
PRINCIPALELE INFORMAȚIILOR DE PRESCRIERE Aceste puncte importante nu includ toate 
informațiile necesare pentru a utiliza IMPAVIDO în siguranță și în mod eficient. 
Consultați informațiile complete de prescriere pentru IMPAVIDO.

• Toxicitate embrio-fetală. A nu se utiliza la femeile gravide. Obțineți un test de 
sarcină în urină sau ser înainte de inițierea terapiei. Recomandați utilizarea unei 
contracepții eficiente la femeile cu potențial reproductiv (Avertisment în casetă, 
5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

• Efecte asupra reproducerii. Miltefosina a provocat atrofie testiculară și afectarea fertilității 
la șobolani masculi și afectarea fertilității la șobolani femele. Avertizați pacienții cu privire 
la toxicitatea asupra reproducerii în studiile pe animale și că efectele potențiale asupra 
fertilității umane nu au fost evaluate în mod adecvat (13.1).

• Efecte renale. Monitorizați creatinina serică în timpul terapiei și timp de 4 săptămâni după 
terminarea terapiei (5.3, 6.1).

• Efecte hepatice. Monitorizați transaminazele și bilirubina în timpul terapiei 
(5.4, 6.1).

• Efecte gastrointestinale. Încurajează consumul de lichide (5.5).

• Trombocitopenie. Monitorizați numărul de trombocite în timpul terapiei pentru 
leishmanioza viscerală (5.6, 6.1).

• Absorbția contraceptivelor orale. Se recomandă utilizarea unei metode alternative 
de contracepție dacă apar vărsături și/sau diaree (5.7).

• sindromul Stevens-Johnson. Întrerupeți IMPAVIDO (5.8).

IMPAVIDO (miltefozină) capsule, pentru uz oral 
Aprobare inițială din SUA: 2014

AVERTISMENT: TOXICITATE EMBRIO-FETALĂ Consultați informațiile 
complete de prescriere pentru avertismentul complet din casetă.

IMPAVIDO poate provoca vătămări fetale. Moartea fetală și teratogenitatea au 
apărut la animalele cărora li sa administrat miltefozină în doze mai mici decât 
doza recomandată la om. Nu administrați IMPAVIDO femeilor însărcinate. 
Obțineți un test de sarcină în ser sau urină la femelele cu potențial reproducător 
înainte de a prescrie IMPAVIDO.
Sfatuiți femeile cu potențial reproductiv să utilizeze contracepție eficientă în 
timpul terapiei și timp de 5 luni după terapie (4.1, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REACTII ADVERSE------------------ -------------
• Reacțiile adverse care apar la ≥2% dintre pacienți includ greață, vărsături, 

diaree, cefalee, scăderea poftei de mâncare, amețeli, dureri abdominale, 
prurit, somnolență, transaminaze crescute și creatinină crescută (6.1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICAȚII ȘI UTILIZARE---------------------- -------- 
IMPAVIDO este un medicament antileishmanial indicat la adulți și adolescenți ≥12 
ani cântărind≥30 kg (66 lbs) pentru tratamentul:
• Leishmanioza viscerală datoratăLeishmania donovani(1).
• Leishmanioza cutanată datoratăLeishmania braziliensis, Leishmania 

guyanensis,șiLeishmania panamensis(1).
• Leishmanioza mucoasei din cauzaLeishmania braziliensis(1). Limitări 
de utilizare:Leishmaniaspeciile evaluate în studiile clinice s-au bazat pe date 
epidemiologice. Pot exista variații geografice în răspunsul acestora
Leishmaniaspecie la IMPAVIDO (1, 14). Eficacitatea IMPAVIDO în tratamentul 
altoraLeishmaniaspecia nu a fost evaluată.

Pentru a raporta REACȚII ADVERSE SUSPECTATE, contactați Paladin 
Therapeutics Inc. la 1-888-550-6060 sau FDA la 1-800-FDA-1088 sau 
www.fda.gov/medwatch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERACȚII MEDICAMENTE------------------- -------------
• IMPAVIDO nu a inhibat enzimele citocromului P450 uman in vitro.
• IMPAVIDO nu a indus activitate citocromului 3A la șobolani (7, 12.3).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ SI ADMINISTRARE------------------------ 
Administrați cu alimente pentru a ameliora reacțiile adverse gastrointestinale.
• 30 până la 44 kg: o capsulă de 50 mg de două ori pe zi timp de 28 de zile consecutive (2).

• 45 kg sau mai mult: o capsulă de 50 mg de trei ori pe zi timp de 28 de zile 
consecutive (2).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UTILIZARE ÎN POPULAȚII SPECIFICE------------------------ -
• Sarcina: IMPAVIDO nu trebuie utilizat în timpul sarcinii. Obțineți un test de sarcină 

în urină sau ser la femelele cu potențial reproducător înainte de a prescrie 
prescripție (4.1, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

• Mamele care alăptează: întrerupeți medicamentul sau alăptarea în funcție de importanța 
medicamentului pentru mamă. Evitați alăptarea timp de 5 luni după terapia cu IMPAVIDO 
(8.3).

• Femeile și bărbații cu potențial de reproducere: sfătuiți femeile să utilizeze 
contracepție eficientă în timpul terapiei și timp de 5 luni după terapie. 
Anunțați pacienții cu privire la toxicitatea reproductivă la animale și că 
potențialul de afectare a fertilității la om nu a fost evaluat în mod adecvat 
(5.1, 5.2, 8.8).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORME DE DOZARE ȘI TARI-------------------- Fiecare 
capsulă IMPAVIDO pentru uz oral conține 50 mg miltefozină (3).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRAINDICAȚII------------------- ------------
• Sarcina (4,1, 8,1, 8,8, 13,1).
• Sindromul Sjögren-Larsson (4,2, 12,3).
• Hipersensibilitate la miltefosină sau la oricare dintre excipienții săi (4.3).

Consultați 17 pentru INFORMAȚII DE CONSILIERE A PACIENȚILOR și Ghidul de 
medicamente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISMENTĂRI ȘI PRECAUȚII------------------------

TITLE - MILTEFOSINE / IMPAVIDO MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ROMANIAN

Source : USFDA
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INFORMAȚII COMPLETE DE PRESCRIERE

AVERTISMENT: TOXICITATE EMBRIO-FETALĂ

IMPAVIDO poate provoca vătămări fetale. Moartea fetală și teratogenitatea au apărut la animalele 
cărora li sa administrat miltefozină în doze mai mici decât doza recomandată la om. Nu administrați 
IMPAVIDO femeilor însărcinate. Obțineți un test de sarcină în ser sau urină la femelele cu potențial 
reproducător înainte de a prescrie IMPAVIDO. Femeile cu potențial reproducător trebuie sfătuite să 
utilizeze metode contraceptive eficiente în timpul tratamentului cu IMPAVIDO și timp de 5 luni după 
tratament.[vezi Contraindicații (4.1), Avertismente și Precauții (5.1), Utilizare în populații specifice (8.1, 
8.8) și Toxicologie nonclinică (13.1)].

1 INDICAȚII ȘI UTILIZARE

Capsulele IMPAVIDO (miltefozină) sunt indicate la adulți și adolescenți≥12 ani cu o 
greutate ≥ 30 kg pentru tratamentul:

• Leishmanioza viscerală cauzată deLeishmania donovani [vezi Studii clinice (14.1)].

• Leishmanioza cutanată cauzată deLeishmania braziliensis,Leishmania guyanensis, și 
Leishmania panamensis [vezi Studii clinice (14.2)].

• Leishmanioza mucoasei cauzate deLeishmania braziliensis [vezi Studii clinice (14.3)].

Limitări de utilizare:

• Leishmaniaspeciile studiate în studiile clinice de evaluare a IMPAVIDO s-au bazat pe 
date epidemiologice[vezi Studii clinice (14.1, 14.2)].

