
 הדרוש המידע כל את כוללים אינם אלה הדגשים מרשם מידע של דגשים
 המרשם על מלא מידע ראה. ויעילה בטוחה בצורה-IMPAVIDO ב לשימוש

IMPAVIDO. עבור

 או שתן בדיקת בצע. בהריון בנשים להשתמש אין. עוברית-עובר רעילות•
 מניעה באמצעי להשתמש מומלץ. הטיפול תחילת לפני בסרום הריון בדיקת

8.8, 8.1, 5.1, , קופסה אזהרת( רבייה פוטנציאל בעלות נשים אצל יעיל
.(13.1

 בפוריות ולפגיעה האשכים של לאטרופיה גרם מילטפוסין. רבייה השפעות•
 לגבי למטופלים ייעץ. נקבות בחולדות בפוריות ולפגיעה זכרים בחולדות

 פוריות על הפוטנציאליות ההשפעות וכי חיים בבעלי במחקרים רבייה רעילות
(13.1). כראוי הוערכו לא האדם

 שבועות4  ובמשך הטיפול במהלך בסרום קריאטינין אחר מעקב. כליות השפעות•
6.1).(5.3,  הטיפול סיום לאחר

(5.4,  הטיפול במהלך ובילירובין טרנסמינאזות אחר מעקב. כבד השפעות•
.(6.1

(5.5). נוזלים צריכת עודד. העיכול מערכת השפעות•
 הטיפול במהלך הטסיות ספירת אחר מעקב. טרומבוציטופניה•

6.1).(5.6,  קרביים בלישמניאזיס
 אם חלופי מניעה באמצעי להשתמש מומלץ. הפה דרך מניעה אמצעי ספיגת•

(5.7). שלשולים או/ו הקאות מתרחשות
 )IMPAVIDO )5.8.את הפסק. ונסון'סטיבנס-ג תסמונת•

 אוראלי לשימוש), מילטפוסין(IMPAVIDO  כמוסות
2014: ב"בארה ראשוני אישור

 המרשם על מלא מידע ראה עוברית רעילות: אזהרה
.בארגז מלאה לאזהרה

IMPAVIDO.נשים אצל שתן או בסרום הריון בדיקת השג. בהריון לנשים 
. לעובר נזק לגרום עלולIMPAVIDO  רישום לפני רבייה פוטנציאל בעלות
 במינונים מילטפוסין שקיבלו חיים בבעלי התרחשו, וטרטוגניות עוברי מוות

IMPAVIDO לתת אין. אדם לבני המומלץ מהמינון נמוכים

 במהלך יעיל מניעה באמצעי להשתמש רבייה פוטנציאל בעלות לנשים ייעץ
13.1).8.8, 8.1, 5.1, (4.1,  הטיפול לאחר חודשים5  ובמשך הטיפול

------------------------------- שליליות תגובות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
, הקאות, בחילות כוללות מהחולים יותר-2% ב המתרחשות לוואי תגובות•

, נמנום, גירוד, בטן כאבי, סחרחורת, בתיאבון ירידה, ראש כאבי, שלשולים
(6.1). בקריאטינין ועלייה בטרנסאמינאזות עלייה

---------------------------------- ושימוש אינדיקציות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
≥ IMPAVIDO ולמתבגרים למבוגרים המיועדת אנטי-ליישמנית תרופה היא --------

:ב לטיפול) פאונד(66  ג"ק30 ≥במשקל12  גיל
1).(דונובני לישמניהעקב ויסצרלי לישמניאזיס•
guanensis, braziliensis, Leishmania עקב עורית לישמניאזיס•

Leishmania1).(פאנמנסיס לישמניהו
:שימוש מגבלות braziliensisLeishmania).(1 עקב רירית לישמניאזיס•

. אפידמיולוגיים נתונים על התבססו קליניים בניסויים שהוערכו מיניםירְִיחֹו ׁשֹוׁשנַתַ
-)14 ל מיניםירְִיחֹו ׁשֹוׁשנַתַדבר אותו של בתגובה גיאוגרפית שונות שיש ייתכן

.IMPAVIDO )1,של היעילות  IMPAVIDOלא המיניםירְִיחֹו ׁשֹוׁשנַתַבאחרים בטיפול 
.הוערכו

Inc Therapeutics  עם קשר צור, לוואי לתופעות חשד על לדווח כדי
.Paladinה או1-888-550-6060  בטלפון FDA-1088-1-800- בטלפון FDAאו 

/medwatchwww.fda.gov

-------------------------------------- סמים אינטראקציות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IMPAVIDO ציטוכרום אנזימים עיכב לאP450  במבחנה אנושיים.•
3IMPAVIDO  ציטוכרום לפעילות גרמה לא12.3A) (7,  בחולדות.•

 תופעות על להקל כדי מזון עם מתן -- - -  וניהול מינון- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.העיכול במערכת לוואי

(2). רצופים ימים28  במשך ביום פעמיים ג"מ50  של אחת כמוסה: ג"ק44  עד30•
 רצופים ימים28  במשך ביום פעמים שלוש ג"מ50  של אחת כמוסה: יותר או ג"ק45•

.(2)

-------------- ספציפיות באוכלוסיות שימוש- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 בשתן הריון בדיקת השג. ההריון במהלך-IMPAVIDO ב להשתמש אין: הריון•

8.1, 5.1, (4.1,  המרשם מתן לפני רבייה פוטנציאל בעלות לנקבות בסרום או
,8.8.(13.1

. לאם התרופה לחשיבות בהתאם הנקה או תרופה הפסקת: מניקות אמהות•
-)IMPAVIDO )8.3.ב הטיפול לאחר חודשים5  למשך מהנקה הימנעי

 מניעה באמצעי להשתמש לנשים יעץ: רבייה פוטנציאל בעלי וזכרים נקבות•
 לגבי למטופלים ייעץ. הטיפול לאחר חודשים5  ובמשך הטיפול במהלך יעיל

 לא אדם בבני בפוריות לפגיעה הפוטנציאל וכי, חיים בבעלי רבייה רעילות
8.8).5.2, (5.1,  כראוי הוערך

 כל ---------------------------וחוזקות מינון צורות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(3). מילטפוסין ג"מ50  מכילה פומי לשימושIMPAVIDO  כמוסת

------------------------------ נגד התוויות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.1).8.8, 8.1, (4.1,  הריון•
•12.3(.-Syndrome )4.2,-LarssonSjögren
(4.3). ממרכיביו אחד לכל או למילטפוסין יתר רגישות•

.לתרופות ומדריך למטופל ייעוץ על למידע17  ראה
------------------------זהירות ואמצעי אזהרות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TITLE - MILTEFOSINE / IMPAVIDO MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-miltefosine-impavido-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/204684s000lbl.pdf
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המרשם על מלא מידע

עוברית רעילות: אזהרה

 רבייה פוטנציאל בעלות לנקבות לייעץ ישIMPAVIDO- הטיפול לאחר חודשים5  ובמשך
 בדיקת השג. בהריון לנשים .IMPAVIDO ב הטיפול במהלך יעיל מניעה באמצעי להשתמש

 לגרום עלולIMPAVIDO  רישום לפני רבייה פוטנציאל בעלות נשים אצל שתן או בסרום הריון
 נמוכים במינונים מילטפוסין שקיבלו בחיות התרחשו וטרטוגניות עוברי מוות. לעובר נזק

 ואמצעי אזהרות(4.1),  נגד התוויות ראה[IMPAVIDO לתת אין. אדם לבני המומלץ מהמינון
.(13.1)] קלינית לא וטוקסיקולוגיה8.8) (8.1,  ספציפיות באוכלוסיות שימוש(5.1),  זהירות

ושימוש אינדיקציות1

 ג"ק30  ≥ במשקל12  גיל≥ולמתבגרים למבוגרים מיועדות) מילטפוסין(IMPAVIDO  כמוסות
:ב לטיפול

.Leishmania[ donovani (14.1) קליניים ניסויים ראה]ידי על הנגרמת ויסצרלי לישמניאזיס•

 ראה ]ו, גואננסיס לישמניה,braziliensisLeishmania ידי על הנגרמת עורית לישמניאזיס•
.panamensis ]Leishmania (14.2) קליניים ניסויים

.Leishmania[ braziliensis (14.3) קליניים ניסויים ראה]ידי על הנגרמת רירית לישמניאזיס•

:שימוש מגבלות

 נתונים על התבססוIMPAVIDO  להערכת קליניים בניסויים שנחקרו מיניםירְִיחֹו ׁשֹוׁשנַתַ•
.14.2)](14.1,  קליניים ניסויים ראה[אפידמיולוגיים

ל מיניםירְִיחֹו ׁשֹוׁשנַתַהדבר אותו של הקלינית בתגובה גיאוגרפית שונות שיש ייתכן•
IMPAVIDO-]14.2)](14.1,  קליניים ניסויים ראה.

