusuri sa dugo o 

presyon ng dugo) ay makikita lamang kapag ang 

iyong doktor ay gumagawa ng mga pagsusuri 

paminsan-minsan upang suriin ang iyong pag-unlad.

Supplier

Ang Mycamine ay ipinamamahagi sa New Zealand sa 

pamamagitan ng:

bioCSL (NZ) Ltd
PO Box 62 590
Greenlane, Auckland, 1546 
New ZealandPagkatapos tumanggap

Mycamine
- =Rehistradong tatak-pangkalakal

Imbakan
Mga numero ng pagpaparehistro sa Australia:

Ang mga hindi pa nabubuksang vial ay dapat na itago sa 

isang cool na tuyo na lugar kung saan ang

ang temperatura ay nananatili sa ibaba 25°C.

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

Ang inihandang solusyon sa pagbubuhos 

ay dapat gamitin kaagad at panatilihing 

protektado mula sa liwanag. Kung ang

Ang leaflet na ito ay inihanda noong Mayo 

2014.
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