• Pot exista variații geografice în răspunsul clinic al acestuiaLeishmaniaspecie la 
IMPAVIDO[vezi Studii clinice (14.1, 14.2)].

• Eficacitatea IMPAVIDO în tratamentul altoraLeishmaniaspecia nu a fost 
evaluată.

2 DOZAJ SI ADMINISTRARE

Durata tratamentului este de 28 de zile consecutive. Administrați cu alimente pentru a ameliora 
reacțiile adverse gastrointestinale.

Tabelul 1: Dozarea miltefozinei

Greutate Dozaj si administrare
30 kg până la 44 kg O capsulă de 50 mg de două ori pe zi cu alimente (mic dejun și cină)

45 kg sau mai mare O capsulă de 50 mg de trei ori pe zi cu alimente (mic dejun, prânz și cină)
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3 FORME DE DOZARE ȘI PENTRU FORME

Capsulele orale IMPAVIDO® (miltefozină) sunt capsule de gelatină tare, opace, roșii, cu „PLB” 
imprimat pe corpul capsulei și „MILT 50” imprimat pe capac cu o cerneală albă. Fiecare capsulă 
conține miltefozină 50 mg[vezi Descriere (11), Cum este furnizat/depozitare și manipulare (16)].

4

4.1 Sarcina

CONTRAINDICAȚII

IMPAVIDO poate provoca vătămări fetale. IMPAVIDO este contraindicat femeilor însărcinate. Obțineți un test 
de sarcină în urină sau ser înainte de a prescrie IMPAVIDO[vezi Avertisment și utilizare în casete în anumite 
populații (8.1)].

4.2 Sindromul Sjögren-Larsson

IMPAVIDO este contraindicat la pacienții care au sindromul Sjögren-Larsson[vezi 
Farmacologie clinică (12.3)].

4.3 Hipersensibilitate

IMPAVIDO este contraindicat la pacienții care sunt hipersensibili la miltefozină sau la orice 
excipienți IMPAVIDO.

5

5.1 Toxicitate embrio-fetală

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Miltefosina poate provoca vătămări fetale. Toxicitatea embrio-fetală, inclusiv moartea și teratogenitatea, a fost 
observată la animalele cărora li sa administrat miltefozină înainte de împerechere, în timpul sarcinii timpurii și 
în timpul organogenezei la doze mai mici decât doza maximă recomandată la om (MRHD). Nu utilizați 
IMPAVIDO la femeile însărcinate. Obțineți un test de sarcină în urină sau ser înainte de a prescrie IMPAVIDO 
femeilor cu potențial reproducător. Sfatuiți femeile cu potențial reproductiv să utilizeze metode contraceptive 
eficiente în timpul tratamentului cu IMPAVIDO și timp de 5 luni după terminarea terapiei[vezi Avertisment în 
casete, Contraindicații (4.1) și Utilizare în anumite populații (8.1, 8.8)].

5.2 Efecte asupra reproducerii

Femele
Miltefosina a provocat afectarea fertilității la șobolani și atrezie și diestru folicular reversibil la câini la 
doze de aproximativ 1,0 și, respectiv, 0,2 ori mai mari decât MRHD, pe baza comparațiilor cu suprafața 
corporală.[vezi Toxicologie nonclinica (13.1)]. Efectele asupra fertilităţii femeilor umane nu au fost 
studiate oficial.
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Masculii
Miltefosina a cauzat scăderea numărului de spermatozoizi viabile și afectarea fertilității la șobolani la doze de aproximativ 
0,4 ori mai mari decât MRHD[vezi Toxicologie nonclinica (13.1)]. O doză mai mare la șobolani, de aproximativ 1,0 ori mai 
mare decât MRHD, a cauzat atrofie testiculară și fertilitate afectată, care nu s-a inversat complet la 10 săptămâni după 
încheierea administrării medicamentului.

Durerea scrotală și scăderea sau absența ejaculării în timpul terapiei au fost raportate în timpul 
tratamentului cu IMPAVIDO[vezi Reacții adverse (6.2)]. Efectele IMPAVIDO asupra fertilităţii masculine 
nu au fost studiate în mod adecvat.

Informați femeile și bărbații cu privire la rezultatele fertilității animalelor și că potențialul de 
afectare a fertilității cu terapia IMPAVIDO la om nu a fost evaluat în mod adecvat.

5.3 Efecte renale

Creșteri ale creatininei serice (Cr) au fost observate în studiile clinice care au evaluat IMPAVIDO în tratamentul 
leishmaniozei cutanate, mucoase și viscerale. Monitorizarea funcției renale săptămânal la pacienții cărora li se 
administrează IMPAVIDO în timpul tratamentului și timp de 4 săptămâni după terminarea terapiei[vezi Reacții 
adverse (6.1)].

5.4 Efecte hepatice

Creșteri ale transaminazelor hepatice (ALT, AST) și bilirubinei au fost observate în studiile clinice care au evaluat 
IMPAVIDO în tratamentul leishmaniozei viscerale. Monitorizați transaminazele hepatice (ALT, AST) și bilirubina în 
timpul tratamentului la pacienții cărora li se administrează IMPAVIDO[vezi Reacții adverse (6.1)].

5.5 Efecte gastrointestinale

Vărsăturile și/sau diareea apar frecvent în timpul administrării IMPAVIDO și pot duce la scăderea 
volumului. Încurajează consumul de lichide pentru a evita scăderea volumului[vezi Reacții adverse (6.1)].

5.6 Trombocitopenie

Trombocitopenia în timpul tratamentului a fost raportată la pacienții tratați pentru leishmanioză viscerală. 
Monitorizați numărul de trombocite în timpul tratamentului pentru leishmanioza viscerală[vezi Reacții adverse 
(6.1, 6.2)].

5.7 Absorbția contraceptivelor orale

Vărsăturile și/sau diareea care apar în timpul tratamentului cu IMPAVIDO pot afecta absorbția contraceptivelor 
orale și, prin urmare, pot compromite eficacitatea acestora. Dacă în timpul tratamentului cu IMPAVIDO apar 
vărsături și/sau diaree, sfătuiți femeile să utilizeze metode suplimentare non-hormonale sau alternative de 
contracepție eficientă.
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5.8 Sindromul Stevens-Johnson

Sindromul Stevens-Johnson a fost raportat în timpul tratamentului cu IMPAVIDO. Întrerupeți tratamentul cu 
IMPAVIDO dacă în timpul tratamentului se observă o erupție cutanată exfoliativă sau buloasă[vezi Reacții adverse 
(6.1)].

6 REACTII ADVERSE

Deoarece studiile clinice sunt efectuate în condiții foarte variate, ratele reacțiilor adverse observate în 
studiile clinice ale unui medicament nu pot fi comparate direct cu ratele din studiile clinice ale altui 
medicament și pot să nu reflecte ratele observate în practică.

6.1 Experiență în studiile clinice

Leishmanioza viscerală

Un studiu de fază 3 a fost efectuat la pacienți cu vârsta ≥ 12 ani în India. Două sute nouăzeci și nouă (299) de 
pacienți (211 bărbați și 88 de femei) au primit IMPAVIDO oral la o doză țintă de 2,5 mg/kg/zi timp de 28 de zile 
(capsulă de 50 mg o dată pe zi dacă greutatea a fost mai mică de 25 kg și capsulă de 50 mg). de două ori pe zi 
dacă greutatea a fost de 25 kg sau mai mare). Pacienții aveau vârste cuprinse între 12 și 64 de ani. Greutatea a 
variat între 15 și 67 kg (greutate medie 38,6 kg), iar IMC a variat între 8,2 și 24 (medie 16,1). Nouăzeci și nouă 
(99) de pacienți au primit 1 mg/kg/zi amfotericină B deoxicolat intravenos la două zile pentru 15 doze. Un 
procent mai mare semnificativ statistic de bărbați au primit IMPAVIDO în comparație cu amfotericina B.

