
АКЦЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛВАНЕ Тези акценти не включват цялата 
информация, необходима за безопасно и ефективно използване на IMPAVIDO. 
Вижте пълната информация за предписване на IMPAVIDO.

• Ембрио-фетална токсичност. Да не се използва при бременни жени. Преди започване на 

терапията си направете урина или серумен тест за бременност. Препоръчайте 

използването на ефективна контрацепция при жени с репродуктивен потенциал 

(Предупреждение в кутия, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

• Репродуктивни ефекти. Милтефозин причинява атрофия на тестисите и нарушена 

плодовитост при мъжки плъхове и нарушена плодовитост при женски плъхове. 

Посъветвайте пациентите за репродуктивна токсичност при проучвания върху животни и че 

потенциалните ефекти върху фертилитета при хора не са били адекватно оценени (13.1).

• Бъбречни ефекти. Наблюдавайте серумния креатинин по време на терапията и в продължение на 4 

седмици след края на терапията (5.3, 6.1).

• Чернодробни ефекти. Следете трансаминазите и билирубина по време на терапията 

(5.4, 6.1).

• Стомашно-чревни ефекти. Насърчавайте приема на течности (5.5).

• Тромбоцитопения. Следете броя на тромбоцитите по време на терапията за висцерална 

лайшманиоза (5.6, 6.1).

• Абсорбция на орални контрацептиви. Посъветвайте се да използвате алтернативен метод 

за контрацепция, ако се появи повръщане и/или диария (5.7).

• Синдром на Стивънс-Джонсън. Прекратете IMPAVIDO (5.8).

IMPAVIDO (miltefosine) капсули, за перорална употреба 

Първоначално одобрение в САЩ: 2014 г.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЕМБРИО-ФЕТАЛНА ТОКСИЧНОСТ Вижте пълната 
информация за предписване за пълно предупреждение в кутия.

IMPAVIDO може да причини увреждане на плода. Смърт на плода и тератогенност 
се наблюдават при животни, на които е прилаган милтефозин в дози, по-ниски от 
препоръчителната доза при хора. Не прилагайте IMPAVIDO на бременни жени. 
Направете тест за бременност в серума или урината при жени с репродуктивен 
потенциал, преди да предпишете IMPAVIDO.
Посъветвайте жените с репродуктивен потенциал да използват ефективна 

контрацепция по време на терапията и 5 месеца след терапията (4.1, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ------------------ -------------
• Нежеланите реакции, възникващи при ≥2% от пациентите, включват гадене, 

повръщане, диария, главоболие, намален апетит, замаяност, коремна болка, 
сърбеж, сомнолентност, повишени трансаминази и повишен креатинин (6.1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА--------------------- -------- 
IMPAVIDO е антилейшманиално лекарство, показано при възрастни и юноши ≥12 
годишна възраст с тегло≥30 кг (66 lbs) за лечение на:
• Висцерална лайшманиоза порадиLeishmania donovani(1).
• Кожна лайшманиоза порадиLeishmania braziliensis, Leishmania 

guyanensis,иLeishmania panamensis(1).
• Мукозна лайшманиоза порадиLeishmania braziliensis(1). Ограничения на 
употреба:лайшманиявидове, оценени в клинични проучвания, се основават на 
епидемиологични данни. Възможно е да има географски различия в отговора на 
същотолайшманиявидове към IMPAVIDO (1, 14). Ефикасността на IMPAVIDO при 
лечението на дрлайшманиявидът не е оценен.

За да съобщите за ПОДОЗИРАНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ, свържете се с 
Paladin Therapeutics Inc. на 1-888-550-6060 или с FDA на 1-800-FDA-1088 
или www.fda.gov/medwatch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАРКОТИКИ------------------ -------------
• IMPAVIDO не инхибира ензимите на човешкия цитохром Р450 in vitro.
• IMPAVIDO не индуцира активност на цитохром 3А при плъхове (7, 12.3).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ----------------------- Прилагайте с 
храна за облекчаване на стомашно-чревните нежелани реакции.
• 30 до 44 kg: една капсула от 50 mg два пъти дневно в продължение на 28 последователни дни (2).

• 45 kg или повече: една капсула от 50 mg три пъти дневно в продължение на 28 

последователни дни (2).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ИЗПОЛЗВАНЕ В СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛЯЦИИ----------------------- -
• Бременност: IMPAVIDO не трябва да се използва по време на бременност. Направете 

тест за бременност с урина или серум при жени с репродуктивен потенциал преди 
предписване (4.1, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

• Кърмещи майки: Прекратете приема на лекарството или кърменето в зависимост от важността на 

лекарството за майката. Избягвайте кърменето в продължение на 5 месеца след терапията с IMPAVIDO 

(8.3).

