
HÖJDPUNKTER PÅ FÖRESKRIVNINGSINFORMATION Dessa höjdpunkter inkluderar 
inte all information som behövs för att använda IMPAVIDO säkert och effektivt. 
Se fullständig förskrivningsinformation för IMPAVIDO.

• Embryo-fetal toxicitet. Använd inte till gravida kvinnor. Ta ett urin- eller 
serumgraviditetstest innan behandlingen påbörjas. Rekommendera användning 
av effektiv preventivmedel till kvinnor med reproduktionspotential (Boxed 
Warning, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

• Reproduktiva effekter. Miltefosin orsakade testikelatrofi och nedsatt fertilitet 
hos hanråttor och nedsatt fertilitet hos honråttor. Informera patienter om 
reproduktionstoxicitet i djurstudier och att de potentiella effekterna på 
mänsklig fertilitet inte har utvärderats tillräckligt (13.1).

• Njureffekter. Övervaka serumkreatinin under behandlingen och i 4 veckor efter 
avslutad behandling (5.3, 6.1).

• Levereffekter. Övervaka transaminaser och bilirubin under behandlingen (5.4, 
6.1).

• Gastrointestinala effekter. Uppmuntra vätskeintag (5,5).
• Trombocytopeni. Övervaka trombocytantalet under behandling för visceral 

leishmaniasis (5.6, 6.1).
• Absorption av orala preventivmedel. Rekommendera användning av alternativ 

preventivmetod om kräkningar och/eller diarré uppstår (5.7).
• Stevens-Johnsons syndrom. Avbryt IMPAVIDO (5.8).

IMPAVIDO (miltefosin) kapslar, för oral användning Initialt 
amerikanskt godkännande: 2014

VARNING: EMBRYO-FETAL TOXICITET Se fullständig 
förskrivningsinformation för fullständig varning.

IMPAVIDO kan orsaka fosterskador. Fosterdöd och teratogenicitet inträffade hos 
djur som administrerades miltefosin i doser lägre än den rekommenderade dosen 
för människor. Administrera inte IMPAVIDO till gravida kvinnor. Ta ett serum- 
eller uringraviditetstest på kvinnor med reproduktionspotential innan du 
förskriver IMPAVIDO.
Informera kvinnor med reproduktionspotential att använda effektiva preventivmedel 
under behandlingen och i 5 månader efter behandlingen (4.1, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NEGATIVA REAKTIONER------------------ -------------
• Biverkningar som förekommer hos ≥2 % av patienterna inkluderar 

illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk, minskad aptit, yrsel, 
buksmärtor, klåda, somnolens, förhöjda transaminaser och förhöjt 
kreatinin (6.1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING----------- -------- 
IMPAVIDO är ett antileishmanialt läkemedel indicerat för vuxna och ungdomar ≥
12 års ålder vägande≥30 kg (66 lbs) för behandling av:
• Visceral leishmaniasis pgaLeishmania donovani(1).
• Kutan leishmaniasis pgaLeishmania braziliensis, Leishmania 

guyanensis,ochLeishmania panamensis(1).
• Mukosal leishmaniasis pgaLeishmania braziliensis(1). 
Användningsbegränsningar:Leishmaniaarter som utvärderades i kliniska 
prövningar baserades på epidemiologiska data. Det kan finnas geografisk 
variation i svaret på densammaLeishmaniaarter till IMPAVIDO (1, 14). Effekten av 
IMPAVIDO vid behandling av andraLeishmaniaarter har inte utvärderats.

För att rapportera MISSTÄNKTA BIVERKNINGAR, kontakta Paladin 
Therapeutics Inc. på 1-888-550-6060 eller FDA på 1-800-FDA-1088 eller 
www.fda.gov/medwatch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LÄKEMEDELSINTERAKTIONER------------------ -------------
• IMPAVIDO hämmade inte humana cytokrom P450-enzymer in vitro.
• IMPAVIDO inducerade inte cytokrom 3A-aktivitet hos råttor (7, 12,3).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERING OCH ADMINISTRERING------------------------ 
Administreras tillsammans med mat för att lindra gastrointestinala biverkningar.
• 30 till 44 kg: en 50 mg kapsel två gånger dagligen under 28 dagar i följd (2).
• 45 kg eller mer: en 50 mg kapsel tre gånger dagligen under 28 dagar i följd 

(2).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ANVÄND I SPECIFIKA POPULATIONER------------- -
• Graviditet: IMPAVIDO ska inte användas under graviditet. Ta ett urin- eller 

serumgraviditetstest på kvinnor med reproduktionspotential före 
förskrivning (4.1, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

• Ammande mödrar: Avbryt läkemedel eller amning beroende på hur viktigt 
det är för mamman. Undvik att amma i 5 månader efter IMPAVIDO-
behandling (8.3).

• Kvinnor och män med reproduktionspotential: Rekommendera kvinnor att 
använda effektiva preventivmedel under behandlingen och i 5 månader efter 
behandlingen. Informera patienter om reproduktionstoxicitet hos djur och att 
risken för nedsatt fertilitet hos människor inte har utvärderats tillräckligt (5.1, 
5.2, 8.8).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSFORMER OCH STYRKA------------------------- Varje 
IMPAVIDO kapsel för oral användning innehåller 50 mg miltefosin (3).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRAINDIKATIONER------------------------- ------------
• Graviditet (4.1, 8.1, 8.8, 13.1).
• Sjögren-Larsson-Syndrom (4,2, 12,3).
• Överkänslighet mot miltefosin eller något av dess hjälpämnen (4.3).

Se 17 för PATIENTRÅDGIVNINGSINFORMATION och 
medicineringsguide.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER------------------------
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FULLSTÄNDIG FÖRESKRIVNINGSINFORMATION

VARNING: EMBRYO-FETAL TOXICITET

IMPAVIDO kan orsaka fosterskador. Fosterdöd och teratogenicitet inträffade hos djur som 
administrerades miltefosin i doser lägre än den rekommenderade humana dosen. Administrera inte 
IMPAVIDO till gravida kvinnor. Ta ett serum- eller uringraviditetstest på kvinnor med 
reproduktionspotential innan du förskriver IMPAVIDO. Kvinnor med reproduktionspotential bör rådas 
att använda effektiva preventivmedel under behandling med IMPAVIDO och i 5 månader efter 
behandlingen.[se Kontraindikationer (4.1), Varningar och försiktighetsåtgärder (5.1), Användning i 
specifika populationer (8.1, 8.8) och icke-klinisk toxikologi (13.1)].

1 INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING

IMPAVIDO (miltefosin) kapslar är indicerade för vuxna och ungdomar≥12 år som 
väger ≥ 30 kg för behandling av:

• Visceral leishmaniasis orsakad avLeishmania donovani [se kliniska prövningar (14.1)].

• Kutan leishmaniasis orsakad avLeishmania braziliensis,Leishmania guyanensis, och 
Leishmania panamensis [se kliniska prövningar (14.2)].

• Mukosal leishmaniasis orsakad avLeishmania braziliensis [se kliniska prövningar (14.3)].

Användningsbegränsningar:

• Leishmaniaarter som studerats i kliniska prövningar som utvärderade IMPAVIDO baserades på 
epidemiologiska data[se kliniska prövningar (14.1, 14.2)].