Mai puțin de 1% dintre pacienții cărora li sa administrat IMPAVIDO au murit (2/299) și niciun pacient care a 
primit amfotericină B nu a murit. Reacții adverse grave au fost raportate la 2% dintre primitorii IMPAVIDO 
(6/299) și 1% dintre primitorii cu amfotericină B (1/99). Aproximativ 3% dintre pacienți au întrerupt 
tratamentul în fiecare braț de tratament din cauza unei reacții adverse. Reacțiile adverse grave și reacțiile 
adverse care au condus la întreruperea medicamentului despre care se credea că sunt legate sau posibil 
legate de IMPAVIDO au inclus sindromul Stevens-Johnson, melenă și trombocitopenie, artrită și erupții 
cutanate, CTCAE1Diaree de gradul 4 (≥10 scaune pe zi) și hiperbilirubinemie de gradul 4 CTCAE (≥10x limita 
superioară a LSN normal).

Tabel 2: Reacții adverse emergente la tratament care apar la ≥2% dintre pacienții cu leishmanioză viscerală cărora li se 
administrează IMPAVIDO

Amfotericina B
Deoxicolat

N = 99

Clasa de aparate și organe

Termenul preferat
IMPAVIDO

N = 299

Tulburări gastrointestinale
Diaree 61 (20,4%) 6 (6,1%)
Vărsături 113 (37,8%) 20 (20,0%)

Tulburări generale
Astenie 19 (6,3%) 4 (4,0%)

Tulburări de metabolism și nutriție
Scăderea apetitului 69 (23,1%) 22 (22,2%)

1Criterii comune de terminologie pentru evenimente adverse
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În acest studiu, creșteri ale creatininei (Cr) ≥ 1,5 ori peste valoarea inițială au apărut la aproximativ 10% 
dintre primitorii IMPAVIDO și la 40% dintre primitorii cu amfotericină B la sfârșitul terapiei. Zece la sută 
dintre subiecții din fiecare braț au avut creșteri ale Cr ≥1,5 ori peste valoarea inițială la 6 luni de urmărire. 
Niciun beneficiar cu IMPAVIDO nu a întrerupt tratamentul din cauza creșterii Cr.

Creșteri ale transaminazelor în timpul terapiei au avut loc la până la jumătate dintre primitorii IMPAVIDO și 
până la o treime dintre primitorii cu amfotericină B. Creșterile au fost ușoare (< 3x LSN) sau moderate (3-5x 
LSN) la 94% și, respectiv, 6% dintre pacienții tratați cu IMPAVIDO care au prezentat o creștere. Niciun pacient 
nu a întrerupt tratamentul din cauza creșterii transaminazelor.

La sfârșitul terapiei, 62% și 2,4% dintre primitorii IMPAVIDO și 54% și 2% dintre primitorii cu amfotericină 
B au avut un număr de trombocite < 150.000 și, respectiv, < 50.000.

Leishmanioza cutanată

Eficacitatea IMPAVIDO în tratamentul leishmaniozei cutanate a fost evaluată într-un studiu controlat 
cu placebo efectuat în Columbia și Guatemala și în două studii comparative efectuate în Bolivia și, 
respectiv, Brazilia. În studiul controlat cu placebo, optzeci și nouă (89) de pacienți cu vârsta ≥12 ani au 
primit o doză țintă de IMPAVIDO de 2,5 mg/kg/zi timp de 28 de zile și patruzeci și patru (44) au primit 
placebo. În studiile comparative, o sută douăzeci (120) de pacienți cu vârsta ≥12 ani au primit o doză 
țintă de IMPAVIDO de 2,5 mg/kg/zi timp de 28 de zile și cincizeci și opt (58) de pacienți au primit 20 
mg/kg/zi de antimoniu pentavalent ( meglumină) pe cale parenterală timp de 20 de zile.

Tabelul 3: Reacții adverse care apar în≥2% dintre pacienții tratați cu IMPAVIDO cu vârsta ≥12 ani cu 
leishmanioză cutanată în studiul controlat cu placebo
Clasa de aparate și organe

Termenul preferat
IMPAVIDO

N = 89
Placebo
N = 44

Tulburări ale urechii și ale labirintului

Rau de miscare 26 (29,2%) 10 (22,7%)
Tulburări gastrointestinale

Durere abdominală 10 (11,2%) 3 (6,8%)
Diaree 7 (7,9%) 2 (4,5%)
Greaţă 32 (35,9%) 5 (11,1%)
Vărsături 4 (4,5%) 0

Tulburări generale și ale locului de administrare

Starea de rău 3 (3,4%) 1 (2,3%)
Pirexie 5 (5,6%) 2 (4,5%)

Tulburări ale sistemului nervos

Ameţeală 4 (4,5%) 0
Durere de cap 25 (28,1%) 10 (22,7%)
Somnolenţă 3 (3,4%) 0

Tulburări ale pielii și țesutului subcutanat

Prurit 4 (4,5%) 0
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Tabel 4: Reacții adverse care au apărut la ≥2% dintre pacienții tratați cu IMPAVIDO cu vârsta ≥ 12 ani cu 
leishmanioză cutanată în două studii comparative
Clasa de aparate și organe

Termenul preferat
IMPAVIDO

N = 120
Meglumine

N = 58
Tulburări gastrointestinale

Durere abdominală 9 (7,5%) 3 (5,2%)
Diaree 18 (15,0%) 3 (5,2%)
Greaţă 50 (41,7%) 3 (5,2%)
Vărsături 33 (27,5%) 0

Infecții și infestații
Limfangita 7 (5,8%) 0

Tulburări de metabolism și nutriție
Scăderea apetitului 13 (10,8%) 4 (5,8%)

Tulburări ale sistemului nervos

Ameţeală 15 (12,5%) 4 (6,9%)
Tulburări ale pielii și țesutului subcutanat

Prurit 7 (5,8%) 0

În studiul controlat cu placebo, 12/89 (13,4%) subiecți IMPAVIDO au avut creșteri ale Cr de 1,5-3 ori 
peste valoarea inițială, comparativ cu 2/44 (4,5%) subiecți placebo la sfârșitul terapiei. În studiul 
comparativ, un procent similar de subiecți care au primit IMPAVIDO sau antimoniu pentavalent au avut 
creșteri ale Cr peste valoarea inițială la 3 și 6 luni după terapie (aproximativ 5%). Aproximativ 25% dintre 
subiecții IMPAVIDO și 11% dintre subiecții cu antimoniu pentavalent au avut creșteri ale Cr de 1,5-3 ori 
peste valoarea inițială la sfârșitul terapiei în cele două studii controlate active. Frecvența creșterii AST și 
ALT peste limita superioară a normalului la sfârșitul terapiei a fost similară la cei care au primit 
IMPAVIDO și placebo (aproximativ 5%).

Alte evenimente adverse observate cu o incidență <2% în grupul IMPAVIDO au inclus anemie, 
limfadenopatie, distensie abdominală, constipație, disfagie, flatulență, oboseală, stare generală de rău, 
abces, celulită, ectima, parestezie, durere testiculară, umflare testiculară, sindrom Stevens-Johnson, 
urticarie, erupție cutanată, piodermie.

6.2 Experiență post-marketing

Următoarele reacții adverse au fost identificate în timpul utilizării IMPAVIDO în întreaga lume. Deoarece aceste 
reacții sunt raportate voluntar de la o populație de dimensiune incertă, nu este întotdeauna posibil să se 
estimeze în mod fiabil frecvența lor sau să se stabilească o relație cauzală cu expunerea la medicamente.