• Жени и мъже с репродуктивен потенциал: Посъветвайте жените да използват 
ефективна контрацепция по време на терапията и 5 месеца след терапията. 
Посъветвайте пациентите за репродуктивна токсичност при животни и че 
потенциалът за нарушена плодовитост при хора не е адекватно оценен (5.1, 5.2, 
8.8).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛИ ----- Всяка капсула 
IMPAVIDO за перорално приложение съдържа 50 mg милтефозин (3).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ------------------ ------------
• Бременност (4.1, 8.1, 8.8, 13.1).
• Синдром на Sjögren-Larsson (4.2, 12.3).
• Свръхчувствителност към милтефозин или някое от неговите помощни вещества (4.3).

Вижте 17 за ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ и ръководство за 
лекарства.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ-----------------------

TITLE - MILTEFOSINE / IMPAVIDO MEDICATION PATIENT INFORMATION IN BULGARIAN

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-miltefosine-impavido-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/204684s000lbl.pdf
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ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЕМБРИО-ФЕТАЛНА ТОКСИЧНОСТ

IMPAVIDO може да причини увреждане на плода. Смърт на плода и тератогенност се наблюдават при 
животни, на които е прилаган милтефозин в дози, по-ниски от препоръчителната доза при хора. Не 
прилагайте IMPAVIDO на бременни жени. Направете тест за бременност в серума или урината при жени с 
репродуктивен потенциал, преди да предпишете IMPAVIDO. Жените с репродуктивен потенциал трябва да 
бъдат посъветвани да използват ефективна контрацепция по време на терапията с IMPAVIDO и 5 месеца 
след терапията[вижте Противопоказания (4.1), Предупреждения и предпазни мерки (5.1), Употреба при 
специфични популации (8.1, 8.8) и Неклинична токсикология (13.1)].

1 ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА

IMPAVIDO (miltefosine) капсули са показани при възрастни и юноши≥12-годишна 
възраст с тегло ≥ 30 kg за лечение на:

• Висцерална лайшманиоза, причинена отLeishmania donovani [вижте клинични изпитвания (14.1)].

• Кожна лайшманиоза, причинена отLeishmania braziliensis,Leishmania guyanensis, и Leishmania 
panamensis [вижте клинични изпитвания (14.2)].

• Мукозна лайшманиоза, причинена отLeishmania braziliensis [вижте клинични изпитвания (14.3)].

Ограничения на употреба:

• лайшманиявидове, изследвани в клинични проучвания, оценяващи IMPAVIDO, се основават на 

епидемиологични данни[вижте клинични изпитвания (14.1, 14.2)].

• Може да има географски различия в клиничния отговор на същотолайшманиявидове към 
IMPAVIDO[вижте клинични изпитвания (14.1, 14.2)].

• Ефикасността на IMPAVIDO при лечението на дрлайшманиявидът не е 
оценен.

2 ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

Продължителността на лечението е 28 последователни дни. Прилагайте с храна за облекчаване на 

стомашно-чревните нежелани реакции.

Таблица 1: Дозировка на милтефозин

Тегло Дозировка и приложение

От 30 кг до 44 кг Една капсула от 50 mg два пъти дневно с храна (закуска и вечеря)

45 кг или повече Една капсула от 50 mg три пъти дневно с храна (закуска, обяд и вечеря)
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3 ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛНИ СРЕДСТВА

IMPAVIDO® (miltefosine) пероралните капсули са непрозрачни, червени, твърди желатинови капсули с отпечатано 
“PLB” върху тялото на капсулата и “MILT 50” върху капачката с помощта на бяло мастило. Всяка капсула съдържа 50 
mg милтефозин[вижте Описание (11), Как се доставя/Съхранение и манипулиране (16)].

4

4.1 Бременност

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

IMPAVIDO може да причини увреждане на плода. IMPAVIDO е противопоказан при бременни жени. Преди да 
предпишете IMPAVIDO, си направете тест за бременност или серум[вижте предупреждение в кутия и употреба при 
специфични популации (8.1)].

4.2 Синдром на Sjögren-Larsson

IMPAVIDO е противопоказан при пациенти със синдром на Sjögren-Larsson[виж Клинична 
фармакология (12.3)].

4.3 Свръхчувствителност

IMPAVIDO е противопоказан при пациенти, които са свръхчувствителни към милтефозин или други помощни 

вещества на IMPAVIDO.