• Det kan finnas geografisk variation i kliniskt svar av detsammaLeishmaniaart till 
IMPAVIDO[se kliniska prövningar (14.1, 14.2)].

• Effekten av IMPAVIDO vid behandling av andraLeishmaniaarter har inte 
utvärderats.

2 DOSERING OCH ADMINISTRERING

Behandlingstiden är 28 dagar i följd. Administreras tillsammans med mat för att lindra 
gastrointestinala biverkningar.

Tabell 1: Miltefosin Dosering

Vikt Dosering och administrering

30 kg till 44 kg En 50 mg kapsel två gånger dagligen med mat (frukost och middag)

45 kg eller mer En 50 mg kapsel tre gånger dagligen med mat (frukost, lunch och middag)
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3 DOSFORMER OCH STYRKOR

IMPAVIDO® (miltefosin) orala kapslar är ogenomskinliga, röda, hårda gelatinkapslar med 
"PLB" tryckt på kapselns kropp och "MILT 50" tryckt på locket med vitt bläck. Varje kapsel 
innehåller 50 mg miltefosin[se Beskrivning (11), Leverans/förvaring och hantering (16)].

4

4.1 Graviditet

KONTRAINDIKATIONER

IMPAVIDO kan orsaka fosterskador. IMPAVIDO är kontraindicerat för gravida kvinnor. Ta ett urin- 
eller serumgraviditetstest innan du förskriver IMPAVIDO[se varning i ruta och användning i 
specifika populationer (8.1)].

4.2 Sjögren-Larsson-syndrom

IMPAVIDO är kontraindicerat till patienter som har Sjögren-Larsson-syndrom[se klinisk 
farmakologi (12.3)].

4.3 Överkänslighet

IMPAVIDO är kontraindicerat till patienter som är överkänsliga mot miltefosin eller något 
IMPAVIDO hjälpämne.

5

5.1 Embryo-fostertoxicitet

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Miltefosin kan orsaka fosterskador. Embryo-fetal toxicitet, inklusive död och teratogenicitet, 
observerades hos djur som administrerades miltefosin före parning, under tidig graviditet och under 
organogenes i doser lägre än den maximala rekommenderade humana dosen (MRHD). Använd inte 
IMPAVIDO till gravida kvinnor. Ta ett urin- eller serumgraviditetstest innan du förskriver IMPAVIDO till 
kvinnor med reproduktionspotential. Informera kvinnor med reproduktionspotential att använda 
effektiva preventivmedel under behandling med IMPAVIDO och i 5 månader efter avslutad behandling[se 
varning, kontraindikationer (4.1) och användning i specifika populationer (8.1, 8.8)].

5.2 Reproduktiva effekter

Kvinnor
Miltefosin orsakade försämrad fertilitet hos råttor och reversibel follikulär atresi och diestrus hos 
hundar vid doser cirka 1,0 respektive 0,2 gånger MRHD baserat på jämförelser av kroppsytan[se 
icke-klinisk toxikologi (13.1)]. Effekter på mänsklig kvinnlig fertilitet har inte studerats formellt.
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Män
Miltefosin orsakade minskat antal livskraftiga spermier och försämrad fertilitet hos råttor vid 
doser ungefär 0,4 gånger MRHD[se icke-klinisk toxikologi (13.1)]. En högre dos hos råttor, cirka 1,0 
gånger MRHD, orsakade testikelatrofi och försämrad fertilitet som inte helt vände 10 veckor efter 
avslutad läkemedelsadministrering.

Skrotalsmärta och minskad eller frånvarande ejakulation under behandlingen har rapporterats under 
behandling med IMPAVIDO[se Biverkningar (6.2)]. Effekterna av IMPAVIDO på människans manliga fertilitet 
har inte studerats tillräckligt.

Informera kvinnor och män om djurens fertilitetsfynd och att potentialen för nedsatt 
fertilitet med IMPAVIDO-behandling hos människor inte har utvärderats tillräckligt.

5.3 Njureffekter

Förhöjningar av serumkreatinin (Cr) noterades i kliniska prövningar som utvärderade IMPAVIDO vid 
behandling av kutan, mukosal och visceral leishmaniasis. Övervaka njurfunktionen varje vecka hos 
patienter som får IMPAVIDO under behandlingen och i 4 veckor efter avslutad behandling[se 
Biverkningar (6.1)].

5.4 Leverpåverkan

Förhöjda levertransaminaser (ALT, ASAT) och bilirubin noterades i kliniska prövningar som 
utvärderade IMPAVIDO vid behandling av visceral leishmaniasis. Övervaka levertransaminaser 
(ALT, ASAT) och bilirubin under behandling hos patienter som får IMPAVIDO[se Biverkningar 
(6.1)].

5.5 Gastrointestinala effekter

Kräkningar och/eller diarré förekommer ofta under administrering av IMPAVIDO och kan resultera i 
volymutarmning. Uppmuntra vätskeintag för att undvika volymutarmning[se Biverkningar (6.1)].

5.6 Trombocytopeni

Trombocytopeni under behandling har rapporterats hos patienter som behandlats för visceral 
leishmaniasis. Övervaka trombocytantalet under behandling för visceral leishmaniasis[se Biverkningar 
(6.1, 6.2)].

5.7 Absorption av orala preventivmedel

Kräkningar och/eller diarré som uppstår under behandling med IMPAVIDO kan påverka absorptionen av orala 
preventivmedel och därför äventyra deras effektivitet. Om kräkningar och/eller diarré uppstår under 
behandling med IMPAVIDO, råda kvinnor att använda ytterligare icke-hormonella eller alternativa metoder för 
effektiv preventivmetod.

Sida 5 av 18

Referens-ID: 3473184



5.8 Stevens-Johnsons syndrom

Stevens-Johnsons syndrom har rapporterats under behandling med IMPAVIDO. Avbryt IMPAVIDO 
om ett exfoliativt eller bullöst utslag noteras under behandlingen[se Biverkningar (6.1)].

6 NEGATIVA REAKTIONER

Eftersom kliniska prövningar genomförs under vitt skilda förhållanden, kan biverkningsfrekvenser som observerats i de 
kliniska prövningarna av ett läkemedel inte direkt jämföras med frekvenser i de kliniska prövningarna av ett annat 
läkemedel och återspeglar kanske inte de frekvenser som observerats i praktiken.

6.1 Erfarenhet av kliniska prövningar

Visceral leishmaniasis

En fas 3-studie genomfördes på patienter ≥ 12 år i Indien. Tvåhundra nitynio (299) patienter 
(211 män och 88 kvinnor) fick oral IMPAVIDO i en måldos på 2,5 mg/kg/dag i 28 dagar (50 mg 
kapsel en gång dagligen om vikten var mindre än 25 kg och 50 mg kapsel två gånger dagligen 
om vikten var 25 kg eller mer). Patienterna var mellan 12 och 64 år gamla. Vikten varierade 
mellan 15 och 67 kg (medelvikt 38,6 kg) och BMI varierade mellan 8,2 och 24 (medelvikt 16,1). 
Nittionio (99) patienter fick 1 mg/kg/dag amfotericin B deoxicholat intravenöst varannan dag i 
15 doser. En statistiskt signifikant högre andel män fick IMPAVIDO jämfört med amfotericin B.