Tulburări de sânge și limfatice: trombocitopenie, agranulocitoză

Tulburări gastrointestinale: melena

Tulburări generale: edem generalizat, edem periferic
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Tulburări hepatobiliare: icter

Tulburări ale sistemului nervos: convulsii

Tulburări ale sistemului reproducător și ale sânilor: dureri scrotale, scăderea volumului ejaculatului, absența 
ejaculării.
Tulburări vasculare: epistaxis

7 INTERACȚII MEDICAMENTE

In vitroși studiile de metabolism la animale au arătat că miltefosina nu a indus sau inhibat semnificativ 
activitatea enzimelor majore ale citocromului P450 uman.[vezi Farmacologie clinică (12.3)]. Nu a fost 
evaluat potențialul miltefozinei de a interacționa cu transportatorii de medicamente.

8

8.1 Sarcina

Sarcina categoria D

UTILIZARE LA POPULAȚII SPECIFICE

Rezumatul riscurilor

IMPAVIDO poate provoca vătămări fetale. Nu sunt disponibile date despre sarcina umană, totuși, toxicitatea 
embriofetală, inclusiv moartea și teratogenitatea, a fost observată în studiile embrio-fetale la șobolani și iepuri 
cărora li sa administrat miltefozină oral în timpul organogenezei la doze care au fost de 0,06 și, respectiv, de 
0,2 ori doza maximă recomandată la om (MRHD), pe baza comparației suprafeței corporale (BSA). Numeroase 
malformații fetale viscerale și scheletice au fost observate într-un studiu de fertilitate la femele de șobolan 
cărora li sa administrat miltefozină înainte de împerechere până în ziua a 7-a de sarcină la doze de 0,3 ori mai 
mari decât MRHD. Nu administrați IMPAVIDO femeilor însărcinate.

Considerații clinice
În timpul sarcinii, leishmanioza viscerală poate pune viața în pericol pentru mamă și poate duce la 
rezultate adverse fetale, inclusiv avort spontan, boli congenitale datorate transmiterii verticale, mici 
pentru nou-născutul de vârstă gestațională și anemie severă. În timpul sarcinii, leishmanioza 
cutanată se poate manifesta cu leziuni mai mari și atipice și poate fi asociată cu un risc crescut de 
rezultate adverse fetale, inclusiv nașteri premature și nașteri morti.

Date despre animale

Administrarea miltefozinei în studiile de toxicitate embrio-fetală la șobolan în timpul dezvoltării 
embrionare timpurii (Ziua 6 până în Ziua 15 de gestație) a cauzat toxicitate embrio-fetală, inclusiv moarte 
și teratogenitate la doze de ≥ 1,2 mg/kg/zi (0,06 ori MRHD pe baza comparației cu BSA). ). Efectele 
teratogene au inclus creierul nedezvoltat, lichidul hemoragic care umple lumina craniului, palatul 
despicat și edem generalizat. Toxicitatea embrio-fetală a fost observată și la iepuri după administrarea 
orală de miltefozină în timpul organogenezei (Ziua 6 până în Ziua 18 de gestație) la doze ≥ 2,4 mg/kg/zi 
(0,2 ori MRHD pe baza comparației cu BSA). Atât la șobolani, cât și la iepuri, nu au existat puii viabile la 
doze de miltefozină ≥ 6,0 mg/kg/zi (de 0,3 sau 0,6 ori MRHD pe baza comparațiilor cu BSA pentru 
șobolani și respectiv iepuri).
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Într-un studiu separat de fertilitate la femele la șobolani, dozele de miltefozină ≥ 6,81 mg/kg/zi (0,3 ori MRHD 
pe baza comparației cu BSA) administrate timp de patru săptămâni înainte de împerechere și până în ziua a 7-a 
de sarcină au produs numeroase structuri viscerale (structuri cerebrale deformate, dilatate). ventricule pline cu 
mase maro, măduva spinării deformate, ochi deformați și deformați, hipofiză și ureche internă absentă) și 
scheletice (despicătura palatina, osificarea în formă de gantere a centrilor vertebrali toracici, oasele craniului 
marcat mărite și suturi marcat dilatate) malformații fetale.
[vezi Contraindicații (4.1), Toxicologie nonclinică (13.1)].

8.3 Mamele care alăptează

Nu se știe dacă IMPAVIDO este prezent în laptele uman. Deoarece multe medicamente sunt 
prezente în laptele uman și din cauza potențialului de reacții adverse grave la sugarii care 
alăptează de la IMPAVIDO, trebuie luată o decizie dacă se întrerupe alăptarea sau întreruperea 
medicamentului, ținând cont de importanța medicamentului pentru mamă. Alăptarea trebuie 
evitată timp de 5 luni după terapia cu IMPAVIDO.

8.4 Utilizare pediatrică

Siguranța și eficacitatea la copii și adolescenți cu vârsta < 12 ani nu au fost stabilite. Șobolanii tineri au 
fost mai sensibili la efectele induse de miltefozină, în special efectele retiniene și la rinichi, decât 
șobolanii adulți[vezi Indicații și utilizare (1)].

8.5 Utilizare geriatrică

Studiile clinice ale IMPAVIDO nu au inclus un număr suficient de subiecți cu vârsta de 65 de ani și peste 
pentru a determina dacă aceștia răspund diferit față de subiecții mai tineri.

8.6 Insuficiență renală

Pacienții cu valori ale creatininei serice sau ale BUN≥De 1,5 ori limita superioară a normalului au 
fost excluse din studiile clinice. Farmacocinetica miltefozinei nu a fost studiată la pacienții cu 
insuficiență renală.

8.7 Insuficiență hepatică

Pacienții cu niveluri serice de ALT sau AST≥de 3 ori limita superioară a nivelului normal și a 
bilirubinei ≥De 2 ori limita superioară a normalului au fost excluse din studiile clinice. 
Farmacocinetica miltefozinei nu a fost studiată la pacienții cu insuficiență hepatică.

8.8 Femele și bărbați cu potențial de reproducere

Contracepția
IMPAVIDO poate provoca vătămări fetale atunci când este utilizat în timpul sarcinii. Sfatuiți femeile cu potențial 
reproductiv să utilizeze metode contraceptive eficiente în timpul tratamentului cu IMPAVIDO și timp de 5 luni după 
terminarea terapiei[vezi Avertisment, avertismente și precauții în casete (5.1) și utilizare în populații specifice (8.1)].
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Vărsăturile și/sau diareea care apar în timpul tratamentului cu IMPAVIDO pot afecta absorbția contraceptivelor orale 
și, prin urmare, pot compromite eficacitatea acestora. Sfatuiți femeile care utilizează contraceptive orale să utilizeze 
metode suplimentare non-hormonale sau alternative de contracepție eficientă în timpul tratamentului cu IMPAVIDO 
dacă în timpul tratamentului apar vărsături și/sau diaree.[vezi Avertismente și precauții (5.7)].

Infertilitate
Femele
Miltefosina a cauzat afectarea fertilităţii la şobolani şi a provocat atrezie foliculară reversabilă şi 
diestru la câini la doze de aproximativ 1,0 şi, respectiv, de 0,2 ori MRHD.[vezi Avertismente și 
Precauții (5.2), Toxicologie nonclinică (13.1)]. Efectele IMPAVIDO asupra fertilităţii femeilor umane 
nu au fost studiate oficial.

Masculii

Miltefosina a cauzat scăderea numărului de spermatozoizi viabile și afectarea fertilității la șobolani la doze de 
aproximativ 0,4 ori mai mari decât MRHD[vezi Avertismente și Precauții (5.2), Toxicologie nonclinică (13.1)]. O doză 
mai mare la șobolani, de aproximativ 1,0 ori mai mare decât MRHD, a cauzat atrofie testiculară și fertilitate afectată, 
care nu s-a inversat complet la 10 săptămâni după încheierea administrării medicamentului. Efectele IMPAVIDO 
asupra fertilităţii masculine nu au fost studiate în mod adecvat.

Informați femeile și bărbații cu privire la rezultatele fertilității animalelor și că potențialul de 
afectare a fertilității cu terapia IMPAVIDO nu a fost evaluat în mod adecvat.