.הוערכו לא המיניםירְִיחֹו ׁשֹוׁשנַתַבאחרים בטיפולIMPAVIDO  של היעילות•

וניהול מינון2

 במערכת לוואי תופעות על להקל כדי מזון עם מתן. רצופים ימים28  הוא הטיפול משך
.העיכול

מילטפוסין מינון1:  טבלה

ומתן מינוןמׁשִקלָ

)וערב בוקר( אוכל עם ביום פעמיים ג"מ50  של אחת כמוסהג"ק44  עד ג"ק30
)וערב צהריים, בוקר ארוחת( אוכל עם ביום פעמים שלוש ג"מ50  של אחת כמוסהומעלה ג"ק45

18 מתוך3  עמוד

3473184: אסמכתא מזהה



וחוזקות מינון צורות3

 עם וקשות אדומות, אטומות לטין'ג כמוסות הן) מילטפוסין(IMPAVIDO®  של הפה קפסולות
"PLB"50 ו הקפסולה גוף על מוטבע" "MILTמכילה כמוסה כל. לבן דיו באמצעות המכסה על מוטבע 

.(16)] וטיפול אחסון/אספקה אופן(11),  תיאור ראה[מילטפוסין ג"מ50

4

הריון4.1

נגד התוויות

IMPAVIDOרישום לפני בסרום הריון בדיקת או שתן בדיקת בצע. בהריון לנשים אסור . IMPAVIDO
.(8.1)] ספציפיות באוכלוסיות ושימוש קופסה אזהרת ראה[IMPAVIDO לעובר נזק לגרום עלול

סיוגרן-לרסון תסמונת4.2

 פרמקולוגיה ראה[Syndrome-LarssonSjögren- תסמונת עם בחולים-IMPAVIDO ל אסור
.(12.3)] קלינית

יתר רגישות4.3

 של עזר חומר לכל או למילטפוסין יתר מרגישות הסובלים בחולים-IMPAVIDO ל אסור
.IMPAVIDO

5

עוברית-עובר רעילות5.1

זהירות ואמצעי אזהרות

 בבעלי נצפתה, וטרטוגניות מוות כולל, עוברית-עוברית רעילות. לעובר לנזק לגרום עלול מילטפוסין
 במינונים האורגנוגזה ובמהלך המוקדם ההיריון במהלך, ההזדווגות לפני מילטפוסין שקיבלו חיים

 השג. בהריון בנשים-IMPAVIDO ב להשתמש אין(MRHD).  לאדם המומלץ המרבי מהמינון הנמוכים
 לנשים ייעץ. רבייה פוטנציאל בעלות לנקבותIMPAVIDO  רישום לפני בסרום או בשתן הריון בדיקת
5  ובמשך-IMPAVIDO ב הטיפול במהלך יעיל מניעה באמצעי להשתמש רבייה פוטנציאל בעלות

 ספציפיות באוכלוסיות ושימוש(4.1)  נגד התוויות, קופסה אזהרת ראה[הטיפול סיום לאחר חודשים
,8.1)[(8.8.

רבייה השפעות5.2

נקבות
 במינונים כלבים אצל ודיסטרוס הפיכה זקיקית ולאטרזיה בחולדות בפוריות לפגיעה גרם מילטפוסין

 ראה[הגוף שטחי של השוואות על בהתבסס-MRHD מה בהתאמה-0.2 ו1.0  פי בערך של
.רשמית נחקרו לא האנושית האישה פוריות על ההשפעות. (13.1)] קלינית לא טוקסיקולוגיה
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זכרים
 פי בערך של במינונים בחולדות בפוריות ולפגיעה קיימא בת הזרע ספירת להפחתת גרם מילטפוסין

מה1.0  פי בערך, בחולדות יותר גבוה מינון. (13.1)] קלינית לא טוקסיקולוגיה ראה[-MRHDמה0.4
,MRHD-לאחר שבועות10  לחלוטין התהפכה שלא בפוריות ולפגיעה האשכים של לאטרופיה גרם 

.התרופה מתן סיום

 ראה[-IMPAVIDOב הטיפול במהלך דווחו הטיפול במהלך שפיכה נעדרת או וירידה אשכים כאבי
.כראוי נחקרו לא האדם של הגבר פוריות עלIMPAVIDO  של ההשפעות. (6.2)] שליליות תגובות

 טיפול עם בפוריות לפגיעה הפוטנציאל וכי, חיים בעלי פוריות ממצאי על ולגברים לנשים ייעץ
.כראוי הוערך לא אדם בבני-IMPAVIDO ב

כליות השפעות5.3

 בטיפולIMPAVIDO  את שהעריכו קליניים בניסויים צוינו(Cr)  בסרום קריאטינין של עליות
 המקבלים בחולים שבוע מדי הכליות תפקוד אחר מעקב. וקרביים רירי, עורי בלישמניאזיס
IMPAVIDO(6.1)] שליליות תגובות ראה[הטיפול סיום לאחר שבועות4  ובמשך הטיפול במהלך.

כבד השפעות5.4

 את שהעריכו קליניים בניסויים צוינו ובבילירובין(ALT, AST)  בכבד-transaminases ב עליות
IMPAVIDOבכבד טרנסמינאזות אחר מעקב. ויסצרלי בלישמניאזיס בטיפול  (ALT, AST)ובילירובין 

.(6.1)] שליליות תגובות ראה[IMPAVIDO המקבלים בחולים הטיפול במהלך

העיכול מערכת השפעות5.5

. נפח לדלדול לגרום ועלוליםIMPAVIDO  מתן במהלך כלל בדרך מתרחשים שלשולים או/ו הקאות
.(6.1)] שליליות תגובות ראה[נפח דלדול למנוע כדי נוזלים צריכת עודד

טרומבוציטופניה5.6

 אחר עקוב. ויסצרלי בלישמניאזיס שטופלו בחולים דווחה הטיפול במהלך טרומבוציטופניה
.6.2)](6.1,  שליליות תגובות ראה[קרביים בלישמניאזיס הטיפול במהלך הטסיות ספירת

הפה דרך מניעה אמצעי קליטת5.7

 אמצעי ספיגת על להשפיע עלולים-IMPAVIDO ב טיפול במהלך המתרחשים שלשולים או/ו הקאות
ב הטיפול במהלך שלשולים או/ו הקאות מתרחשות אם. ביעילותם לפגוע ולכן, אוראליים מניעה

,IMPAVIDO-או הורמונליים שאינם נוספים יעילים מניעה באמצעי להשתמש לנשים לייעץ יש 
.אלטרנטיביים
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ונסון'סטיבנס-ג תסמונת5.8

-IMPAVIDO ב הטיפול את הפסק-IMPAVIDO. ב טיפול במהלך דווחה ונסון'סטיבנס-ג תסמונת
.(6.1)] שליליות תגובות ראה[הטיפול במהלך שורית או פילינגית פריחה מופיעה אם

שליליות תגובות6

 בניסויים שנצפו הלוואי תגובות שיעורי, מאוד משתנים בתנאים נערכים קליניים שניסויים מכיוון
 אחרת תרופה של הקליניים בניסויים לשיעורים ישירות להשוואה ניתנים לא תרופה של הקליניים

.בפועל שנצפו השיעורים את משקפים שלא וייתכן

קליניים בניסויים ניסיון6.1

קרביים לישמניאזיס

-88 ו גברים(211  חולים(299)  ותשעים מאתיים. בהודו שנים12  ≥ בחולים נערך אחד3  שלב ניסוי
50  של כמוסה( ימים28  במשך ליום ג"ק/ג"מ2.5  של יעד במינון הפה דרךIMPAVIDO  קיבלו) נשים

 היה המשקל אם ביום פעמיים. ג"מ50  של וכמוסה ג"ק-25 מ נמוך היה המשקל אם ביום פעם ג"מ
"ק38.6  ממוצע משקל( ג"ק-67 ל15  בין נע המשקל-64. ל12  גיל בין נעו המטופלים). יותר או ג"ק25

 יום/ג"ק/ג"מ1  קיבלו חולים(99)  ותשעה תשעים16.1).  ממוצע(-24 ל8.2  בין נע-BMI וה) ג
 מובהק יותר גבוה אחוז. מנות15  במשך אחר יום כל לוורידdeoxycholate B  אמפוטריצין
B. לאמפוטריצין בהשוואהIMPAVIDO  קיבלו גברים של סטטיסטית