Mindre än 1 % av patienterna som fick IMPAVIDO dog (2/299) och ingen patient som fick 
amfotericin B dog. Allvarliga biverkningar rapporterades hos 2% av IMPAVIDO-mottagarna (6/299) 
och 1% av amfotericin B-mottagarna (1/99). Cirka 3 % av patienterna avbröt behandlingen i varje 
behandlingsarm på grund av en biverkning. Allvarliga biverkningar och biverkningar som ledde till 
utsättning av läkemedel som ansågs vara relaterade till eller möjligen relaterade till IMPAVIDO 
inkluderade Stevens-Johnsons syndrom, melena och trombocytopeni, artrit och hudutslag, CTCAE1

Grad 4 diarré (≥10 avföring per dag) och CTCAE grad 4 hyperbilirubinemi (≥10x övre gräns för 
normal ULN).

Tabell 2: Nya behandlingsbiverkningar som förekommer hos ≥2 % av patienter med visceral leishmaniasis 
som får IMPAVIDO

Amfotericin B
Deoxicholat

N = 99

Systemorganklass
Önskad termin

IMPAVIDO
N = 299

Gastrointestinala störningar
Diarre 61 (20,4 %) 6 (6,1 %)
Kräkningar 113 (37,8 %) 20 (20,0 %)

Allmänna störningar
Asteni 19 (6,3 %) 4 (4,0 %)

Metabolism och näringsstörningar
Minskad aptit 69 (23,1 %) 22 (22,2 %)

1Vanliga terminologikriterier för biverkningar
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I denna studie inträffade förhöjningar av kreatinin (Cr) ≥ 1,5 gånger över baslinjen hos cirka 10 % av 
IMPAVIDO-mottagarna och hos 40 % av amfotericin B-mottagarna i slutet av behandlingen. Tio procent av 
försökspersonerna i varje arm hade Cr-höjningar ≥1,5 gånger över baslinjen vid 6 månaders uppföljning. 
Ingen IMPAVIDO-mottagare avbröt behandlingen på grund av Cr-höjning.

Förhöjda transaminaser under behandlingen inträffade hos upp till hälften av IMPAVIDO-mottagarna 
och upp till en tredjedel av amfotericin B-mottagarna. Förhöjningarna var milda (< 3x ULN) eller måttliga 
(3-5x ULN) hos 94 % respektive 6 % av IMPAVIDO-behandlade patienter som upplevde en höjning. Ingen 
patient avbröt behandlingen på grund av förhöjda transaminaser.

Vid slutet av behandlingen hade 62 % och 2,4 % av IMPAVIDO-mottagarna och 54 % och 2 % av 
amfotericin B-mottagarna ett trombocytantal < 150 000 respektive < 50 000.

Kutan Leishmaniasis

Effekten av IMPAVIDO vid behandling av kutan leishmaniasis utvärderades i en 
placebokontrollerad studie utförd i Colombia och Guatemala och i två jämförande 
studier utförda i Bolivia respektive Brasilien. I den placebokontrollerade studien fick 
åttionio (89) patienter ≥12 år en måldos av IMPAVIDO på 2,5 mg/kg/dag under 28 dagar 
och fyrtiofyra (44) fick placebo. I de jämförande studierna fick etthundratjugo (120) 
patienter ≥12 år en måldos av IMPAVIDO på 2,5 mg/kg/dag under 28 dagar och 
femtioåtta (58) patienter fick 20 mg/kg/dag pentavalent antimon ( meglumin) 
parenteralt i 20 dagar.

Tabell 3: Biverkningar som inträffar i≥2 % av IMPAVIDO-behandlade patienter ≥12 år med kutan 
leishmaniasis i den placebokontrollerade studien
Systemorganklass
Önskad termin

IMPAVIDO
N = 89

Placebo
N = 44

Öron- och labyrintsjukdomar
Åksjuka 26 (29,2 %) 10 (22,7 %)

Gastrointestinala störningar
Buksmärtor 10 (11,2 %) 3 (6,8 %)
Diarre 7 (7,9 %) 2 (4,5 %)
Illamående 32 (35,9 %) 5 (11,1 %)
Kräkningar 4 (4,5 %) 0

Allmänna och administrativa webbplatsstörningar

Obehag 3 (3,4 %) 1 (2,3 %)

Pyrexi 5 (5,6 %) 2 (4,5 %)
Störningar i nervsystemet

Yrsel 4 (4,5 %) 0
Huvudvärk 25 (28,1 %) 10 (22,7 %)

Sömnighet 3 (3,4 %) 0
Hud och subkutan vävnad

Klåda 4 (4,5 %) 0
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Tabell 4: Biverkningar som förekommer hos ≥2 % av IMPAVIDO-behandlade patienter ≥ 12 år med 
kutan leishmaniasis i två jämförande försök
Systemorganklass
Önskad termin

IMPAVIDO
N = 120

Meglumin
N = 58

Gastrointestinala störningar

Buksmärtor 9 (7,5 %) 3 (5,2 %)
Diarre 18 (15,0 %) 3 (5,2 %)
Illamående 50 (41,7 %) 3 (5,2 %)
Kräkningar 33 (27,5 %) 0

Infektioner och angrepp
Lymfangit 7 (5,8 %) 0

Metabolism och näringsstörningar
Minskad aptit 13 (10,8 %) 4 (5,8 %)

Störningar i nervsystemet

Yrsel 15 (12,5 %) 4 (6,9 %)

Hud och subkutan vävnad
Klåda 7 (5,8 %) 0

I den placebokontrollerade studien hade 12/89 (13,4 %) IMPAVIDO-personer Cr-ökningar på 1,5-3 gånger 
över baslinjen, jämfört med 2/44 (4,5 %) placebopatienter vid slutet av behandlingen. I den jämförande 
studien hade en liknande procentandel av försökspersonerna som fick IMPAVIDO eller pentavalent antimon 
Cr-höjningar över baslinjen 3 och 6 månader efter behandlingen (ungefär 5%). Ungefär 25 % av patienterna 
med IMPAVIDO och 11 % av patienterna med femvärda antimoner hade Cr-höjningar 1,5-3 gånger över 
baslinjen vid slutet av behandlingen i de två aktiva kontrollerade studierna. Frekvensen av ASAT- och ALAT-
ökningar över den övre normalgränsen vid slutet av behandlingen var likartad hos IMPAVIDO- och 
placebomottagare (cirka 5%).

Andra biverkningar som sågs med <2 % incidens i IMPAVIDO-gruppen inkluderade anemi, 
lymfadenopati, utspänd buk, förstoppning, dysfagi, flatulens, trötthet, sjukdomskänsla, abscess, 
cellulit, ektym, parestesi, testikelsmärta, testikelsvullnad, Stevens-Johnsons syndrom urtikaria, 
utslag, pyodermi.

6.2 Erfarenhet efter marknadsföring

Följande biverkningar har identifierats under användning av IMPAVIDO över hela världen. Eftersom 
dessa reaktioner rapporteras frivilligt från en population av osäker storlek är det inte alltid möjligt att på 
ett tillförlitligt sätt uppskatta deras frekvens eller fastställa ett orsakssamband till läkemedelsexponering.