5

5.1 Ембрио-фетална токсичност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Милтефозин може да причини увреждане на плода. Ембрио-фетална токсичност, включително смърт и тератогенност, е 

наблюдавана при животни, на които е прилаган милтефозин преди чифтосване, по време на ранна бременност и по време 

на органогенезата в дози, по-ниски от максималната препоръчителна доза при хора (MRHD). Не използвайте IMPAVIDO при 

бременни жени. Направете тест за бременност или серум, преди да предпишете IMPAVIDO на жени с репродуктивен 

потенциал. Посъветвайте жените с репродуктивен потенциал да използват ефективна контрацепция по време на терапията 

с IMPAVIDO и в продължение на 5 месеца след приключване на терапията[вижте предупреждение в кутия, 
противопоказания (4.1) и употреба при специфични популации (8.1, 8.8)].

5.2 Репродуктивни ефекти

Женски
Милтефозин причинява нарушен фертилитет при плъхове и обратима фоликуларна атрезия и диеструс при 
кучета в дози приблизително 1,0 и 0,2 пъти съответно MRHD въз основа на сравнения на телесната 
повърхност[виж неклинична токсикология (13.1)]. Ефектите върху плодовитостта при жените не са проучени 
официално.
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Мъжки
Милтефозин причинява намален брой жизнеспособни сперматозоиди и нарушена плодовитост при плъхове при дози 

приблизително 0,4 пъти над MRHD[виж неклинична токсикология (13.1)]. По-висока доза при плъхове, приблизително 1,0 

пъти MRHD, причинява атрофия на тестисите и нарушена плодовитост, които не се променят напълно 10 седмици след 

края на приложението на лекарството.

Скротална болка и намалена или липсваща еякулация по време на терапията са докладвани по време на 
терапия с IMPAVIDO[вижте Нежелани реакции (6.2)]. Ефектите на IMPAVIDO върху мъжката плодовитост при 
хора не са проучени адекватно.

Посъветвайте жените и мъжете за резултатите от фертилитета при животните и че потенциалът за 
нарушена плодовитост при терапия с IMPAVIDO при хора не е оценен адекватно.

5.3 Бъбречни ефекти

Повишаване на серумния креатинин (Cr) е отбелязано в клинични проучвания, оценяващи IMPAVIDO при лечението на 

кожна, мукозна и висцерална лайшманиоза. Проследявайте бъбречната функция ежеседмично при пациенти, получаващи 

IMPAVIDO по време на терапията и в продължение на 4 седмици след края на терапията[вижте Нежелани реакции (6.1)].

5.4 Чернодробни ефекти

Повишаване на чернодробните трансаминази (ALT, AST) и билирубина са отбелязани в клинични проучвания, 

оценяващи IMPAVIDO при лечението на висцерална лайшманиоза. Проследяване на чернодробните трансаминази (ALT, 

AST) и билирубина по време на терапията при пациенти, получаващи IMPAVIDO[вижте Нежелани реакции (6.1)].

5.5 Стомашно-чревни ефекти

Повръщане и/или диария често се появяват по време на приложение на IMPAVIDO и могат да доведат до намаляване на 

обема. Насърчавайте приема на течности, за да избегнете изчерпване на обема[вижте Нежелани реакции (6.1)].

5.6 Тромбоцитопения

Съобщава се за тромбоцитопения по време на терапията при пациенти, лекувани за висцерална лайшманиоза. 

Следете броя на тромбоцитите по време на терапията за висцерална лайшманиоза[вижте Нежелани реакции (6.1, 
6.2)].

5.7 Абсорбция на орални контрацептиви

Повръщането и/или диарията, възникнали по време на терапия с IMPAVIDO, могат да повлияят на абсорбцията на оралните 

контрацептиви и следователно да компрометират тяхната ефикасност. Ако по време на терапията с IMPAVIDO се появят 

повръщане и/или диария, посъветвайте жените да използват допълнителен нехормонален или алтернативен метод(и) за 

ефективна контрацепция.
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5.8 Синдром на Стивънс-Джонсън

Съобщава се за синдром на Stevens-Johnson по време на терапия с IMPAVIDO. Прекратете приема на IMPAVIDO, 
ако по време на терапията се забележи ексфолиативен или булозен обрив[вижте Нежелани реакции (6.1)].

6 НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Тъй като клиничните изпитвания се провеждат при много различни условия, честотата на нежеланите реакции, наблюдавана в 

клиничните изпитвания на лекарство, не може да бъде директно сравнена с честотата в клиничните изпитвания на друго 

лекарство и може да не отразява честотата, наблюдавана на практика.