. מת לאB  אמפוטריצין שקיבל מטופל ואף(2/299)  מתוIMPAVIDO  שקיבלו מהחולים-1% מ פחות
אמפוטריצין ממקבלי-1% ו )IMPAVIDO )6/299 ממקבלי-2% ב דווחו חמורות לוואי תגובות

.B )1/99( לוואי תגובות. שלילית תגובה עקב טיפול זרוע בכל הטיפול את הפסיקו מהמטופלים-3% כ 
ל קשורות אולי או קשורות שנחשבו התרופה נטילת להפסקת שהובילו שליליות ותגובות חמורות

IMPAVIDO-בעור ופריחה פרקים דלקת, וטרומבוציטופניה מלנה, ונסון'סטיבנס-ג תסמונת כללו ,
CTCAE1ביום צואה10 (≥4  דרגה שלשול (ו CTCAE-היפרבילירובינמיה4  דרגה ≤) 10xהעליון הגבול 

).תקיןULN  של

 המקבלים ויסצרלי לישמניאזיס מחולי2% -≥ב המופיעות לטיפול מתעוררות לוואי תופעות2:  טבלה
IMPAVIDO

ב אמפוטריצין
דיאוקסיכולאט

99 =N

מערכת איברי כיתת
מועדף טווח

IMPAVIDO
299 =N

העיכול במערכת הפרעות
(6.1%)6(20.4%)61ׁשלִׁשּול
(20.0%)20(37.8%)113הקֲָאָה

כלליות הפרעות
(4.0%)4(6.3%)19אסתניה

תזונה והפרעות מטבוליזם
(22.2%)22(23.1%)69מופחת תיאבון

שליליים לאירועים לטרמינולוגיה משותפים קריטריונים1
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 ממקבלי-10% בכ התרחשו הבסיס קו מעל1.5  פי ≥(Cr)  קריאטינין עליות, זה במחקר
IMPAVIDOאמפוטריצין ממקבלי-40% וב  Bזרוע בכל מהנבדקים אחוזים לעשרה. הטיפול בסוף 

 הפסיק לאIMPAVIDO  מקבל אף. מעקב חודשי6  לאחר הבסיס לקו מעל1.5  פי שלCr  עליות היו
Cr. עליית עקב הטיפול את

 שליש ועדIMPAVIDO  ממקבלי מחצית עד אצל התרחשו הטיפול במהלך טרנסאמינאזות של עליות
-6% ו-94% ב3-5x) (ULN  מתונות או3x) (<ULN  קלות היו העליותB.  אמפוטריצין ממקבלי

 עקב הטיפול את הפסיק לא מטופל אף. עלייה שחוו-IMPAVIDO ב שטופלו מהמטופלים בהתאמה
.בטרנסמינאזות עלייה

 ספירת עם היוB  אמפוטריצין ממקבלי-2% ו-54% וIMPAVIDO  ממקבלי-2.4% ו62% , הטיפול בסיום
.בהתאמה<50,000 ו150,000 <  טסיות

עורית לישמניאזיס

 שנערך אחד פלצבו מבוקר בניסוי הוערכה עורית בלישמניאזיס בטיפולIMPAVIDO  של היעילות
 בניסוי. בהתאמה ובברזיל בבוליביה שנערכו השוואתיים מחקרים ובשני ובגואטמלה בקולומביה

"מ2.5  שלIMPAVIDO  של יעד מינון קיבלו12  גיל מעל חולים(89)  ותשעה שמונים, פלצבו מבוקר
 מאה, ההשוואתיים בניסויים. פלצבו קיבלו(44)  וארבעה וארבעים ימים28  במשך יום/ג"ק/ג

28  במשך יום/ג"ק/ג"מ2.5  שלIMPAVIDO  של יעד מינון קיבלו12  גיל מעל חולים(120)  ועשרים
 פרנטרלית)  מגלומין( מחומש אנטימון יום/ג"ק/ג"מ20  קיבלו חולים(58)  ושמונה וחמישים ימים

.ימים20  למשך

 עם12  גיל מעל-IMPAVIDO ב שטופלו מהמטופלים2% ≥ב המתרחשות שליליות תגובות3:  טבלה
פלצבו מבוקר בניסוי עורית לישמניאזיס

מערכת איברי כיתת
מועדף טווח

IMPAVIDO
89 =N

דמה תרופת

44 =N
ומבוך אוזן הפרעות

(22.7%)10(29.2%)26בנסיעות בחילה
העיכול במערכת הפרעות

(6.8%)3(11.2%)10בטן כאבי
(4.5%)2(7.9%)7ׁשלִׁשּול
(11.1%)5(35.9%)32בחילה
0(4.5%)4הקֲָאָה

ומנהלי כללי באתר הפרעות

(2.3%)1(3.4%)3מבְּוכהָ
(4.5%)2(5.6%)5פירקסיה

העצבים במערכת הפרעות

0(4.5%)4סחְרַחֹורתֶ
(22.7%)10(28.1%)25ראֹׁש ּכאְבֵ
0(3.4%)3נּומהָ

עוריות תת ורקמות עור הפרעות

0(4.5%)4גירוד
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 עם שניםIMPAVIDO  ≥-12 ב שטופלו מהמטופלים2% ≥ב המתרחשות שליליות תגובות4:  טבלה
השוואתיים ניסויים בשני עורית לישמניאזיס

מערכת איברי כיתת
מועדף טווח

IMPAVIDO
120 =N

מגלומין
58 =N

העיכול במערכת הפרעות

(5.2%)3(7.5%)9בטן כאבי
(5.2%)3(15.0%)18ׁשלִׁשּול
(5.2%)3(41.7%)50בחילה
0(27.5%)33הקֲָאָה

ונגיעות זיהומים

0(5.8%)7לימפנגיטיס
תזונה והפרעות מטבוליזם

(5.8%)4(10.8%)13מופחת תיאבון
העצבים במערכת הפרעות

(6.9%)4(12.5%)15סחְרַחֹורתֶ
עוריות תת ורקמות עור הפרעות

0(5.8%)7גירוד

 קו מעל1.5-3  פי שלCr  עליית הייתהIMPAVIDO  נבדקי(13.4%) -12/89 ל, הפלצבו מבוקר בניסוי
 של דומה לאחוז, ההשוואתי בניסוי. הטיפול בסוף פלצבו נבדקי(4.5%) -2/44 ל בהשוואה, הבסיס

 חודשים-6 ו-3 ב הבסיס לקו מעלCr  עליות היו מחומש אנטימון אוIMPAVIDO  שקיבלו נבדקים
 היו מחומש אנטימון עם מהנבדקים-11% ו-IMPAVIDO ב מהנבדקים-25% כ-5%). כ( הטיפול לאחר
 תדירות. הפעילים המבוקרים הניסויים בשני הטיפול בסיום הבסיס קו מעל1.5-3  פיCr  עליות בעלי

 מקבלי אצל דומה הייתה הטיפול בסיום נורמה של העליון הגבול מעל-ALAT ו-AST ב העלייה
IMPAVIDO5%).כ( ופלצבו-

, אנמיה כללוIMPAVIDO  בקבוצת-2% מ פחות של בשכיחות שנראו אחרות לוואי תופעות
, צלוליטיס, מורסה, חולשה, עייפות, גזים, דיספאגיה, עצירות, בטן התנפחות, לימפדנופתיה

, פריחה, אורטיקריה-, סטיבנס תסמונת, אשכים נפיחות, אשכים כאבי, פרסטזיה, אקתימה
.פיודרמה

שיווק לאחר ניסיון6.2

 אלו שתגובות מכיוון. העולם ברחבי-IMPAVIDO ב השימוש במהלך זוהו הבאות הלוואי תופעות
 או תדירותן את אמין באופן להעריך ניתן תמיד לא, ברור לא בגודל מאוכלוסיה מרצון מדווחות

.לתרופות לחשיפה סיבתי קשר לבסס

אגרנולוציטוזיס, טרומבוציטופניה: ולימפה דם הפרעות

מלנה: העיכול במערכת הפרעות

היקפית בצקת, כללית בצקת: כלליות הפרעות
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צהבת: ורביות כבד הפרעות

התקף: העצבים במערכת הפרעות

.שפיכה חוסר, השפיכה בנפח ירידה, אשכים כאבי: בשד והפרעות הרבייה מערכת

אפיסטקסיס: דם כלי הפרעות

תרופות בין אינטראקציות7

 ניכר באופן מעכבת או גרמה לא מילטפוסין כי הראו חיים בבעלי חומרים חילוף ומחקריּבמַבַחנֵהָ
. (12.3)] קלינית פרמקולוגיה ראה[.אנושייםP450  ציטוכרום העיקריים האנזימים של הפעילות את

.הוערך לא תרופות מעבירי עם אינטראקציה לקיים מילטפוסין של הפוטנציאל

8

הריון8.1

'ד הריון קטגוריית

ספציפיות באוכלוסיות שימוש

סיכונים סיכום
 פוריות במחקר נצפו ושלד קרביים בעובר רבים מומים .MRHD-לתת איןIMPAVIDO  בהריון לנשים.