Blod- och lymfatiska sjukdomar: trombocytopeni, agranulocytos

Gastrointestinala störningar: melena

Allmänna störningar: generaliserat ödem, perifert ödem
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Lever och gallvägar: gulsot

Störningar i nervsystemet: anfall

Reproduktionssystemet och bröststörningar: smärta i pungen, minskad ejakulationsvolym, frånvarande 
ejakulation.
Vaskulära sjukdomar: näsblod

7 LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

In vitrooch djurmetabolismstudier visade att miltefosin inte markant inducerade eller hämmade 
aktiviteten hos de viktigaste humana cytokrom P450-enzymerna[se klinisk farmakologi (12.3)]. 
Miltefosins potential att interagera med läkemedelstransportörer har inte utvärderats.

8

8.1 Graviditet

Graviditetskategori D

ANVÄND I SPECIFIKA POPULATIONER

Risksammanfattning

IMPAVIDO kan orsaka fosterskador. Data om mänskliga graviditeter finns inte tillgängliga, dock 
observerades embryofetal toxicitet inklusive död och teratogenicitet i embryo-fosterstudier på råttor och 
kaniner som administrerades oralt miltefosin under organogenesen i doser som var 0,06 respektive 0,2 
gånger den maximala rekommenderade humana dosen (MRHD), baserat på jämförelse av kroppsyta 
(BSA). Ett stort antal missbildningar av viscerala och skelettfoster observerades i en fertilitetsstudie på 
honråttor som administrerades miltefosin före parning till och med dag 7 av graviditeten i doser 0,3 
gånger MRHD. Administrera inte IMPAVIDO till gravida kvinnor.

Kliniska överväganden
Under graviditeten kan visceral leishmaniasis vara livshotande för modern och kan resultera i 
ogynnsamma fosterresultat, inklusive spontan abort, medfödd sjukdom på grund av vertikal 
överföring, liten för nyfödd graviditetsålder och svår anemi. Under graviditeten kan kutan 
leishmaniasis manifestera sig med större och atypiskt uppträdande lesioner och kan vara 
associerad med ökad risk för ogynnsamma fosterutfall, inklusive för tidig födsel och dödfödsel.

Djurdata
Administrering av miltefosin i embryo-fostertoxicitetsstudier på råtta under tidig embryonal utveckling 
(dag 6 till dag 15 av dräktigheten) orsakade embryo-fetal toxicitet inklusive död och teratogenicitet vid 
doser på ≥ 1,2 mg/kg/dag (0,06 gånger MRHD baserat på BSA-jämförelse) ). Teratogena effekter 
inkluderade outvecklad storhjärna, hemorragisk vätska som fyller skallens lumina, gomspalt och 
generaliserat ödem. Embryo-fetal toxicitet observerades också hos kaniner efter oral administrering av 
miltefosin under organogenesen (dag 6 till dag 18 av dräktigheten) vid doser ≥ 2,4 mg/kg/dag (0,2 
gånger MRHD baserat på BSA-jämförelse). Hos både råttor och kaniner fanns det inga livskraftiga kullar 
vid miltefosindoser ≥ 6,0 mg/kg/dag (0,3 eller 0,6 gånger MRHD baserat på BSA-jämförelser för råttor 
respektive kaniner).
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I en separat fertilitetsstudie på honråttor gav miltefosindoser ≥ 6,81 mg/kg/dag (0,3 gånger MRHD 
baserat på BSA-jämförelse) administrerade under fyra veckor före parning och fram till dag 7 av 
graviditeten många viscerala (missformade cerebrala strukturer, utvidgade) ventriklar fyllda med 
bruna massor, missformad ryggmärg, missformade och felplacerade ögon, hypofys och 
frånvarande inneröra) och skelett (gomspalt, hantelformad förbening av bröstkotcentrum, markant 
förstorade skallben och markant vidgade suturor) fostermissbildningar.
[se kontraindikationer (4.1), icke-klinisk toxikologi (13.1)].

8.3 Ammande mödrar

Det är inte känt om IMPAVIDO finns i modersmjölk. Eftersom många läkemedel finns i 
bröstmjölk och på grund av risken för allvarliga biverkningar hos ammande spädbarn 
från IMPAVIDO, bör ett beslut fattas om att avbryta amningen eller avbryta läkemedlet, 
med hänsyn till läkemedlets betydelse för modern. Amning bör undvikas i 5 månader 
efter behandling med IMPAVIDO.

8.4 Pediatrisk användning

Säkerhet och effektivitet hos pediatriska patienter < 12 år har inte fastställts. Juvenila råttor var mer 
känsliga för de miltefosin-inducerade effekterna, särskilt effekter på näthinnan och njurarna, än vuxna 
råttor[se Indikationer och användning (1)].

8.5 Geriatrisk användning

Kliniska studier av IMPAVIDO inkluderade inte tillräckligt många försökspersoner 65 år och 
äldre för att avgöra om de svarar annorlunda än yngre försökspersoner.

8.6 Nedsatt njurfunktion

Patienter med serumkreatinin- eller BUN-nivåer≥1,5 gånger den övre normalgränsen exkluderades från 
de kliniska studierna. Miltefosin farmakokinetik har inte studerats hos patienter med nedsatt 
njurfunktion.

8.7 Nedsatt leverfunktion

Patienter med serumnivåer av ALAT eller ASAT≥3 gånger den övre gränsen för normala och 
bilirubinnivåer ≥2 gånger den övre normalgränsen exkluderades från de kliniska studierna. Miltefosin 
farmakokinetik har inte studerats hos patienter med nedsatt leverfunktion.

8.8 Honor och män med reproduktionspotential

Preventivmedel
IMPAVIDO kan orsaka fosterskador vid användning under graviditet. Informera kvinnor med 
reproduktionspotential att använda effektiva preventivmedel under IMPAVIDO-behandling och i 5 månader 
efter avslutad behandling[se varningar, varningar och försiktighetsåtgärder i ruta (5.1) och användning i 
specifika populationer (8.1)].
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Kräkningar och/eller diarré som uppstår under behandling med IMPAVIDO kan påverka absorptionen av orala 
preventivmedel och kan därför äventyra deras effekt. Rekommendera kvinnor som använder p-piller att använda 
ytterligare icke-hormonella eller alternativa metoder för effektiv preventivmetod under behandling med IMPAVIDO 
om kräkningar och/eller diarré uppstår under behandlingen.[se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.7)].

Infertilitet
Kvinnor
Miltefosin orsakade nedsatt fertilitet hos råttor och orsakade reversibel follikulär atresi och 
diestrus hos hundar vid doser cirka 1,0 respektive 0,2 gånger MRHD[se varningar och 
försiktighetsåtgärder (5.2), icke-klinisk toxikologi (13.1)]. Effekterna av IMPAVIDO på mänsklig 
kvinnlig fertilitet har inte studerats formellt.

Män
Miltefosin orsakade minskat antal livskraftiga spermier och försämrad fertilitet hos råttor vid doser 
ungefär 0,4 gånger MRHD[se varningar och försiktighetsåtgärder (5.2), icke-klinisk toxikologi (13.1)]. En 
högre dos hos råttor, cirka 1,0 gånger MRHD, orsakade testikelatrofi och försämrad fertilitet som inte 
helt vände 10 veckor efter avslutad läkemedelsadministrering. Effekterna av IMPAVIDO på människans 
manliga fertilitet har inte studerats tillräckligt.