10 Supradozaj

Efectele adverse comune ale vărsăturilor, diareei și durerii abdominale sunt probabile în caz de supradozaj. 
Instituiți o hidratare adecvată pentru a preveni riscul de afectare a funcției renale și înlocuiți electroliții dacă 
este necesar. Deoarece miltefozina este doar puțin excretată în urină, diureza forțată nu va crește excreția de 
miltefosina. Lavajul gastrointestinal este de valoare necunoscută. Nu se cunoaște un antidot specific pentru 
tratarea supradozajului cu miltefozină.

11 DESCRIERE

Capsulele IMPAVIDO conțin ingredientul activ miltefozină, un agent antileishmanial. 
Denumirea chimică a miltefozinei este sare interioară de 2-[[(hexadeciloxi)hidroxifosfenil]oxi]-
N,N,Ntrimetiletilamoniu. Miltefosina este o pulbere albă care este liber solubilă în apă, HCl 0,1 
N sau NaOH, metanol și etanol. Are formula empirică a lui C21H46NU4P cu o greutate 
moleculară de 407,6 și următoarea formulă structurală:

O
P
O

+N
O O

Ingredientele inactive sunt dioxid de siliciu coloidal, celuloză microcristalină, lactoză 
monohidrat, talc și stearat de magneziu. Învelișul capsulei conține gelatină, dioxid de titan, 
oxid feric și apă purificată.
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12 FARMACOLOGIE CLINICĂ

12.1 Mecanismul de acțiune

Miltefosina este un agent anti-leishmanial[vezi Farmacologie clinică (12.4)].

12.3 Farmacocinetica

Parametrii farmacocinetici ai miltefozinei la pacienții cu leishmanioză viscerală și cutanată tratați timp de 28 de 
zile cu IMPAVIDO sunt enumerați în Tabelul 5. Datorită timpului lung de înjumătățire al miltefozinei (> 6 zile), 
concentrațiile plasmatice minime nu par să atingă o stare de echilibru. la sfârșitul tratamentului (adică, ziua 
28).

Tabelul 5: Parametrii farmacocinetici medii (%CV) pentru miltefozină după administrarea orală a capsulelor 
la pacienți adulți cu leishmanioză viscerală și cutanată

Cmax Tmax
d AUCe

(µg∙hr/mL)

g
Doza tau t1/2,α

f
t1/2, β

(µg/mL) (HR) (zi) (zi)
66.2

(28,5)50 mg BID (4 săptămâni)
A 6.4

(31,1)viscerală
leishmanioza
(în ziua 23)

7(2-12) 636 (26,7)

50 mg BID (1 săptămână)/ 

50 mg TID (3 săptămâni)b

75,9
(17,6)

8.5
(28,9)4 (2-8) 486 (18,1)

Cutanat
leishmaniozac

(în ziua 27)

6.8
(5,8)g,h

30.7
(18,3)g,h

50 mg TID (4 săptămâni) 37,3 (22)f 295 (22)f

a: Adolescent (≥12 ani)/Adulți, doza medie pe kg a fost de 3,1 mg/kg/zi b: 
Adolescent (≥12 ani)/Adulți, doza medie pe kg a fost de 3,6 mg/kg/zi c: 
Adulți, doza medie pe kg a fost de 1,8 mg/kg/zi
d: mediana (interval)
e: AUC0-12hpentru BID, AUC0-8hpentru TID
f:t1/2,α = timpul de înjumătățire în faza de distribuție; t1/2, β= timpul de înjumătățire în faza de eliminare 
terminală g: Estimări bazate pe un model PK populațional
h: medie (% eroare standard)

Absorbţie

Biodisponibilitatea absolută a miltefozinei nu a fost determinată. La pacienții cu leishmanioză viscerală, 
concentrațiile maxime de miltefozină după administrarea orală a capsulelor IMPAVIDO au fost atinse chiar 
înainte de următoarea doză la mulți pacienți, ceea ce indică faptul că absorbția miltefozinei poate continua 
pe tot parcursul intervalului de administrare.

Distributie
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Distribuția miltefozinei nu a fost studiată la om. Legarea miltefosinei de proteinele plasmatice umane, 
evaluată printr-o metodă de ultracentrifugare, a fost de 98% în intervalul de concentrații de medicament 
de la 0,1 la 10 µg/ml. La șobolani, radioactivitatea [14C] miltefosina este distribuită pe scară largă atât 
după administrarea orală unică, cât și repetată, cu cea mai mare absorbție a radioactivității în rinichi, 
ficat și splină. Transferul placentar și excreția în lapte nu au fost investigate.

Metabolism și excreție

Nuin vitroS-a observat metabolismul oxidativ de către 15 enzime diferite ale citocromului P450 
uman (1A1, 1A2, 1B1, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C18, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4, 3A5, 3A7 și 4A1).

O degradare metabolică lentă ar putea fi demonstrată în hepatocitele umane, ducând la eliberarea 
de colină prin scindarea fosfolipazei D a moleculei de miltefozină. Fragmentul de miltefozină care 
conține alcool gras poate intra în metabolismul acizilor grași după ce a fost oxidat în acid palmitic. 
Această oxidare este blocată la pacienții cu sindrom Sjögren-Larsson, care este cauzată de un defect 
genetic al activității aldehiddehidrogenazei grase. IMPAVIDO este contraindicat la pacienții care au 
sindromul Sjögren-Larsson[vezi Contraindicații (4.2)].

Au existat puține sau deloc dovezi ale inhibării dependente de timp sau metabolism a enzimelor 
citocromului P450 examinate la aproximativ 40 µg/mL miltefozină.

Administrarea orală a miltefozinei nu a indus în mod semnificativ conținutul de CYP3A hepatic testat 
prin activitatea de demetilare a eritromicinei la șobolani.

La pacienţii cu leishmanioză viscerală, <0,2% din doza administrată a fost excretată în urină.

12.4 Microbiologie

Mecanism de acțiune

Modul specific de acțiune al miltefozinei împotrivaLeishmaniaspecia este necunoscută. Mecanismul de acțiune 
al miltefozinei este probabil să implice interacțiunea cu lipidele (fosfolipide și steroli), inclusiv lipidele 
membranare, inhibarea citocromului c oxidazei (funcția mitocondrială) și moartea celulară asemănătoare 
apoptozei.

ActivitateIn vitroșiIn Vivo

Miltefosina are activitate anti-leishmanialăin vitrosi in infectiile clinice[vezi Studii clinice (14)]. 
Sensibilitatea diferităLeishmaniaspecii precum și diferite tulpini de aLeishmania speciile la 
miltefosină pot varia în diferite regiuni geografice.

Rezistenta la medicamente

In vitrostudiile arată un potențial de dezvoltare a rezistenței la miltefozină. Unele tulpini deL. 
braziliensiscu rezistență intrinsecă la miltefozină au fost identificate.Cu toate acestea, relevanța 
clinică a acestor observații nu este cunoscută.
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Rezistența la medicamente s-ar putea datora unei scăderi a acumulării de miltefozină în interiorLeishmania 
parazit despre care se crede că se datorează fie unei creșteri a efluxului de medicament, mediată de 
supraexpresia transportorului P-glicoproteină ABC și/sau unei scăderi a absorbției medicamentului prin 
inactivarea mașinilor de transport a miltefozinei care constă din transportorul miltefozină și al acestuia. 
subunitatea beta. Mutația în gena transportor a fost raportată la izolatele de la un pacient recidivat într-un 
studiu. Cu toate acestea, relevanța clinică a acestor constatări nu este cunoscută.

13 TOXICOLOGIE NONCLINICĂ

13.1 Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii

Mutagenicitate/Carcinogenitate: Miltefosina a fost negativ la testul AMES-Salmonella, testul de amplificare 
ADN, testul de aberație cromozomialăin vitro, test UDSin vivo/in vitroși testul oral al micronucleului la șoarece
in vivo. Testul de mutație a genei HPRT de celule de mamifer V 79 a arătat o creștere a frecvenței mutanților 
fără dependență de doză. Având în vedere toate rezultatele testelor de mutagenitate, singura constatare 
pozitivă din testul V 79 HPRT este considerată a nu avea relevanță toxicologică în ceea ce privește riscul 
mutagen pentru oameni.