 .)BSA(מה0.3  פי של במינונים להריון7  יום עד ההזדווגות לפני מילטפוסין שקיבלו נקבות בחולדות
 עם, זמינים אינם אנושיים הריון נתוני. לעובר נזק לגרום  עלול ,)MRHD(גוף שטח השוואת על  מבוסס

 וארנבות בחולדות עובריים-עובריים במחקרים נצפתה, וטרטוגניות מוות כולל, עוברית רעילות, זאת
 מהמינון-0.2 ו0.06  פי בהתאמה שהיו במינונים אורגנוגנזה במהלך הפה דרך מילטפוסין שקיבלו
IMPAVIDO לאדם המומלץ המרבי

קליניים שיקולים
 שליליות לתוצאות לגרום ועלולה האם עבור חיים לסכן עלולה קרביות לישמניאזיס, ההיריון במהלך

 הריון בגיל יילוד עבור קטנה, אנכית העברה עקב מולדת מחלה, ספונטנית הפלה כולל, העובר של
 ולא יותר גדולים בנגעים להתבטא עשויה עורית לישמניאזיס, ההיריון במהלך. חמורה ואנמיה

 מוקדמות לידות כולל, העובר של שליליות לתוצאות מוגבר לסיכון קשורה להיות ועשויה טיפוסיים
.מת ולידות

חיים בעלי נתוני

6  יום( מוקדמת עוברית התפתחות במהלך חולדה של עוברי-עובר רעילות במחקרי מילטפוסין מתן
/ג"ק/ג"מ1.2  ≥ של במינונים וטרטוגניות מוות כולל עוברית-עוברית לרעילות גרם) להריון15  יום עד
 נוזל, מפותח לא מוח כללו טרטוגניות השפעותBSA ).  השוואת על בהתבסס-MRHD מה0.06  פי( יום

 גם נצפתה עוברית-עובר רעילות. כללית ובצקת שסוע חיך, הגולגולת של לומינה את הממלא דימום
 ≥ של במינונים) להריון18  יום עד6  יום( אורגנוגנזה במהלך מילטפוסין של פומי מתן לאחר בארנבות

 המלטה היו לא, בארנבות והן בחולדות הן-BSA). ל בהשוואה-MRHD מה0.2  פי( יום/ג"ק/ג"מ2.4
 השוואות על בהתבסס-MRHD מ0.6  או0.3  פי( יום/ג"ק/ג"מ6.0  ≥ מילטפוסין במינוני קיימא ברת
BSAבהתאמה וארנבות חולדות עבור.(
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-MRHD מ0.3  פי( ליום ג"ק/ג"מ6.81  ≥ מילטפוסין מינוני, בחולדות נפרד נקבה פוריות במחקר
 מספר יצרו ההריון של7  ליום ועד ההזדווגות לפני שבועות ארבעה במשך שניתנו-BSA) ל בהשוואה

 עיניים, מעוות שדרה חוט, חומות במסות מלאים חדרים. מורחבים, שגויים מוחיים מבנים של רב
 משקולת בצורת התאבנות, שסוע חך( ושלד) נעדרת פנימית ואוזן היפופיזה, מיקום וחסרות מוטעות

).ניכר באופן מורחבים ותפרים ניכר באופן מוגדלות גולגולת עצמות, חזה חוליות מרכזי של

.(13.1)] קלינית לא טוקסיקולוגיה(4.1),  נגד התוויות ראה[

מניקות אמהות8.3

 פוטנציאל ובגלל אם בחלב קיימות רבות שתרופות מכיוון. אם בחלב קייםIMPAVIDO  אם ידוע לא
 או ההנקה את להפסיק אם להחליט יש-IMPAVIDO, מ יונקים תינוקות אצל חמורות לוואי לתופעות
 חודשים5  במשך מהנקה להימנע יש. לאם התרופה בחשיבות התחשבות תוך, התרופה את להפסיק

-IMPAVIDO.ב הטיפול לאחר

בילדים שימוש8.4

 להשפעות יותר רגישות היו צעירות חולדות. הוכחו לא12  לגיל מתחת ילדים בחולים ויעילות בטיחות
 ראה[בוגרות חולדות מאשר, והכליות הרשתית להשפעות במיוחד, מילטפוסין ידי על הנגרמות

.(1)] ושימוש אינדיקציות

גריאטרי שימוש8.5

 לקבוע כדי ומעלה65  מגיל נבדקים של מספיק מספר כללו לאIMPAVIDO  של קליניים מחקרים
.יותר צעירים נבדקים מאשר אחרת מגיבים הם אם

כליות ליקוי8.6

 במחקרים נכללו לא הנורמה של העליון מהגבול1.5  פי≥בסרוםBUN  או קריאטינין רמות עם חולים
.כליות ליקוי עם בחולים נחקרה לא מילטפוסין של פרמקוקינטיקה. הקליניים

בכבד פגיעה8.7

2  פי≥ והבילירובין הנורמליות רמות של העליון מהגבול3  פי≥AST אוALT  של סרום רמות עם חולים
 נחקרה לא מילטפוסין של פרמקוקינטיקה. הקליניים במחקרים נכללו לא הנורמה של העליון מהגבול
.כבד ליקוי עם בחולים

רבייה פוטנציאל בעלי וזכרים נקבות8.8

הרֵיָֹון מנְִיעתַ
 במהלך שימוש בעת לעובר לנזק לגרום עלולהIMPAVIDO- הטיפול השלמת לאחר חודשים5  ובמשך
 ב הטיפול במהלך יעיל מניעה באמצעי להשתמש רבייה פוטנציאל בעלות לנשים ייעץ. ההריון

IMPAVIDO]ספציפיות באוכלוסיות ושימוש(5.1)  בקופסה זהירות ואמצעי אזהרות, אזהרות ראה 
[(8.1).

18 מתוך10  עמוד

3473184: אסמכתא מזהה



 אמצעי ספיגת על להשפיע עלולים-IMPAVIDO ב הטיפול במהלך המתרחשים שלשולים או/ו הקאות
 אוראליים מניעה באמצעי המשתמשות לנשים יעצו. ביעילותם לפגוע עלולים ולכן אוראליים מניעה

ב הטיפול במהלך יעילים מניעה אמצעי של חלופיות או הורמונליות לא נוספות בשיטות להשתמש
IMPAVIDO-(5.7)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[הטיפול במהלך שלשולים או/ו הקאות מתרחשות אם.

ּפּורִיּות אִי
נקבות

 כלבים אצל ודיסטרוס הפיכה זקיקית לאטרזיה וגרם בחולדות בפוריות לפגיעה גרם מילטפוסין
(5.2),  זהירות ואמצעי אזהרות ראה[-MRHDמה בהתאמה-0.2 ו1.0  פי בערך של במינונים

 נחקרו לא האנושית האישה פוריות עלIMPAVIDO  של ההשפעות. (13.1)] קלינית לא טוקסיקולוגיה
.רשמית

זכרים
 פי בערך של במינונים בחולדות בפוריות ולפגיעה קיימא בת הזרע ספירת להפחתת גרם מילטפוסין

 יותר גבוה מינון. (13.1)] קלינית לא טוקסיקולוגיה(5.2),  זהירות ואמצעי אזהרות ראה[-MRHDמה0.4
 התהפכה שלא בפוריות ולפגיעה האשכים של לאטרופיה גרם-MRHD, מה1.0  פי בערך, בחולדות
 האדם של הגבר פוריות עלIMPAVIDO  של ההשפעות. התרופה מתן סיום לאחר שבועות10  לחלוטין

.כראוי נחקרו לא

 טיפול עם בפוריות לפגיעה הפוטנציאל וכי, חיים בעלי פוריות ממצאי על ולגברים לנשים ייעץ
.כראוי הוערך לא-IMPAVIDO ב

יתר מינון10

 יש. יתר מנת של במקרה צפויות בטן וכאבי שלשולים, הקאות של השכיחות השליליות ההשפעות
 לפי אלקטרוליטים ולהחליף, לקוי כליות לתפקוד הסיכון את למנוע כדי מספקת הידרציה על להקפיד

. מילטפוסין הפרשת את יגביר לא מאולץ משתן, בשתן מעט רק מופרש שהמילטפוסין מכיוון. הצורך
 של יתר במינון לטיפול ספציפית נגד תרופת. ידוע לא ערך בעלת היא העיכול מערכת שטיפת