Informera kvinnor och män om djurens fertilitetsfynd och att risken för nedsatt fertilitet 
med IMPAVIDO-behandling inte har utvärderats tillräckligt.

10 ÖVERDOSERING

De vanligaste biverkningarna av kräkningar, diarré och buksmärtor är sannolikt vid överdosering. Inför 
adekvat hydrering för att förhindra risken för nedsatt njurfunktion och byt ut elektrolyter vid behov. 
Eftersom miltefosin endast utsöndras lite i urinen kommer påtvingad diures inte att öka utsöndringen 
av miltefosin. Gastrointestinal sköljning är av okänt värde. Ett specifikt motgift för att behandla 
överdosering av miltefosin är inte känt.

11 BESKRIVNING

IMPAVIDO kapslar innehåller den aktiva ingrediensen miltefosin, ett antileishmanialt medel. 
Det kemiska namnet på miltefosin är 2-[[(hexadecyloxi)hydroxifosfenyl]oxi]-
N,N,Ntrimetyletylammoniumsalt. Miltefosin är ett vitt pulver som är fritt lösligt i vatten, 0,1 N 
HCl eller NaOH, metanol och etanol. Den har den empiriska formeln C21H46NEJ4P med en 
molekylvikt på 407,6 och följande strukturformel:

O
P
O

+N
O O

De inaktiva ingredienserna är kolloidal kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa, 
laktosmonohydrat, talk och magnesiumstearat. Kapselskalet innehåller gelatin, titandioxid, 
järnoxid och renat vatten.

Sida 11 av 18

Referens-ID: 3473184



12 KLINISK FARMAKOLOGI

12.1 Verkningsmekanism

Miltefosin är ett anti-leishmanialt medel[se klinisk farmakologi (12.4)].

12.3 Farmakokinetik

De farmakokinetiska parametrarna för miltefosin hos patienter med visceral och kutan leishmaniasis 
som behandlats i 28 dagar med IMPAVIDO listas i tabell 5. På grund av den långa halveringstiden för 
miltefosin (> 6 dagar) verkade dalplasmakoncentrationerna inte nå ett steady state i slutet av 
behandlingen (dvs. dag 28).

Tabell 5: Farmakokinetiska medelparametrar (%CV) för miltefosin efter administrering av oral kapsel till 
vuxna patienter med visceral och kutan leishmaniasis

Cmax Tmax
d AUCe

(µg∙tim/ml)

g
Dos tau t1/2,a

f
t1/2,p

(µg/ml) (tim) (dag) (dag)
66,2

(28,5)50 mg två gånger dagligen (4 veckor)
a 6.4

(31,1)Invärtes
Leishmaniasis
(på dag 23)

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

50 mg två gånger dagligen (1 vecka)/50 

mg tre gånger dagligen (3 veckor)b

75,9
(17,6)

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

Kutan
Leishmaniasisc

(på dag 27)

6.8
(5,8)g,h

30.7
(18,3)g,h

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

a: Ungdom (≥12 år)/Vuxna, medeldos per kg var 3,1 mg/kg/dag b: 
Ungdom (≥12 år)/Vuxna, medeldos per kg var 3,6 mg/kg/dag c: 
Vuxna, medeldos per kg var 1,8 mg/kg/dag
d: median (intervall)
e: AUC0-12hför BID, AUC0-8hför TID
med1/2,a = distributionsfas halveringstid; t1/2,p= terminal eliminationsfas halveringstid g: 
Uppskattningar baserade på en populations-PK-modell
h: medelvärde (% standardfel)

Absorption

Absolut biotillgänglighet för miltefosin har inte fastställts. Hos patienter med visceral 
leishmaniasis nåddes maximala miltefosinkoncentrationer efter oral administrering av 
IMPAVIDO-kapslar precis före nästa dos hos många patienter, vilket tyder på att absorptionen av 
miltefosin kan fortsätta under hela doseringsintervallet.

Distribution
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Fördelningen av miltefosin har inte studerats hos människor. Humant plasmaproteinbindning av 
miltefosin, utvärderad med en ultracentrifugeringsmetod, var 98 % över 
läkemedelskoncentrationsintervallet från 0,1 till 10 µg/ml. Hos råttor, radioaktivitet av [14C] miltefosin 
distribueras brett efter både enkel och upprepad oral administrering med högst upptag av radioaktivitet 
i njure, lever och mjälte. Placentaöverföring och utsöndring i mjölk har inte undersökts.

Metabolism och utsöndring

Nejin vitrooxidativ metabolism av 15 olika humana cytokrom P450-enzymer (1A1, 1A2, 1B1, 
2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C18, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4, 3A5, 3A7 och 4A1) observerades.

En långsam metabolisk nedbrytning kunde visas i humana hepatocyter, vilket resulterade i frisättning av 
kolin genom fosfolipas D-liknande klyvning av miltefosinmolekylen. Det fettalkoholhaltiga fragmentet av 
miltefosin kan komma in i metabolismen av fettsyror efter att ha oxiderats till palmitinsyra. Denna 
oxidation är blockerad hos patienter med Sjögren-Larssons syndrom, som orsakas av en genetisk defekt 
i fettaldehyddehydrogenasaktivitet. IMPAVIDO är kontraindicerat till patienter som har Sjögren-Larsson-
syndrom[se kontraindikationer (4.2)].

Det fanns få eller inga tecken på tids- eller metabolismberoende hämning av cytokrom 
P450-enzymer undersökta vid upp till cirka 40 µg/ml miltefosin.

Oral administrering av miltefosin inducerade inte märkbart innehållet av lever-CYP3A analyserat 
genom demetyleringsaktivitet av erytromycin hos råttor.

Hos patienter med visceral leishmaniasis utsöndrades <0,2 % av den administrerade dosen i urinen.

12.4 Mikrobiologi

Handlingsmekanism

Det specifika verkningssättet för miltefosin motLeishmaniaarten är okänd. 
Verkningsmekanismen för miltefosin involverar sannolikt interaktion med lipider (fosfolipider 
och steroler), inklusive membranlipider, hämning av cytokrom c-oxidas (mitokondriell funktion) 
och apoptosliknande celldöd.

AktivitetIn vitroochIn Vivo

Miltefosin har anti-leishmanial aktivitetin vitrooch vid kliniska infektioner[se kliniska studier 
(14)]. Känslighet av olikaLeishmaniaarter samt olika stammar av enLeishmania arter till 
miltefosin kan variera i olika geografiska regioner.

Läkemedelsresistens

In vitrostudier visar en potential för utveckling av resistens mot miltefosin. Vissa stammar avL. 
braziliensismed inneboende resistens mot miltefosin har identifierats.Den kliniska relevansen av 
dessa observationer är dock inte känd.
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Läkemedelsresistens kan bero på en minskning av miltefosinackumulering inomLeishmania parasit som 
tros bero på antingen en ökning av läkemedelsutflödet, medierad av överuttrycket av ABC-
transportören P-glykoprotein och/eller en minskning av läkemedelsupptaget genom inaktiveringen av 
miltefosintransportmaskineriet som består av miltefosintransportören och dess beta underenhet. 
Mutation i transportörgenen rapporterades i isolaten från en återfallande patient i en studie. Den 
kliniska relevansen av dessa fynd är dock inte känd.