Nu au fost efectuate studii de carcinogenitate. Într-un studiu de toxicitate orală la șobolan de 52 de săptămâni, 
adenom cu celule Leydig testicular a fost observat la 3 din 30 de șobolani masculi cu administrare zilnică de
21,5 mg/kg/zi miltefosină (de 1,0 ori MRHD pe baza comparației cu BSA). Potențialul 
carcinogen al miltefozinei la om este necunoscut.

Într-un studiu de fertilitate din Segmentul I la șobolani masculi, s-au observat atrofie testiculară, număr redus 
de spermatozoizi viabili și fertilitate afectată la șobolani după doze orale zilnice de ≥ 8,25 mg/kg (0,4 ori MRHD 
pe baza comparației cu BSA). Aceste constatări au fost reversibile într-o perioadă de recuperare de 10 
săptămâni, cu excepția celei mai mari doze testate, 21,5 mg/kg/zi (de 1,0 ori MRHD pe baza comparației cu 
BSA), unde efectele nu au fost complet reversibile.

Într-un studiu de fertilitate la femele la șobolani, oprirea ciclului estrus în fazele de metestru sau 
diestru a avut loc cu doza mare de 21,5 mg/kg (de 1,0 ori MRHD pe baza comparației cu BSA). La 
doze de 6,81 și 21,5 mg/kg (0,3 și respectiv 1,0 ori MRHD pe baza comparației cu BSA) s-a observat 
un număr crescut de resorbții embrionare și fetale și de făți morți. Într-un studiu de toxicologie de 
52 de săptămâni la câini, s-a observat un număr crescut de foliculi atretici în ovare și oprirea ciclului 
în uter, vagin și glanda mamară cu morfologie compatibilă cu anestrus sau diestru la doze ≥ 1 mg/
kg/zi ( de 0,2 ori MRHD pe baza comparației BSA). Efectele la câini au fost complet reversibile după 
o perioadă de recuperare de 6 săptămâni.

13.2 Toxicologie animală și/sau farmacologie

Studiile toxicologice cu miltefozina au fost efectuate la șoareci, șobolani, câini și iepuri. Reacțiile adverse 
neobservate în studiile clinice, dar observate la animale la niveluri de expunere similare cu nivelurile de 
expunere clinică și cu posibilă relevanță pentru utilizarea clinică au fost următoarele:

Toxicitate acută și cronică: Administrarea orală de miltefozină la șobolani a fost asociată cu leziuni 
care afectează ochii (degenerarea retinei). Degenerarea retinei a fost observată după un tratament 
de 8 săptămâni la doze de 10 mg/kg/zi (de 0,5 ori MRHD pe baza comparației cu BSA). Sobolanii tineri 
au fost mai sensibili la efectele induse de miltefosina, in special asupra ochilor si

Pagina 14 din 18

ID de referință: 3473184



rinichi, decât șobolanii adulți cu degenerare retiniană care apare la doze ≥ 2,15 mg/kg/zi (0,1 ori 
MRHD pe baza comparației cu BSA) și afectarea reversibilă a epiteliului tubului proximal care apare 
la doze ≥ 4,64 mg/kg/zi (0,2 ori mai mare decât MRHD pe baza comparației BSA).

14 STUDII CLINICE

14.1 Tratamentul leishmaniozei viscerale

Un studiu randomizat, deschis, controlat activ a fost efectuat pentru a evalua eficacitatea IMPAVIDO în 
tratamentul leishmaniozei viscerale în Bihar, India, o zonă în careL. donovani este cunoscută din punct 
de vedere epidemiologic ca fiind specia răspândită infectatoare. Pacienți cu vârsta ≥ 12 ani cu semne și 
simptome clinice compatibile cu leishmanioza viscerală (febră, splenomegalie și citopenie) confirmate 
prin prezențaLeishmaniaamastigotele din aspiratele splinei sau ale măduvei osoase au fost randomizate 
pentru a primi IMPAVIDO oral sau deoxicolat de amfotericină B intravenos într-un raport de 3:1. Pacienții 
cu greutatea ≥ 25 kg au primit o capsulă IMPAVIDO 50 mg în timpul meselor de două ori pe zi. Pacienții 
cu greutatea < 25 kg au primit o capsulă IMPAVIDO 50 mg în timpul meselor o dată pe zi, dimineața. 
Greutatea a variat între 15 și 67 kg (greutate medie 38,6 kg), iar IMC a variat între 8,2 și 24 (medie 16,1). 
Niciun pacient nu a cântărit mai mult de 70 kg. Amfotericina B a fost administrată intravenos timp de 6 
ore continue la 1 mg/kg la două zile pentru 15 doze. Pacienții au fost internați în spital pe durata 
terapiei.

Criteriile de excludere au inclus număr de trombocite <50 × 109/L, număr de celule albe <1 × 109/L, 
hemoglobină <6 g/100 ml, AST sau ALT≥De 3 ori limita superioară a limitei normale, bilirubina≥De 2 ori limita 
superioară a intervalului normal, creatinina serică sau BUN > 1,5 ori limita superioară a intervalului normal, 
timpul de protrombină > 5 secunde peste control și orice afecțiune necompensată sau necontrolată, inclusiv 
infecția cu virusul imunodeficienței umane (HIV). Femeile cu potențial de reproducere au fost obligate să 
utilizeze contracepție eficientă pe durata terapiei și timp de 2 luni după terapie.

Cura finală a fost definită ca vindecare inițială la sfârșitul terapiei plus absența semnelor și simptomelor de 
leishmanioză viscerală la 6 luni de urmărire. Vindecarea inițială la sfârșitul terapiei a fost evaluată prin 
aspirație repetă a splinei sau a măduvei osoase. Pacienții cu cura parazitologică inițială au fost urmăriți timp 
de 6 luni; pacienții fără absența semnelor și simptomelor clinice de leishmanioză viscerală urmau să fie 
evaluați cu aspirație repetă a splinei sau a măduvei osoase pentru a determina vindecarea finală.

Două sute nouăzeci și nouă (299) de pacienți au primit IMPAVIDO și 99 de pacienți au primit 
amfotericină B. Aproximativ, 70% dintre pacienții din fiecare braț nu au eșuat anterior tratamentul cu 
antimoniu pentavalent. Vindecarea inițială a fost obținută la 98% dintre pacienți din fiecare braț de 
tratament. La 6 luni după terapie, 88 (29,5%) primitori IMPAVIDO și 12 (12,1%) primitori cu amfotericină 
B au continuat să aibă semne și simptome sugestive pentru leishmanioză viscerală. Aceste semne sau 
simptome au fost atribuite diagnosticului alternativ la 73 de pacienți. Ceilalți 27 de pacienți, toți din 
brațul IMPAVIDO, au fost evaluați cu aspirație splenică sau măduvă osoasă, iar 9 (3,0%) au fost pozitivi 
pentruLeishmaniaamastigote, indicând recidivă. Ratele de vindecare finale pentru IMPAVIDO și 
amfotericina B au fost de 94%, respectiv 97%.
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Tabelul 6: Eficacitatea IMPAVIDO în leishmanioza viscerală la pacienții cu vârsta ≥12 ani în India

IMPAVIDO
N = 299

Deoxicolat de amfotericină B
N = 99

Sfârșitul terapiei

Cura inițială 293 (98%) 97 (98%)
6 luni după terapie

Cura finală* 282 (94%) 96 (97%)
Eșecul tratamentului 9 (3%) 0 (0)
Neevaluabil 8 (3%) 3 (3%)
* Intervalul de încredere exact de 95% pentru diferența (IV Amfotericină B – IMPAVIDO) în cura finală este (-3,0%, 
6,8%).