.ידועה אינה מילטפוסין

תיאור11

 של הכימי השם. אנטי-ליישמני חומר, מילטפוסין הפעיל החומר את מכילותIMPAVIDO  כמוסות
N,N,Ntrimethylethylammonium ]-אוקסי]הידרוקסיפוספניל) הקסדצילוקס[[(2- הוא מילטפוסין

 מתנולNaOH,  אוHCl N 0.1 , במים בחופשיות שמסיסה לבנה אבקה היא מילטפוסין. פנימי מלח
 המבנה ונוסחת407.6  של מולקולרי משקל עם:4לא46חC21 של האמפירית הנוסחה את לו יש. ואתנול
P הבאה

O
פ

O

+
נ

OO

 לקטוז, מיקרו-גבישית תאית, קולואידית הסיליקון תחמוצת דו הם פעילים הלא המרכיבים
 תחמוצת, חמצני דו טיטניום, לטין'ג מכילה הקפסולה מעטפת. סטארט ומגנזיום טלק, מונוהידראט

.מטוהרים ומים ברזל

18 מתוך11  עמוד

3473184: אסמכתא מזהה



קלינית פרמקולוגיה12

פעולה מנגנון12.1

.(12.4)] קלינית פרמקולוגיה ראה[לישמניאלי אנטי סוכן הוא מילטפוסין

פרמקוקינטיקה12.3

 במשך שטופלו ועוריים קרביים לישמניאזיס עם בחולים מילטפוסין של הפרמקוקינטיים הפרמטרים
6 (>  מילטפוסין של הארוך החיים מחצית זמן עקב5.  בטבלה מפורטיםIMPAVIDO  עם ימים28

28). יום, כלומר( הטיפול בסיום. יציב למצב הגיעו לא הנמוכים הפלזמה ריכוזי כי נראה), ימים

 מבוגרים לחולים הפה דרך כמוסה מתן לאחר מילטפוסין עבור(%CV)  ממוצעים פרמקוקינטיים פרמטרים5:  טבלה
ועור ויסצרלי לישמניאזיס עם

מקסימוםטמקסימוםג

הAUCד

µg(∙ל"מ/שעה)

ז

α,1/2טטאומנָהָ
ו

β,1/2ט

)יֹוְם()יֹוְם()שעה()ל"מ/מיקרוגרם(
66.2
(28.5) 6.4א)שבועות(BID 4  ג"מ50

(31.1) קרביים
לישמניאזיס

23) ביום(

(2-12)7636(26.7)

) / אחד שבוע(BID  ג"מ50
ב)שבועות(TID 3  ג"מ50

75.9
(17.6)

8.5
(28.9) 4(2-8)486(18.1)

עורית
גלישמניאזיס

27) ביום(

6.8
ח, ג(5.8)

30.7
ח, ג(18.3)

ו(22)295ו(22)37.3)שבועות(4  ליום ג"מ50

: ב יום/ג"ק/ג"מ3.1  היה ג"לק ממוצע מינון, מבוגרים)/שנים12 (≥ מתבגר: א
: ג. יום/ג"ק/ג"מ3.6  היה ג"לק ממוצע מינון, מבוגרים)/שנים12  מעל( מתבגר

ליום ג"ק/ג"מ1.8  היה ג"לק ממוצע מינון, מבוגרים
)טווח( חציון: ד
TID עבורשעותBID, AUC 0-8 עבורשעותAUC 0-12: ה
 האלימינציה שלב של חיים מחצית זמן= α1/2,β=  ט; ההפצה שלב של החיים מחצית זמן1/2,ט: ו

אוכלוסיה שלPK  מודל על המבוססות הערכותg:  הסופני

( h: mean% תקן שגיאת)

קלְִיטהָ

 ריכוזי, קרביים לישמניאזיס עם בחולים. נקבעה לא מילטפוסין של מוחלטת ביולוגית זמינות
 הבאה המנה לפני ממש הושגוIMPAVIDO  כמוסות של פומי מתן לאחר מרביים מילטפוסין

.המינון מרווח כל לאורך להימשך עשויה מילטפוסין של שהספיגה כך על שמעיד מה, רבים בחולים

הפצה
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 שהוערכה, מילטפוסין של אנושית פלזמה חלבון קשירת. אדם בבני נחקרה לא מילטפוסין התפלגות
. ל"מ/מיקרוגרם-10 ל0.1  בין התרופה ריכוז טווח פני על98%  הייתה, אולטרה-צנטריפוגה בשיטת

 וגם פעמי חד פומי מתן לאחר גם נרחב באופן מופץ מילטפוסין.14[ של רדיואקטיביות, בחולדות
 השליה העברת. וטחול כבד, בכליות ביותר גבוהה רדיואקטיביות ספיגת עם חוזר פומי מתן לאחר

 ]Cנחקרו לא לחלב והפרשה

והפרשה חומרים חילוף

,3A7) 3A5  אנושייםP450  ציטוכרום של שונים אנזימים15  ידי על חמצוני מטבוליזםּבמַבַחנֵהָלא
3A4, 2E1, 2D6, 2C19, 2C18, 2C9, 2C8, 2B6, 2A6, 1B1, 1A2, 1A1,4).וA1-

 פיצול ידי על כולין שחרור מכך וכתוצאה, אנושיים בהפטוציטים איטי מטבולי פירוק להראות ניתן
 יכול מילטפוסין של שומני אלכוהול המכיל המקטע. המלטפוסין מולקולת שלD  פוספוליפאז דמוי

 בחולים חסום זה חמצון. פלמיטית לחומצה חמצון לאחר שומן חומצות של החומרים לחילוף להיכנס
. שומני דהידרוגנאז אלדהיד בפעילות גנטי פגם ידי על נגרמת אשרLarsson ,Sjögren- תסמונת עם

.(4.2)] נגד התוויות ראה[Syndrome-LarssonSjögren- תסמונת עם בחולים-IMPAVIDO ל אסור

 שנבדקוP450  הציטוכרום אנזימי של מטבוליזם או זמן תלוי לעיכוב לא או מועטות עדויות היו
.מילטפוסין ל"מ/מיקרוגרם-40 כ עד של בשיעור

 ידי על שנבדק בכבדCYP3A  של התוכן את ניכר באופן גרר לא מילטפוסין של פומי מתן
.בחולדות אריתרומיצין של דמתילציה פעילות

.השתן לתוך הופרש שניתנו מהמינון<0.2% , קרביים לישמניאזיס בחולי

מיקרוביולוגיה12.4

פעולה מנגנון

 מילטפוסין של הפעולה מנגנון. ידוע אינו המיןירְִיחֹו ׁשֹוׁשנַתַנגד מילטפוסין של הספציפי הפעולה אופן
 עיכוב, ממברנה שומני כולל), וסטרולים פוספוליפידים( שומנים עם באינטראקציה כרוך להיות עשוי

.אפופטוזיס דמוי תאים ומוות) מיטוכונדריה תפקוד( אוקסידאזc  ציטוכרום של

-Vivoבוּבמַבַחנֵהָפעילות

 רגישות. (14)] קליניים מחקרים ראה[קליניים ובזיהומיםּבמַבַחנֵהָאנטי-לישמנית פעילות למלטפוסין
 עשויים למילטפוסין מינים ירְִיחֹו ׁשֹוׁשנַתַא של שונים זנים וכן מיניםירְִיחֹו ׁשֹוׁשנַתַשונים של

.שונים גיאוגרפיים באזורים להשתנות

לסמים עמידות

L. braziliensisשל זנים כמה. למילטפוסין עמידות להתפתחות פוטנציאל מראים מחקריםּבמַבַחנֵהָ
.ידועה אינה אלו תצפיות של הקלינית הרלוונטיות, זאת עם.למילטפוסין פנימית עמידות עם זוהו
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 הנחשב טפיל ירְִיחֹו ׁשֹוׁשנַתַבפנים מילטפוסין בהצטברות מירידה לנבוע יכולה לתרופות עמידות
glycoprotein- טרנספורטר-ABC ה של יתר ביטוי ידי על המתווכת, התרופה בפליטת מעלייה לנבוע

Pהמורכב מילטפוסין של ההובלה מנגנון של הפעלה אי ידי על התרופה בספיגת ירידה או/ו 
 הטרנספורטר בגן מוטציה על דווח אחד במחקר. בטא תת-יחידת. ושלו מילטפוסין מהטרנספורטר