13 ICKLINISK TOXIKOLOGI

13.1 Karcinogenes, mutagenes, försämring av fertilitet

Mutagenicitet/Carcinogenicitet: Miltefosin testade negativt i AMES-Salmonella-testet, DNA-
amplifieringstest, kromosomavvikelsetestin vitro, UDS-testin vivo/in vitro, och oralt mus 
mikronukleustestin vivo. V 79 däggdjurscell HPRT-genmutationstestet visade en ökning i 
mutantfrekvens utan dosberoende. Med tanke på alla mutagenitetstestresultat anses det enda 
positiva fyndet i V 79 HPRT-testet inte vara av toxikologisk relevans med avseende på en 
mutagen risk för människor.

Carcinogenicitetsstudier har inte utförts. I en 52-veckors oral toxicitetsstudie på råtta 
observerades testikulärt Leydigcellsadenom hos 3 av 30 hanråttor med daglig administrering av
21,5 mg/kg/dag miltefosin (1,0 gånger MRHD baserat på BSA-jämförelse). Den karcinogena 
potentialen för miltefosin hos människor är okänd.

I en fertilitetsstudie i segment I på hanråttor observerades testikelatrofi, minskat antal livskraftiga 
spermier och nedsatt fertilitet hos råttor efter dagliga orala doser på ≥ 8,25 mg/kg (0,4 gånger 
MRHD baserat på BSA-jämförelse). Dessa fynd var reversibla inom en återhämtningsperiod på 10 
veckor förutom vid den högsta testade dosen, 21,5 mg/kg/dag (1,0 gånger MRHD baserat på BSA-
jämförelse), där effekterna inte var helt reversibla.

I en fertilitetsstudie på honråttor inträffade brunstcykelstopp i metestrus- eller diestrusfasen med 
den höga dosen 21,5 mg/kg (1,0 gånger MRHD baserat på BSA-jämförelse). Vid doser på 6,81 och 
21,5 mg/kg (0,3 respektive 1,0 gånger MRHD baserat på BSA-jämförelse) observerades ett ökat 
antal embryonala och fosterresorptioner och döda foster. I en 52-veckors toxikologisk studie på 
hundar observerades ett ökat antal atretiska folliklar i äggstockarna och cykelstopp i livmodern, 
slidan och bröstkörteln med morfologi som överensstämmer med anestrus eller diestrus vid doser 
≥ 1 mg/kg/dag ( 0,2 gånger MRHD baserat på BSA-jämförelse). Effekterna hos hundar var helt 
reversibla efter en återhämtningsperiod på 6 veckor.

13.2 Djurtoxikologi och/eller farmakologi

Toxikologiska studier med miltefosin har utförts på möss, råttor, hundar och kaniner. Biverkningar 
som inte observerats i kliniska studier men sett hos djur vid exponeringsnivåer som liknar kliniska 
exponeringsnivåer och med möjlig relevans för klinisk användning var följande:

Akut och kronisk toxicitet: Den orala administreringen av miltefosin hos råttor var associerad med 
lesioner som påverkade ögonen (näthinnedegeneration). Näthinnedegeneration observerades efter 
8 veckors behandling vid doser på 10 mg/kg/dag (0,5 gånger MRHD baserat på BSA-jämförelse). 
Unga råttor var mer känsliga för de miltefosin-inducerade effekterna, särskilt på ögon och
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njurar, än vuxna råttor med retinal degeneration vid doser ≥ 2,15 mg/kg/dag (0,1 gånger 
MRHD baserat på BSA-jämförelse), och reversibel skada på proximalt tubuli epitel som 
inträffar vid doser ≥ 4,64 mg/kg/dag (0,2 gånger MRHD baserat på BSA-jämförelse).

14 KLINISKA STUDIER

14.1 Behandling av visceral leishmaniasis

En randomiserad, öppen, aktivt kontrollerad studie genomfördes för att utvärdera effekten av 
IMPAVIDO vid behandling av visceral leishmaniasis i Bihar, Indien, ett område därL. donovani är 
epidemiologiskt känt för att vara den vanligaste infekterande arten. Patienter ≥ 12 år med kliniska 
tecken och symtom som är förenliga med visceral leishmaniasis (feber, splenomegali och cytopeni) 
bekräftade av närvaron avLeishmaniaamastigoter i aspirat av mjälte eller benmärg randomiserades för 
att erhålla oralt IMPAVIDO eller intravenöst amfotericin B-deoxicholat i förhållandet 3:1. Patienter som 
vägde ≥ 25 kg fick en IMPAVIDO 50 mg kapsel tillsammans med måltid två gånger om dagen. Patienter 
som vägde < 25 kg fick en IMPAVIDO 50 mg kapsel tillsammans med måltid en gång om dagen på 
morgonen. Vikten varierade mellan 15 och 67 kg (medelvikt 38,6 kg) och BMI varierade mellan 8,2 och 
24 (medelvikt 16,1). Ingen patient vägde mer än 70 kg. Amfotericin B administrerades intravenöst under 
6 sammanhängande timmar med 1 mg/kg varannan dag i 15 doser. Patienterna lades in på sjukhus 
under terapins varaktighet.

Uteslutningskriterier inkluderade trombocytantal <50 × 109/L, antal vita blodkroppar <1 × 109/L, hemoglobin 
<6 g/100 ml, ASAT eller ALAT≥3 gånger övre normalgränsen, bilirubin≥2 gånger den övre gränsen för det 
normala intervallet, serumkreatinin eller BUN >1,5 gånger den övre gränsen för det normala intervallet, 
protrombintid > 5 sekunder över kontrollen och alla icke-kompenserade eller okontrollerade tillstånd inklusive 
infektion med humant immunbristvirus (HIV). Kvinnor med reproduktionspotential var tvungna att använda 
effektiva preventivmedel under hela behandlingen och under 2 månader efter behandlingen.

Slutligt botemedel definierades som initialt botemedel vid slutet av behandlingen plus frånvaro av tecken och 
symtom på visceral leishmaniasis vid 6 månaders uppföljning. Initialt botemedel vid slutet av terapin utvärderades 
genom upprepad mjälte- eller benmärgsaspiration. Patienter med initialt parasitologiskt botemedel följdes under 6 
månader; patienter utan frånvaro av kliniska tecken och symtom på visceral leishmaniasis skulle utvärderas med 
upprepad mjälte- eller benmärgsaspiration för att fastställa slutlig bot.

Tvåhundranittionio (299) patienter fick IMPAVIDO och 99 patienter fick amfotericin B. Ungefär 70 
% av patienterna i varje arm hade tidigare misslyckats med behandling med pentavalent antimon. 
Initial bot uppnåddes hos 98 % av patienterna i varje behandlingsarm. 6 månader efter 
behandlingen fortsatte 88 (29,5 %) IMPAVIDO-mottagare och 12 (12,1 %) amfotericin B-mottagare 
att ha tecken och symtom som tydde på visceral leishmaniasis. Dessa tecken eller symtom 
tillskrevs alternativ diagnos hos 73 patienter. De återstående 27 patienterna, alla i IMPAVIDO-
armen, genomgick utvärdering med mjält- eller benmärgsaspiration, och 9 (3,0 %) var positiva för
Leishmaniaamastigoter, vilket indikerar återfall. Den slutliga botningsgraden för IMPAVIDO och 
amfotericin B var 94 % respektive 97 %.
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Tabell 6: Effekten av IMPAVIDO vid visceral leishmaniasis hos patienter ≥12 år i Indien

IMPAVIDO
N = 299

Amfotericin B deoxicholat
N = 99

Slut på terapin

Inledande botemedel 293 (98 %) 97 (98 %)

6 månader efter behandlingen

Slutlig botemedel* 282 (94 %) 96 (97 %)

Behandlingsmisslyckande 9 (3 %) 0 (0)
Ej bedömbar 8 (3 %) 3 (3 %)
* Det exakta konfidensintervallet på 95 % för skillnaden (IV Amphotericin B – IMPAVIDO) i slutlig härdning är (-3,0 
%, 6,8 %).