14.2 Tratamentul leishmaniozei cutanate

Un studiu controlat cu placebo a fost efectuat în Columbia, undeL. panamensisșiL. braziliensis sunt cunoscute 
din punct de vedere epidemiologic ca fiind infecțiile predominanteLeishmaniaspecii, iar în Guatemala undeL. 
braziliensiseste cunoscută din punct de vedere epidemiologic ca fiind specia răspândită infectatoare. Studiul a 
inclus pacienți de sex masculin și feminin cu vârsta peste 12 ani care aveau leishmanioză cutanată nou 
diagnosticată sau recidivantă fără afectare a mucoasei, confirmată parazitologic, prezentând cel puțin un ulcer 
cutanat cu suprafața minimă de 50 mm.2. Criteriile de excludere au fost AST sau ALT≥De 2 ori limita superioară 
a limitei normale, bilirubină≥1,5 ori limita superioară a intervalului normal și creatinina serică sau BUN > 1,5 
ori limita superioară a intervalului normal. Femeile cu potențial de reproducere au fost obligate să utilizeze 
contracepție eficientă pe durata terapiei și timp de 2 luni după terapie.

Pacienții au fost randomizați pentru a primi IMPAVIDO sau placebo într-o alocare de 2:1. Pacienții care au cântărit < 
45 kg au primit IMPAVIDO 50 mg capsulă de două ori pe zi, iar pacienții care au cântărit ≥45 kg au primit IMPAVIDO 
50 mg capsulă de trei ori pe zi. Niciun pacient nu a cântărit mai mult de 84 kg. Vindecarea definitivă a fost definită ca 
aparentă (epitelizare completă a tuturor leziunilor) sau vindecare parțială (epitelializare incompletă, fără mărire cu > 
50% în leziuni, fără apariția de noi leziuni și parazitologie negativă dacă a fost efectuată) la 2 săptămâni după 
terminarea terapiei și completă. epitelizarea tuturor ulcerelor la 6 luni de la terminarea terapiei. Rata de vindecare 
definitivă pentru IMPAVIDO a fost semnificativ mai mare din punct de vedere statistic decât rata de vindecare pentru 
placebo.

Tabelul 7: Eficacitatea IMPAVIDO în comparație cu placebo în tratamentul leishmaniozei cutanate în 
Columbia și Guatemala

IMPAVIDO Placebo
Leac definitiv* 59/89 (66%) 13/44 (30%)

Columbia 40/49 (82%) 9/24 (38%)
Guatemala 19/40 (48%) 4/20 (20%)

* Diferența (95% CI) între grupuri este de 36,8% (20,1%, 53,4%) cu valoarea p<0,0001.
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Un studiu suplimentar al IMPAVIDO a fost efectuat în Bahia și Manaus, două regiuni din Brazilia, respectivL. 
braziliensisșiL. guyanensissunt din punct de vedere epidemiologic agenții patogeni infectanți prevalenți. 
Pacienții adolescenți/adulti cu vârsta cuprinsă între 12 și 65 de ani au primit IMPAVIDO pe cale orală timp de 28 
de zile. Doza țintă de IMPAVIDO a fost de 2,5 mg/kg/zi: pacienții cu o greutate de 15-29 kg au primit 50 mg o 
dată pe zi, pacienții cu o greutate de 30-45 kg au primit 50 de două ori pe zi și pacienții cu o greutate > 46 kg au 
primit 50 mg de trei ori pe zi. Criteriile de eficacitate au fost vindecarea inițială (reepitelizarea completă a 
ulcerului la 2 luni după terminarea terapiei) urmată de vindecarea definitivă (reepitelizarea completă la 6 luni 
după terminarea terapiei). Rata de vindecare certă la pacienții cu vârsta ≥12 ani a fost de 27/40 (67,5%) pentru 
Manaus, Brazilia și 34/40 (85%) pentru Bahia, Brazilia.

14.3 Tratamentul leishmaniozei mucoasei

A fost efectuat un studiu cu un singur braț pentru a evalua eficacitatea capsulelor IMPAVIDO pentru 
tratamentul leishmaniozei mucoasei. Studiul a fost realizat în Bolivia undeL. braziliensiseste specia răspândită 
din punct de vedere epidemiologic.

Șaptezeci și nouă (79) de pacienți≥Vârsta de 18 ani cu o cicatrice de leishmanioză cutanată plus 
paraziți observați sau cultivați din materialul leziunii sau un test cutanat pozitiv și nicio boală 
concomitentă semnificativă clinic nu a primit miltefozină la o doză țintă de 2,5 mg/kg/zi timp de 28 de 
zile. La 12 luni de la terminarea terapiei, 49 dintre pacienți (62%) au prezentat rezoluția completă a 
edemului, eritemului, infiltrației și eroziunii din mucoasa implicată.

16 CUM SE FURNIZează/DEPOZITARE ȘI MANIPULARE

Fiecare capsulă IMPAVIDO conține miltefozină 50 mg într-o capsulă de gelatină tare, opaca, roșie. 
Capsulele IMPAVIDO sunt furnizate într-un blister pliat cu exfoliant/împingere. Fiecare blister 
conține 14 capsule. Fiecare cutie conține două blistere (NDC 61744-050-01).

A se pastra la 20-25oC (68–77°F); excursii permise la 15-30oC (59 – 86oF). [Vezi 
Temperatura camerei controlată USP]. A se proteja de umiditate.

Distribuiți numai în cutia originală.

17 INFORMAȚII DE CONSILIERE A PACIENȚILOR

Consultați Ghidul de medicamente aprobat de FDA

17.1 Instrucțiuni de dozare

• IMPAVIDO se administrează cu alimente pentru a ameliora efectele secundare gastrointestinale.

• Instruiți pacientul să înghită capsula întreagă și să nu o mestece sau să o despartă. 
Instruiți pacientul să finalizeze întregul curs de terapie.

• Informați pacientul că durerile abdominale, greața, vărsăturile și diareea sunt reacții adverse 
frecvente ale terapiei cu IMPAVIDO și instruiți pacientul să-și informeze furnizorul de asistență 
medicală dacă aceste reacții adverse gastrointestinale sunt severe sau persistente. Instruiți pacientul
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să consume suficiente lichide pentru a evita deshidratarea și, în consecință, riscul de afectare a rinichilor.

17.2 Femele și bărbați cu potențial de reproducere

• Sfatuiți femeile cu potențial reproductiv să utilizeze metode contraceptive eficiente în timpul tratamentului 
cu IMPAVIDO și timp de 5 luni după terminarea terapiei[vezi Avertisment și utilizare în casete în anumite 
populații (8.1, 8.8)].

• Sfatuiți femeile care utilizează contraceptive orale să utilizeze metode suplimentare non-hormonale 
sau alternative de contracepție eficientă în timpul tratamentului cu IMPAVIDO dacă apar vărsături și/
sau diaree[vezi Avertismente și precauții (5.7) și Utilizare în anumite populații (8.8)].

• Sfatuiți mamele care alăptează să nu alăpteze în timpul terapiei cu IMPAVIDO și timp de 5 luni 
după terminarea terapiei [veziUtilizare în anumite populații (8.3)].

• Anunțați femeile și bărbații că IMPAVIDO a cauzat infertilitate la șobolani masculi, a afectat 
fertilitatea la femelele de șobolan și a cauzat atrezie la foliculii ovarieni la femelele. Anunțați 
pacienții că potențialul de fertilitate afectată la om nu a fost evaluat în mod adecvat[vezi 
Avertismente și precauții (5.2) și Utilizare în anumite populații (8.8)].

Distribuit de:
Paladin Therapeutics Inc. 
Corporation Trust Center 
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
STATELE UNITE ALE AMERICII
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Ghid de medicamente
IMPAVIDO® (Im-PA-vee-do)

(miltefosina)
Capsule

Citiți acest Ghid de medicamente înainte de a primi IMPAVIDO. Aceste informații nu înlocuiesc discuția cu furnizorul dumneavoastră de asistență 
medicală despre starea dumneavoastră medicală sau tratamentul dumneavoastră.