.ידועה אינה אלה ממצאים של הקלינית הרלוונטיות, זאת עם. חוזר חולה של במבודדים

קלינית לא טוקסיקולוגיה13

בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה13.1

DNAamplification,  בדיקתSalmonella ,AMES- בבדיקת שלילי נבדק מילטפוסין: סרטן/מוטגניות
vivo פומי עכבר מיקרוגרעין ובדיקת, test, UDS vitro/in vivoin-ּבמַבַחנֵהָכרומוזומלית סטייה בדיקת

in .תאים של המוטציה בדיקת  HPRT79  יונקים תאים של Vללא המוטציות בתדירות עלייה הראתה 
 נחשבHPRT 79 V  בבדיקת היחיד החיובי הממצא, המוטגניות בדיקות תוצאות כל לאור. במינון תלות
.אדם לבני מוטגני לסיכון ביחס טוקסיקולוגית רלוונטיות ללא

 נצפתה, שבועות52  שנמשכו חולדות של פומי רעילות במחקר. קרצינוגניות מחקרי בוצעו לא
של יומי מתן עם זכרים חולדות30  מתוך-3 ב האשכים ליידיג תאי של אדנומה

 הקרצינוגני הפוטנציאלBSA).  השוואת על בהתבסס-MRHD מה1.0  פי( מילטפוסין יום/ג"ק/ג"מ21.5
.ידוע אינו אדם בבני מילטפוסין של

 ופגיעה בר-קיימא זרע של מופחת מספר, אשכים ניוון, זכרים בחולדותI  מקטע של פוריות במחקר
ל בהשוואה-MRHD מה0.4  פי( ג"ק/ג"מ8.25  ≥ של יומי פומי מינון לאחר בחולדות נצפו בפוריות

.(BSA-ביותר הגבוה במינון למעט, שבועות10  של החלמה תקופת בתוך הפיכים היו אלו ממצאים 
 היו לא ההשפעות שבוBSA),  השוואת על בהתבסס-MRHD מ1.0  פי( ליום ג"ק/ג"מ21.5 , שנבדק
.לחלוטין הפיכות

 התרחשה הדיסטרוס או המטסטרוס בשלבי הייחום מחזור עצירת, בחולדות נקבה פוריות במחקר
ו6.81  של במינוניםBSA).  השוואת על בהתבסס-MRHD מה1.0  פי( ג"ק/ג"מ21.5  של גבוה במינון
 מוגבר מספר נצפתהBSA)  השוואת על בהתבסס בהתאמה-MRHD מה-1.0 ו0.3  פי( ג"ק/ג"מ-21.5

 נצפתה, בכלבים שבועות52  שנמשך טוקסיקולוגי במחקר. מתים ועוברים ועובר עוברית ספיגה של
 עם החלב ובבלוטת בנרתיק, ברחם מחזור ועצירת בשחלות אטרטיים זקיקים של מוגבר מספר

-MRHD מה0.2   פי( יום/ג"ק/ג"מ1  ≥ של במינונים דיסטרוס או אנסטרוס עם התואמת מורפולוגיה
6  של החלמה תקופת לאחר לחלוטין הפיכות היו בכלבים ההשפעותBSA).  השוואת על בהתבסס

.שבועות

חיים בעלי של פרמקולוגיה או/ו טוקסיקולוגיה13.2

 לוואי תגובות. וארנבות כלבים, חולדות, בעכברים בוצעו מילטפוסין עם טוקסיקולוגיים מחקרים
 קליניות חשיפה לרמות דומות חשיפה ברמות חיים בבעלי נצפו אך קליניים במחקרים נצפו שלא
:כדלקמן היו קליני לשימוש אפשרית רלוונטיות ועם

 על המשפיעים לנגעים קשור היה בחולדות מילטפוסין של פומי מתן: וכרונית חריפה רעילות
 ג"ק/ג"מ10  של במינונים שבועות8  של טיפול לאחר נצפה רשתית ניוון). רשתית ניוון( העיניים

 להשפעות יותר רגישות היו צעירות חולדותBSA).  השוואת על בהתבסס-MRHD מ0.5  פי( ליום
ו עיניים על במיוחד, מילטפוסין ידי על הנגרמות
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מ0.1  פי( יום/ג"ק/ג"מ2.15  ≥ במינונים המתרחש רשתית ניוון עם בוגרות חולדות מאשר, כליות
MRHD-ל בהשוואה ,(BSA-4.64  ≥ של במינונים המתרחש הפרוקסימלי הצינורית לאפיתל הפיך ונזק

BSA). השוואת על מבוססMRHD 0.2  פי( יום/ג"ק/ג"מ

קליניים מחקרים14

ויסצרלי בלישמניאזיס טיפול14.1

 בטיפולIMPAVIDO  של היעילות את להעריך כדי נערך אקטיבי ומבוקר פתוח, אחד אקראי מחקר
 המדבק כמין אפידמיולוגית מבחינה ידוע דונובני לשבו אזור, הודו, בביהאר קרביים בלישמניאזיס

, חום( ויסצרלי ללישמניאזיס התואמים קליניים ותסמינים סימנים עם12  גיל מעל מטופלים. הנפוץ
 מח או טחול של באספירציות אמסטיגוטיםירְִיחֹו ׁשֹוׁשנַתַשל נוכחות ידי על שאושרו) וציטופניה טחול
 ביחס ורידי תוךdeoxycholate B  אמפוטריצין או הפה דרךIMPAVIDO  לקבלת באקראי חולקו עצם

. ביום פעמיים הארוחות עם ג"מIMPAVIDO 50  של כמוסה קיבלו ג"ק25  ≥ במשקל חולים3:1.  של
. בבוקר ביום פעם הארוחות עם ג"מIMPAVIDO 50  של כמוסה קיבלו ג"ק25 <  במשקל חולים

 אף16.1).  ממוצע(-24 ל8.2  בין נע-BMI וה) ג"ק38.6  ממוצע משקל( ג"ק-67 ל15  בין נע המשקל
 של במינון רצופות שעות6  במשך ורידי תוך ניתנהB Amphotericin . ג"ק-70 מ יותר שקל לא מטופל

.הטיפול במהלך אושפזו המטופלים. מנות15  במשך אחר יום כל ג"ק/ג"מ1

AST , אוL, 109 ALT/× <1  לבנים תאים ספירת109× <50  טסיות ספירת כללו ההדרה קריטריוני
 מהגבול2  פי≥בילירובין, התקין הטווח של העליון מהגבול3  פי≥ ,L/ל"מ100 /גרם<6  המוגלובין

 זמן, הנורמלי הטווח של העליון מהגבול1.5  פי> BUN  או בסרום קריאטינין, התקין הטווח של העליון
 הכשל בנגיף זיהום כולל מבוקר לא או מפוצה לא מצב וכל, השליטה מעל שניות5  מעל פרוטרומבין

 למשך יעיל מניעה באמצעי להשתמש נדרשו רבייה פוטנציאל בעלות נשים(HIV).  האנושי החיסוני
.הטיפול לאחר חודשיים ובמשך הטיפול

 לישמניאזיס של ותסמינים סימנים היעדר בתוספת הטיפול בסיום ראשוני כריפוי הוגדר סופי ריפוי
 מח או טחול שאיבת ידי על הוערך הטיפול בסיום הראשוני הריפוי. מעקב חודשי6  לאחר ויסצרלי

 ללא מטופלים; חודשים6  במשך במעקב היו ראשוני טפילולוגי ריפוי עם מטופלים. חוזרת עצם
 שאיפה עם מוערכים להיות אמורים היו קרביים לישמניאזיס של קליניים ותסמינים סימנים היעדר
.הסופי הריפוי את לקבוע כדי עצם מח או טחול של חוזרת

-70% כB.  אמפוטריצין קיבלו חולים-99 וIMPAVIDO  קיבלו חולים(299) 9  ותשעים מאתיים
 מהמטופלים-98% ב הושג ראשוני ריפוי. מחומש באנטימון בטיפול בעבר נכשלו זרוע בכל מהחולים

(12.1%) -12 וIMPAVIDO  מקבלי(29.5%) 88 , הטיפול לאחר חודשים6  לאחר. טיפול זרוע בכל
 סימנים. ויסצרלי לישמניאזיס על המעידים ותסמינים מסימנים לסבול המשיכוB  אמפוטריצין מקבלי

IMPAVIDO,  בזרוע כולם, הנותרים החולים27 . חולים-73 ב חלופי לאבחון יוחסו אלו תסמינים או
, אמסטיגוטהירְִיחֹו ׁשֹוׁשנַתַעבור חיוביים היו(3.0%) -9 ו, עצם מח או טחול שאיבת עם הערכה עברו

-97%, ו94%  היוB  ואמפוטריציןIMPAVIDO  של הסופיים הריפוי שיעורי. הישנות על המעיד
.בהתאמה
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בהודו שנים12 ≥ בחולים ויסצרלי בלישמניאזיסIMPAVIDO  של היעילות6:  טבלה