14.2 Behandling av kutan Leishmaniasis

En placebokontrollerad studie utfördes i Colombia därL. panamensisochL. braziliensis är 
epidemiologiskt kända för att vara den vanligaste infekteringenLeishmaniaarter, och i Guatemala 
därL. braziliensisär epidemiologiskt känd för att vara den vanligaste infekterande arten. Studien 
inkluderade manliga och kvinnliga patienter äldre än 12 år som hade nydiagnostiserade eller 
återfallande kutan leishmaniasis utan slemhinneinblandning, parasitologiskt bekräftade, med 
minst ett hudsår med en minsta yta på 50 mm2. Uteslutningskriterier var AST eller ALAT≥2 gånger 
övre normalgränsen, bilirubin≥1,5 gånger den övre normalgränsen och serumkreatinin eller BUN 
>1,5 gånger den övre normalgränsen. Kvinnor med reproduktionspotential var tvungna att 
använda effektiva preventivmedel under hela behandlingen och under 2 månader efter 
behandlingen.

Patienterna randomiserades till att få IMPAVIDO eller placebo i en 2:1-fördelning. Patienter som vägde < 
45 kg fick IMPAVIDO 50 mg kapsel två gånger om dagen och patienter som vägde ≥45 kg fick IMPAVIDO 
50 mg kapsel tre gånger om dagen. Ingen patient vägde mer än 84 kg. Definitivt botemedel definierades 
som uppenbar (fullständig epitelisering av alla lesioner) eller partiell bot (ofullständig epitelisering, ingen 
förstoring med > 50 % i lesioner, inga uppkomsten av nya lesioner och negativ parasitologi om den 
gjordes) 2 veckor efter avslutad terapi och fullständig epitelisering av alla sår 6 månader efter avslutad 
behandling. Den definitiva botningsfrekvensen för IMPAVIDO var statistiskt signifikant högre än 
botningsfrekvensen för placebo.

Tabell 7: Effekten av IMPAVIDO jämfört med placebo vid behandling av kutan leishmaniasis i 
Colombia och Guatemala

IMPAVIDO Placebo
Absolut botemedel* 59/89 (66 %) 13/44 (30 %)

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

* Skillnaden (95 % KI) mellan grupperna är 36,8 % (20,1 %, 53,4 %) med P-värde <0,0001.
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Ytterligare en studie av IMPAVIDO genomfördes i Bahia och Manaus, två regioner i Brasilien där 
resp.L. braziliensisochL. guyanensisär epidemiologiskt de vanligaste infekterande patogenerna. 
Ungdomar/vuxna patienter i åldern 12-65 år fick IMPAVIDO oralt i 28 dagar. Måldosen för 
IMPAVIDO var 2,5 mg/kg/dag: patienter som vägde 15-29 kg fick 50 mg en gång dagligen, patienter 
som vägde 30-45 kg fick 50 mg två gånger dagligen och patienter som vägde > 46 kg fick 50 mg tre 
gånger dagligen. Effektkriterierna var initial läkning (fullständig reepitelisering av såret 2 månader 
efter avslutad terapi) följt av definitiv läkning (fullständig re-epitelisering 6 månader efter avslutad 
terapi). Den definitiva botningsfrekvensen hos patienter ≥12 år var 27/40 (67,5 %) för Manaus, 
Brasilien och 34/40 (85 %) för Bahia, Brasilien.

14.3 Behandling av mukosal leishmaniasis

En enarmsstudie utfördes för att utvärdera effekten av IMPAVIDO-kapslar för behandling 
av mukosal leishmaniasis. Studien genomfördes i Bolivia därL. braziliensisär 
epidemiologiskt den vanligaste arten.

Sjuttionio (79) patienter≥18 år med ett kutant leishmaniasisärr plus parasiter observerade eller 
odlade från lesionsmaterial eller ett positivt hudtest och ingen kliniskt signifikant samtidig 
sjukdom fick miltefosin i en måldos på 2,5 mg/kg/dag under 28 dagar. 12 månader efter avslutad 
behandling hade 49 av patienterna (62%) fullständig upplösning av ödem, erytem,   infiltration 
och erosion från de inblandade slemhinnorna.

16 HUR LEVERERAS/LAGRING OCH HANTERING

Varje IMPAVIDO kapsel innehåller 50 mg miltefosin i en ogenomskinlig, röd, hård gelatinkapsel. 
IMPAVIDO-kapslar levereras i ett vikta avdragnings-/genomtrycksblisterkort. Varje blisterkort 
innehåller 14 kapslar. Varje kartong innehåller två blisterkort (NDC 61744-050-01).

Butik kl 20-25oC (68–77°F); utflykter tillåtna till 15-30oC (59 – 86oF). [Se USP-
kontrollerad rumstemperatur]. Skydda mot fukt.

Dispensera endast i originalkartongen.

17 INFORMATION FÖR PATIENTRÅDGIVNING

Se den FDA-godkända medicineringsguiden

17.1 Doseringsinstruktioner

• IMPAVIDO administreras tillsammans med mat för att lindra gastrointestinala biverkningar.

• Instruera patienten att svälja kapseln hel och att inte tugga den eller bryta isär den. 
Instruera patienten att slutföra hela terapiförloppet.

• Informera patienten om att buksmärtor, illamående, kräkningar och diarré är vanliga biverkningar 
av behandling med IMPAVIDO och instruera patienten att informera sin vårdgivare om dessa 
gastrointestinala biverkningar är allvarliga eller ihållande. Instruera patienten
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att konsumera tillräckligt med vätska för att undvika uttorkning och följaktligen risken för 
njurskador.

17.2 Honor och män med reproduktionspotential

• Rådgör kvinnor med reproduktionspotential att använda effektiva preventivmedel under behandling med 
IMPAVIDO och i 5 månader efter avslutad behandling[se varningar i rutor och användning i specifika 
populationer (8.1, 8.8)].

• Råda kvinnor som använder p-piller att använda ytterligare icke-hormonella eller alternativa metoder 
för effektiv preventivmetod under behandling med IMPAVIDO om kräkningar och/eller diarré uppstår
[se varningar och försiktighetsåtgärder (5.7) och användning i specifika populationer (8.8)].

• Rekommendera ammande mödrar att inte amma under IMPAVIDO-behandling och i 5 månader 
efter avslutad behandling [seAnvändning i specifika populationer (8.3)].