Care sunt cele mai importante informații pe care ar trebui să le știu despre IMPAVIDO? 
IMPAVIDO poate provoca riscuri grave pentru sarcină:
• Nu luați IMPAVIDO dacă sunteți gravidă. Dacă luați IMPAVIDO în timpul sarcinii, copilul dumneavoastră este expus riscului de deces 

sau de malformații congenitale grave.
• Femeile care pot rămâne însărcinate trebuie să utilizeze un control al nașterii (contracepție) eficient în timpul tratamentului cu IMPAVIDO 

și timp de 5 luni după întreruperea tratamentului cu IMPAVIDO. Discutați cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală care metodă 
de control al nașterii este potrivită pentru dvs

• Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați IMPAVIDO, spuneți imediat medicului dumneavoastră. Discutați cu furnizorul 
dumneavoastră de asistență medicală despre participarea la Registrul de sarcini IMPAVIDO. Acesta este un studiu pentru a 
afla cum afectează IMPAVIDO sarcina și bebelușii. Vă puteți înscrie în acest registru sunând la xxxxxxx

Ce este IMPAVIDO?
IMPAVIDO este un medicament pe bază de prescripție medicală utilizat pentru a trata anumite tipuri de leishmanioză:

• leishmanioză viscerală (care afectează organele interne)
• leishmanioză cutanată (care vă afectează pielea)
• leishmanioza mucoasei (care afectează nasul, gura și gâtul)

Nu se știe dacă IMPAVIDO este sigur și eficient la copiii sub 12 ani.
Cine nu ar trebui să ia IMPAVIDO? Nu luați IMPAVIDO dacă:
• sunt insarcinate
• au sindromul Sjögren-Larsson
• sunteți alergic la miltefozină sau la oricare dintre ingredientele din IMPAVIDO. Consultați sfârșitul acestui prospect pentru o listă a 

ingredientelor din IMPAVIDO.
• sunteți o femeie care poate rămâne însărcinată și nu a avut un test de sarcină. Femeile care pot rămâne însărcinate trebuie să 

facă un test de sarcină în urină sau sânge înainte de a lua IMPAVIDO.
• sunteți o femeie care poate rămâne însărcinată și nu sunteți dispusă să utilizați un control al nașterii eficient în timpul 

tratamentului cu IMPAVIDO și timp de 5 luni după tratament
Înainte de a lua IMPAVIDO, spuneți medicului dumneavoastră despre toate afecțiunile dumneavoastră 
medicale, inclusiv dacă:
• aveți probleme cu rinichii sau ficatul. Furnizorul dumneavoastră de asistență medicală trebuie să vă efectueze teste de sânge pentru a vă 

verifica rinichii și ficatul înainte de a începe, în timpul și după tratamentul cu IMPAVIDO.
• sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. IMPAVIDO poate dăuna copilului dumneavoastră nenăscut.
• alăptează sau intenționează să alăpteze. Nu se știe dacă IMPAVIDO trece în laptele matern. Discutați cu furnizorul 

dumneavoastră de asistență medicală despre cel mai bun mod de a vă hrăni copilul dacă luați IMPAVIDO. Trebuie să 
evitați alăptarea în timp ce luați IMPAVIDO și timp de 5 luni după ce încetați să luați IMPAVIDO.

Spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, inclusiv medicamentele eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție 
medicală, vitaminele și suplimentele pe bază de plante.
Cum ar trebui să iau IMPAVIDO?
• Luați IMPAVIDO exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră.
• Finalizați tratamentul complet cu IMPAVIDO de 28 de zile.
• Luați IMPAVIDO capsule întregi. Nu rupeți, zdrobiți, dizolvați sau mestecați IMPAVIDO înainte de a înghiți.
• Luați IMPAVIDO cu alimente pentru a ajuta la reducerea problemelor de stomac.

Care sunt posibilele efecte secundare ale IMPAVIDO? 
IMPAVIDO poate provoca reacții adverse grave, inclusiv:
Consultați „Care sunt cele mai importante informații pe care ar trebui să le știu despre IMPAVIDO?”
• Probleme de fertilitate la șobolani masculi și femele și ciclu menstrual anormal la femelele de câine.Nu se știe dacă 

IMPAVIDO provoacă probleme de fertilitate la bărbați sau femei
• Durere testiculară și ejaculare absentă sau scăzută
• Probleme cu rinichii și ficatul
• Probleme cu stomacul. IMPAVIDO poate provoca vărsături, diaree și deshidratare. Apelați imediat furnizorul de asistență 

medicală dacă aveți vărsături severe și diaree care nu dispare. Beți multă apă pentru a preveni deshidratarea în timp ce 
aveți vărsături și diaree.

• Scăderea eficacității contraceptivelor orale. Vărsăturile și diareea pot face ca pilulele contraceptive să fie mai puțin 
eficiente în prevenirea sarcinii. Utilizați o metodă suplimentară de control al nașterii, cum ar fi prezervativele masculine cu 
spermicid, până când nu mai aveți vărsături și diaree.

• Scăderea trombocitelor(care sunt celule sanguine care ajută la coagularea sângelui).
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• Probleme grave ale pielii.IMPAVIDO poate provoca o problemă gravă a pielii numită Sindrom Stevens-Johnson. Dacă 
aveți o erupție cutanată cu vezicule în timp ce luați IMPAVIDO, opriți imediat să luați IMPAVIDO și sunați-vă medicului 
dumneavoastră.

Cele mai frecvente efecte secundare ale IMPAVIDO includ:greață, vărsături și diaree. Alte reacții adverse includ dureri 
abdominale, scăderea apetitului, amețeli, dureri de cap, somnolență, mâncărimi ale pielii și anomalii ale testelor hepatice sau 
renale.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți vreun efect secundar care vă deranjează sau care nu dispare. Acestea nu sunt toate efectele 
secundare posibile ale IMPAVIDO. Pentru mai multe informații, întrebați furnizorul dvs. de asistență medicală.

Puteți raporta reacțiile adverse la FDA la 1-800-FDA-1088.
Cum ar trebui să păstrez IMPAVIDO?
• Păstrați IMPAVIDO la temperatura camerei între 68 ° F și 77 ° F (20 ° C - 25 ° C).
• Protejați IMPAVIDO de umezeală.
Nu lăsați IMPAVIDO și toate medicamentele la îndemâna copiilor.
Informații generale despre utilizarea sigură și eficientă a IMPAVIDO.
Medicamentele sunt uneori prescrise în alte scopuri decât cele enumerate în acest Ghid de medicamente. Nu utilizați IMPAVIDO 
pentru o afecțiune pentru care nu a fost prescris. Acest Ghid pentru medicamente rezumă cele mai importante informații despre 
IMPAVIDO. Dacă doriți mai multe informații, discutați cu furnizorul de servicii medicale sau cu farmacistul. Puteți cere asistenței 
medicale sau farmacistului informații despre IMPAVIDO, care sunt scrise pentru profesioniștii din domeniul sănătății.

avea.
XXXX

Nu administrați IMPAVIDO altor persoane, chiar dacă au aceleași simptome ca și dumneavoastră
Pentru mai multe informații, accesați www.TRADENAME.com sauwww.dailymed.nlm.nih.gov sau sunați la 1-XXX-XXX-

Care sunt ingredientele din IMPAVIDO? 
Ingredient activ:miltefosina
Ingrediente inactive:dioxid de siliciu coloidal, celuloză microcristalină, lactoză monohidrat, talc și stearat de magneziu. 
Învelișul capsulei conține gelatină, dioxid de titan, oxid feric și apă purificată.
Distribuit de: Paladin Therapeutics, Inc.

Acest Ghid de medicamente a fost aprobat de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA. Eliberat: Luna An
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