IMPAVIDO
299 =N

Deoxycholate BAmphotericin
99 =N

הטיפול סוף

(98%)97(98%)293ראשוני ריפוי
הטיפול לאחר חודשים6

(97%)96(94%)282*סופית תרופה
(0)0(3%)9בטיפול כישלון

(3%)3(3%)8להערכה ניתן לא
6.8%).3.0%, (- הוא סופי בריפויIV) IMPAVIDO) – B Amphotericin  להפרש95%  של המדויק הסמך רווח*

עורי בלישמניאזיס טיפול14.2

 מבחינה ידועים L. braziliensisוL. panamensisשם בקולומביה בוצע פלצבו מבוקר מחקר
 מבחינה ידועL. braziliensisאיפה ובגואטמלה, מיניםירְִיחֹו ׁשֹוׁשנַתַהרווחת כמדבקת אפידמיולוגית
 או לאחרונה שאובחנו12  גיל מעל ומטופלים גברים כלל המחקר. הנפוץ המדבק כמין אפידמיולוגית

 עם לפחות אחד עור כיב עם, טפילולוגית מאושרת, רירית מעורבות ללא חוזרת עורית לישמניאזיס
נורמלי טווח של העליון מהגבול2  פי≥ALT אוAST  היו ההדרה קריטריוני. 2.מ"מ50  של מינימלי שטח

 מהגבול1.5  פי> BUN  או בסרום וקריאטינין, נורמלי טווח של העליון מהגבול1.5  פי≥בילירובין,
 למשך יעיל מניעה באמצעי להשתמש נדרשו רבייה פוטנציאל בעלות נשים. נורמלי טווח של העליון

.הטיפול לאחר חודשיים ובמשך הטיפול

 מתחת ששוקלים מטופלים2:1.  של בהקצאה פלצבו אוIMPAVIDO  לקבלת אקראית חולקו החולים
 קיבלו ג"ק45 ≥ ששקלו ומטופלים, ביום פעמיים ג"מIMPAVIDO 50  של כמוסה קיבלו ג"ק-45 ל

 מובהק ריפוי. ג"ק-84 מ יותר שקל לא מטופל אף. ביום פעמים שלוש ג"מIMPAVIDO 50  של כמוסה
 ללא, מלאה לא אפיתליזציה( חלקי ריפוי או) הנגעים כל של מלאה אפיתליזציה( כמסתבר הוגדר

 שבועיים) נעשה אם שלילית וטפילולוגיה חדשים נגעים הופעת ללא, בנגעים50%  מעל של הגדלה
 הריפוי שיעור. הטיפול סיום לאחר חודשים-6 ב הכיבים כל של אפיתל והשלמה הטיפול סיום לאחר

.פלצבו של הריפוי משיעור סטטיסטית מובהק באופן גבוה היהIMPAVIDO  של המובהק

ובגואטמלה בקולומביה עורית בלישמניאזיס בטיפול לפלצבו בהשוואהIMPAVIDO  יעילות7:  טבלה

IMPAVIDOדמה תרופת

(30%)13/44(66%)59/89*ברורה תרופה
(38%)24/9(82%)40/49קולומביה
(20%)4/20(48%)19/40גואטמלה

P>0.0001. ערך עם53.4%) (20.1%, 36.8%  הוא הקבוצות ביןCI) (95%  ההבדל*
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בהתאמה שבהם בברזיל אזורים שני, ובמנאוס בבאהיה נערךIMPAVIDO  של נוסף מחקר
L. braziliensisוL. guyanensisמטופלים. הנפוצים המדביקים הפתוגנים הם אפידמיולוגית מבחינה 

 של היעד מינון. ימים28  למשך הפה דרךIMPAVIDO  את קיבלו12-65  בגילאי מבוגרים/מתבגרים
IMPAVIDOמטופלים, ביום פעם ג"מ50  קיבלו ג"ק15-29  במשקל מטופלים: ליום ג"ק/ג"מ2.5  היה 

 שלוש ג"מ50  קיבלו ג"ק46  מעל של במשקל וחולים ביום פעמיים ג"מ50  קיבלו ג"ק30-45  במשקל
 סיום לאחר כחודשיים הכיב של מלאה אפיתליזציה( ראשוני ריפוי היו היעילות קריטריוני. ביום פעמים
 שיעור). הטיפול סיום לאחר חודשים6  לאחר מחדש מלאה אפיתליזציה( מובהק ריפוי ואחריו) הטיפול
 עבור(85%) -34/40 ו ברזיל, מנאוס עבור(67.5%) 27/40  היה שנים12  מעל בחולים המובהק הריפוי

,Bahiaברזיל.

רירית בלישמניאזיס טיפול14.3

רירית בלישמניאזיס לטיפולIMPAVIDO  כמוסות של היעילות את להעריך כדי נערך יחיד זרוע מחקר
.הנפוץ המין הוא אפידמיולוגית מבחינהL. braziliensisשם בבוליביה נערך המחקר.

 התרבו או שנצפו טפילים בתוספת עורית לישמניאזיס צלקת עם18  גיל≥חולים(79)  תשעה שבעים
 במינון מילטפוסין קיבלו קלינית משמעותית נלווית מחלה וללא, חיובית עור בדיקת או נגע מחומר

 מהמטופלים-49 ל, הטיפול סיום לאחר חודשים12  עד. ימים28  במשך יום/ג"ק/ג"מ2.5  של יעד
.ברירית המעורבים מהאתרים ושחיקה חדירות, אריתמה, בצקת של מלא פתרון הייתה(62%)

וטיפול אחסון/אספקה כיצד16

 קפסולות. וקשה אדומה, אטומה לטין'ג בקפסולת מילטפוסין ג"מ50  מכילהIMPAVIDO  כמוסת כל
IMPAVIDO14  מכיל   שלפוחית כרטיס כל. דחיפה/לקלף מקופל   שלפוחית בכרטיס מסופקות

NDC).(61744-050-01    שלפוחית כרטיסי שני מכיל קרטון כל. כמוסות

 ראה[). וF(; 15-30o 86 -C )59o לגילאי מותרים טיולים20-25o–77C )68° בשעות חנות
.לחות מפני הגןUSP].  מבוקרת חדר טמפרטורת

.המקורי בקרטון רק מחלקים

למטופל ייעוץ על מידע17

-FDAה ידי על המאושר התרופות במדריך עיין

מינון הוראות17.1

IMPAVIDO העיכול במערכת לוואי תופעות על להקל כדי מזון עם ניתנת.•

. אותה לשבור או אותה ללעוס ולא בשלמותה הקפסולה את לבלוע המטופל את הנחה•
.המלא הטיפול מהלך את להשלים המטופל את הנחו

 טיפול של שכיחות לוואי תופעות הם ושלשולים הקאות, בחילות, בטן שכאבי למטופל הודע•
 במערכת הללו הלוואי תופעות אם הרופא את ליידע המטופל את והנחי-IMPAVIDO ב

המטופל את הנח. מתמשכות או חמורות הן העיכול
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.בכליות לפגיעה הסיכון את, מכך וכתוצאה, התייבשות למנוע כדי נוזלים מספיק לצרוך

רבייה פוטנציאל בעלי וזכרים נקבות17.2

ב הטיפול במהלך יעיל מניעה באמצעי להשתמש רבייה פוטנציאל בעלות לנשים ייעץ•
IMPAVIDO-באוכלוסיות ושימוש קופסא אזהרת ראה[הטיפול סיום לאחר חודשים5  ובמשך 

.8.8)](8.1,  ספציפיות

 או הורמונליות לא נוספות בשיטות להשתמש הפה דרך מניעה באמצעי המשתמשות לנשים ייעץ•
 או/ו הקאות מתרחשות אם-IMPAVIDO ב הטיפול במהלך יעילים מניעה אמצעי של חלופיות

.(8.8)] ספציפיות באוכלוסיות ושימוש(5.7)  זהירות ואמצעי אזהרות ראה[שלשולים

 לאחר חודשים5  ובמשך-IMPAVIDO ב הטיפול במהלך להניק לא מניקות לאמהות יעצו•
].(8.3) ספציפיות באוכלוסיות שימושראה[ הטיפול סיום

 בפוריות לפגיעה, זכרים בחולדות פוריות לאי גרם-IMPAVIDO ש ולגברים לנשים ייעץ•
 שהפוטנציאל למטופלים ייעץ. כלבים אצל השחלות בזקיקי לאטרזיה וגרם, נקבות בחולדות

 ושימוש(5.2)  זהירות ואמצעי אזהרות ראה[כראוי הוערך לא אדם בבני בפוריות לפגיעה
.(8.8)] ספציפיות באוכלוסיות