• Informera kvinnor och män om att IMPAVIDO orsakade infertilitet hos hanråttor, försämrad fertilitet 
hos honråttor och orsakade atresi i äggstocksfolliklar hos honhundar. Informera patienterna om att 
risken för nedsatt fertilitet hos människor inte har utvärderats tillräckligt[se varningar och 
försiktighetsåtgärder (5.2) och användning i specifika populationer (8.8)].

Levererad av:
Paladin Therapeutics Inc. 
Corporation Trust Center 
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
USA
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Läkemedelsguide
IMPAVIDO® (Im-PA-vee-do)

(miltefosin)
Kapslar

Läs denna medicinguide innan du får IMPAVIDO. Denna information ersätter inte att prata med din vårdgivare om ditt 
medicinska tillstånd eller din behandling.
Vilken är den viktigaste informationen jag borde veta om IMPAVIDO? IMPAVIDO kan 
orsaka allvarliga risker för graviditet:
• Ta inte IMPAVIDO om du är gravid. Om du tar IMPAVIDO under graviditeten riskerar ditt barn att dö eller allvarliga 

fosterskador.
• Kvinnor som kan bli gravida bör använda effektiv preventivmedel (preventivmedel) under IMPAVIDO-behandling och 

i 5 månader efter avslutad IMPAVIDO-behandling. Diskutera med din vårdgivare vilken preventivmetod som är rätt 
för dig

• Om du blir gravid medan du tar IMPAVIDO, berätta omedelbart för din läkare. Prata med din vårdgivare om att delta i 
IMPAVIDO Pregnancy Registry. Detta är en studie för att lära sig hur IMPAVIDO påverkar graviditet och spädbarn. Du 
kan registrera dig i det här registret genom att ringa xxxxxxx

Vad är IMPAVIDO?
IMPAVIDO är receptbelagt läkemedel som används för att behandla vissa typer av leishmaniasis:

• visceral leishmaniasis (påverkar dina inre organ)
• kutan leishmaniasis (som påverkar din hud)
• mukosal leishmaniasis (som påverkar din näsa, mun och svalg)

Det är inte känt om IMPAVIDO är säkert och effektivt för barn under 12 år.
Vem bör inte ta IMPAVIDO? Ta inte IMPAVIDO om du:
• är gravida
• har Sjögren-Larsson-Syndrom
• är allergisk mot miltefosin eller något av innehållsämnena i IMPAVIDO. Se slutet av denna bipacksedel för en lista över 

ingredienserna i IMPAVIDO.
• är en kvinna som kan bli gravid och inte har tagit ett graviditetstest. Kvinnor som kan bli gravida måste ta ett urin- eller 

blodgraviditetstest innan de tar IMPAVIDO.
• är en kvinna som kan bli gravid och du inte är villig att använda effektiv preventivmedel under IMPAVIDO-

behandling och i 5 månader efter behandling
Innan du tar IMPAVIDO, berätta för din vårdgivare om alla dina medicinska tillstånd, inklusive om du:

• har njur- eller leverproblem. Din vårdgivare bör ta blodprover för att kontrollera dina njurar och lever innan du börjar, 
under och efter din behandling med IMPAVIDO.

• är gravid eller planerar att bli gravid. IMPAVIDO kan skada ditt ofödda barn.
• ammar eller planerar att amma. Det är inte känt om IMPAVIDO går över i din bröstmjölk. Prata med din vårdgivare om det 

bästa sättet att mata ditt barn om du tar IMPAVIDO. Du bör undvika att amma medan du tar IMPAVIDO och i 5 månader 
efter att du slutat ta IMPAVIDO.

Berätta för din vårdgivare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och 
växtbaserade kosttillskott.
Hur ska jag ta IMPAVIDO?
• Ta IMPAVIDO exakt som din läkare säger åt dig.
• Slutför din hela 28 dagars IMPAVIDO-behandling.
• Ta IMPAVIDO kapslar hela. Bryt, krossa, lös eller tugga inte IMPAVIDO innan du sväljer.
• Ta IMPAVIDO med mat för att minska magproblem.

Vilka är de möjliga biverkningarna av IMPAVIDO? IMPAVIDO 
kan orsaka allvarliga biverkningar, inklusive:
Se "Vad är den viktigaste informationen jag borde veta om IMPAVIDO?"
• Fertilitetsproblem hos han- och honråttor och onormal menstruationscykel hos honhundar.Det är inte känt om 

IMPAVIDO orsakar fertilitetsproblem hos män eller kvinnor
• Testikelsmärta och frånvarande eller minskad ejakulation
• Njur- och leverproblem
• Magproblem. IMPAVIDO kan orsaka kräkningar, diarré och uttorkning. Ring din vårdgivare omedelbart om du har svåra 

kräkningar och diarré som inte går över. Drick mycket vatten för att förhindra uttorkning medan du har kräkningar och 
diarré.

• Minskad effektivitet av p-piller. Kräkningar och diarré kan göra att dina p-piller blir mindre effektiva för att förhindra 
graviditet. Använd en extra preventivmetod, som manliga kondomer med spermiedödande medel, tills du inte längre har 
kräkningar och diarré.

• Minska trombocyter(som är blodkroppar som hjälper blodet att koagulera).
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• Allvarliga hudproblem.IMPAVIDO kan orsaka ett allvarligt hudproblem som kallas Stevens-Johnsons syndrom. Om du får 
hudutslag med blåsor medan du tar IMPAVIDO, sluta ta IMPAVIDO omedelbart och ring din vårdgivare.

De vanligaste biverkningarna av IMPAVIDO inkluderar:illamående, kräkningar och diarré. Andra biverkningar inkluderar 
buksmärtor, minskad aptit, yrsel, huvudvärk, sömnighet, hudklåda och avvikelser i lever- eller njurtest.

Berätta för din vårdgivare om du har någon biverkning som stör dig eller som inte försvinner. Dessa är inte alla möjliga 
biverkningar av IMPAVIDO. För mer information, fråga din vårdgivare.

Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800-FDA-1088.
Hur ska jag förvara IMPAVIDO?
• Förvara IMPAVIDO i rumstemperatur mellan 68°F till 77°F (20°C till 25°C).
• Skydda IMPAVIDO från fukt.
Förvara IMPAVIDO och alla läkemedel utom räckhåll för barn.
Allmän information om säker och effektiv användning av IMPAVIDO.
Läkemedel skrivs ibland ut för andra ändamål än de som anges i denna medicineringsguide. Använd inte IMPAVIDO för ett 
tillstånd som det inte har ordinerats för. Denna medicinguide sammanfattar den viktigaste informationen om IMPAVIDO. 
Om du vill ha mer information, prata med din vårdgivare eller apotekspersonal. Du kan be din sjukvård eller 
apotekspersonal om information om IMPAVIDO som är skriven för vårdpersonal.

ha.
XXXX

Ge inte IMPAVIDO till andra personer, även om de har samma symtom som du
För mer information, gå till www.TRADENAME.com ellerwww.dailymed.nlm.nih.gov , eller ring 1-XXX-XXX-

Vilka är ingredienserna i IMPAVIDO? Aktiv 
beståndsdel:miltefosin
Inaktiva Ingredienser:kolloidal kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, talk och magnesiumstearat. 
Kapselskalet innehåller gelatin, titandioxid, järnoxid och renat vatten.
Distribueras av: Paladin Therapeutics, Inc.

Denna medicinguide har godkänts av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten. Utgiven: Månad År

Referens-ID: 3473184