:ידי על מופץ
Street Orange 1209 Center
Trust Inc. Corporation

TherapeuticsPaladin
19801Wilmington, DE

ב"ארה
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תרופות מדריך
-do(-vee-PAIMPAVIDO® )Im

)מילטפוסין(
קפסולות

 או הרפואי מצבך לגבי שלך הבריאות שירותי ספק עם שיחה מחליף אינו זה מידעIMPAVIDO.  מקבל שאתה לפני הזה התרופות מדריך את קרא
.הטיפול

 חמורים לסיכונים לגרום עלולIMPAVIDO IMPAVIDO ? על לדעת שעלי ביותר החשוב המידע מהו
:להריון

 מולדים למומים או למוות בסיכון נמצא תינוקך, ההיריון במהלךIMPAVIDO  נוטל אתה אם. בהריון אתה אםIMPAVIDO  תיקח אל•
.חמורים

 הפסקת לאחר חודשים5  ובמשך-IMPAVIDO ב הטיפול במהלך יעילים מניעה באמצעי להשתמש צריכות להריון להיכנס שעלולות נשים•
לך מתאימה הריון מניעת שיטת איזו שלך הרופא עם שוחח-IMPAVIDO. ב הטיפול

 ברישום חלק לקיחת על שלך הבריאות שירותי ספק עם שוחח. שלך לרופא מיד כך על ספרIMPAVIDO,  נטילת בזמן להריון נכנסת אם•
 ידי על זה לרישום להירשם יכול אתה. ותינוקות הריון על משפיעהIMPAVIDO  כיצד ללמוד כדי מחקר זהוIMPAVIDO.  של ההריון

xxxxxxx התקשרות
IMPAVIDO? זה מה

IMPAVIDO לישמניאזיס של מסוימים בסוגים לטיפול המשמשות מרשם תרופות היא:
)שלך הפנימיים האיברים על המשפיע( ויסצרלי לישמניאזיס•
)שלך העור על משפיעה( עורית לישמניאזיס•
)והגרון הפה, האף על המשפיעה( רירית לישמניאזיס•

12. לגיל מתחת בילדים ויעיל בטוחIMPAVIDO  אם ידוע לא
:אתה אםIMPAVIDO  תיקח אלIMPAVIDO?  לקחת אסור למי

בהריון נמצאים•
Syndrome-LarssonSjögren- תסמונת יש•
-IMPAVIDO.ב המרכיבים של לרשימה זה עלון בסוף עיין-IMPAVIDO. ב מהמרכיבים אחד לכל או למילטפוסין אלרגיים•

 נטילת לפני דם או שתן בדיקת לעבור חייבות להריון להיכנס שיכולות נשים. הריון בדיקת עברה ולא להריון להיכנס שיכולה אישה היא•
.IMPAVIDO

 חודשים5  ובמשך-IMPAVIDO ב הטיפול במהלך יעילים מניעה באמצעי להשתמש מוכנה לא ואת להריון להיכנס שיכולה אישה היא•
הטיפול לאחר

:אתה אם כולל, שלך הרפואיים המצבים כל על שלך הבריאות שירותי לספק ספרIMPAVIDO,  נטילת לפני

 הטיפול ואחרי במהלך, שתתחיל לפני שלך והכבד הכליות את לבדוק כדי דם בדיקות לעשות צריך שלך הרופא. בכבד או בכליות בעיות יש•
IMPAVIDO. עם שלך

.נולד שטרם לתינוק להזיק עלולIMPAVIDO . להריון להיכנס מתכננים או בהריון•
 אם תינוקך את להאכיל ביותר הטובה הדרך על שלך הרופא עם שוחח. שלך האם לחלב עוברIMPAVIDO  אם ידוע לא. להניק מתכננת או מניקה•

IMPAVIDO. נטילת הפסקת לאחר חודשים5  ובמשךIMPAVIDO  נוטל שאתה בזמן מהנקה להימנע עליךIMPAVIDO.  נוטל אתה

.צמחים ותוספי ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות כולל, נוטל שאתה התרופות כל על שלך לרופא ספר

IMPAVIDO? לקחת עלי כיצד
.לך אומר שלך הבריאות שרופא כפי בדיוקIMPAVIDO  את קח•
.יום28  למשך-IMPAVIDO ב המלא הטיפול את השלם•
.הבליעה לפניIMPAVIDO  את ללעוס או להמיס, למעוך, לשבור אין. שלמותIMPAVIDO  כמוסות קח•
.קיבה בעיות בהפחתת לסייע כדי אוכל עםIMPAVIDO  קח•

 עלולIMPAVIDO IMPAVIDO ? של האפשריות הלוואי תופעות מהן
:כולל, חמורות לוואי לתופעות לגרום
IMPAVIDO?" על לדעת שעלי ביותר החשוב המידע מהו" ראה

נשים או גברים אצל פוריות לבעיות גורםIMPAVIDO  אם ידוע לא.כלבים אצל תקין לא ומחזור ונקבות זכרים בחולדות פוריות בעיות•

מופחתת או נעדרת ושפיכה אשכים כאבי•
וכבד בכליות בעיות•
 שתו. חולפים שלא ושלשולים קשות הקאות לך יש אם שלך לרופא מיד התקשר. והתייבשות שלשולים, להקאות לגרום יכול.קיבה בעיות•

IMPAVIDO . ושלשולים מהקאות סובלים שאתם בזמן התייבשות למנוע כדי מים הרבה

. הריון במניעת יעילים פחות להיות הריון למניעת לגלולות לגרום עלולים ושלשולים הקאות. הריון למניעת גלולות של ביעילות ירידה•
.ושלשולים הקאות עוד לך תהיה שלא עד, זרע קוטל עם לגברים קונדומים כגון, הריון למניעת נוספת בשיטה השתמש

).דם לקרישת המסייעים דם תאי שהם(הדם בטסיות ירידה•
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 רצינית עור לבעיית לגרום יכול ,IMPAVIDO נטילת את הפסקIMPAVIDO  שלך הבריאות שירותי לספק והתקשר מיד..חמורות עור בעיות•
IMPAVIDO נטילת בזמן שלפוחיות עם בעור פריחה מפתח אתה אם. ונסון'סטיבנס-ג תסמונת הנקראת

, בתיאבון ירידה, בטן כאבי כוללות אחרות לוואי תופעות. ושלשולים הקאות, בחילות:כוללותIMPAVIDO  של ביותר הנפוצות הלוואי תופעות
.כליות או כבד בבדיקות וחריגות בעור גירוד, ישנוניות, ראש כאבי, סחרחורת

 למידעIMPAVIDO.  של האפשריות הלוואי תופעות כל לא אלו. חולפת שאינה או אותך שמטרידה כלשהי לוואי תופעת לך יש אם שלך לרופא ספר
.שלך הבריאות שירותי ספק את שאל, נוסף

FDA.1088-1-800- בטלפון-FDA ל לוואי תופעות על לדווח עשוי אתה
IMPAVIDO? את לאחסן עלי כיצד

25°C). עד(77°F- 20°C ל68°F  בין החדר בטמפרטורתIMPAVIDO  את אחסן•
.לחות מפניIMPAVIDO  על הגן•

.ילדים של ידם מהישג התרופות וכלIMPAVIDO  את הרחק
-IMPAVIDO.ב ויעיל בטוח שימוש על כללי מידע

 תרופות מדריך. לו נקבע שלא במצב-IMPAVIDO ב תשתמש אל. זה תרופות במדריך המפורטות מאלה אחרות למטרות תרופות נרשמות לעיתים
 או שלך מהרופא לבקש יכול אתה. שלך הרוקח או הרופא עם דבר, נוסף מידע תרצה אםIMPAVIDO.  על ביותר החשוב המידע את מסכם זה

.הבריאות בתחום מקצוע אנשי עבור שנכתבIMPAVIDO  על מידע מהרוקח

.יש
XXXX

כמוך תסמינים אותם להם יש אם גם, אחרים לאנשיםIMPAVIDO  תיתן אל
XXX-XXX-1- למספר התקשר או, www.dailymed.nlm.nih.govאוwww.TRADENAME.com  אל עבור, נוסף למידע

מילטפוסין:פעיל רכיב-IMPAVIDO? ב המרכיבים מהם

ג מכילה הקפסולה מעטפת. סטארט ומגנזיום טלק, לקטוז מונוהידראט, מיקרו-גבישית תאית, קולואידי חמצני דו סיליקון:פעילים לא חומרים
.מטוהרים ומים ברזל תחמוצת, חמצני דו טיטניום, לטין'

Therapeutics, Inc.Paladin : ידי על מופץ

שנה חודש: הונפק.האמריקאי והתרופות המזון מנהל ידי על אושר זה תרופות מדריך
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