6.1 Опит от клинични изпитвания

Висцерална лайшманиоза

Едно проучване от фаза 3 е проведено при пациенти на възраст ≥ 12 години в Индия. Двеста и деветдесет и 
девет (299) пациенти (211 мъже и 88 жени) са получавали перорално IMPAVIDO в целева доза от 2,5 mg/kg/
ден в продължение на 28 дни (50 mg капсула веднъж дневно, ако теглото е по-малко от 25 kg и 50 mg капсула 
два пъти дневно, ако теглото е 25 kg или повече). Пациентите са на възраст между 12 и 64 години. Теглото 
варира между 15 и 67 kg (средно тегло 38,6 kg), а ИТМ варира между 8,2 и 24 (средно 16,1). Деветдесет и девет 
(99) пациенти получават 1 mg/kg/ден амфотерицин В деоксихолат интравенозно през ден за 15 дози. 
Статистически значим по-висок процент от мъжете са получавали IMPAVIDO в сравнение с амфотерицин В.

По-малко от 1% от пациентите, които са получавали IMPAVIDO, са починали (2/299) и нито един пациент, получавал 
амфотерицин В, не е починал. Сериозни нежелани реакции са докладвани при 2% от реципиентите на IMPAVIDO 
(6/299) и 1% от получателите на амфотерицин В (1/99). Приблизително 3% от пациентите са преустановили 
лечението във всяко терапевтично рамо поради нежелана реакция. Сериозни нежелани реакции и нежелани 
реакции, водещи до спиране на лекарството, за които се смята, че са свързани или евентуално свързани с 
IMPAVIDO, включват синдром на Stevens-Johnson, мелена и тромбоцитопения, артрит и кожен обрив, CTCAE1Диария 
степен 4 (≥10 изпражнения на ден) и CTCAE степен 4 хипербилирубинемия (≥10x горна граница на нормалната ULN).

Таблица 2: Нежелани реакции при лечението, възникващи при ≥2% от пациентите с висцерална лайшманиоза, 
получаващи IMPAVIDO

Амфотерицин В
Дезоксихолат

N = 99

Системен органен клас
Предпочитан срок

ИМПАВИДО
N = 299

Стомашно-чревни разстройства

диария 61 (20,4%) 6 (6,1%)
Повръщане 113 (37,8%) 20 (20,0%)

Общи разстройства
астения 19 (6,3%) 4 (4,0%)

Нарушения на метаболизма и храненето
Намален апетит 69 (23,1%) 22 (22,2%)

1Общи терминологични критерии за нежелани събития
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В това проучване повишение на креатинина (Cr) ≥ 1,5 пъти над изходното ниво се наблюдава при приблизително 10% 

от реципиентите на IMPAVIDO и при 40% от реципиентите на амфотерицин В в края на терапията. Десет процента от 

субектите във всяка ръка са имали повишение на Cr ≥1,5 пъти над изходното ниво на 6-месечно проследяване. Никой 

от получателите на IMPAVIDO не е преустановил терапията поради повишаване на Cr.

Повишаване на трансаминазите по време на терапията се наблюдава при до половината от реципиентите на 
IMPAVIDO и до една трета от реципиентите на амфотерицин В. Повишенията са били леки (<3x ULN) или умерени 
(3-5x ULN) съответно при 94% и 6% от лекуваните с IMPAVIDO пациенти, които са имали повишение. Нито един 
пациент не е преустановил терапията поради повишаване на трансаминазите.

В края на терапията 62% и 2,4% от реципиентите на IMPAVIDO и 54% и 2% от реципиентите на амфотерицин В 
са имали брой на тромбоцитите съответно < 150 000 и < 50 000.

Кожна лайшманиоза

Ефикасността на IMPAVIDO при лечението на кожна лайшманиоза е оценена в едно плацебо-контролирано 
проучване, проведено в Колумбия и Гватемала и в две сравнителни проучвания, проведени съответно в Боливия 
и Бразилия. В плацебо-контролираното проучване осемдесет и девет (89) пациенти на възраст ≥12 години 
получават целева доза IMPAVIDO от 2,5 mg/kg/ден в продължение на 28 дни и четиридесет и четири (44) 
получават плацебо. В сравнителните проучвания сто и двадесет (120) пациенти на възраст ≥12 години са 
получавали целева доза IMPAVIDO от 2,5 mg/kg/ден в продължение на 28 дни, а петдесет и осем (58) пациенти са 
получавали 20 mg/kg/ден петвалентен антимон ( меглумин) парентерално в продължение на 20 дни.

Таблица 3: Нежелани реакции, настъпващи при≥2% от лекуваните с IMPAVIDO пациенти на възраст ≥12 години с 
кожна лайшманиоза в плацебо-контролирано проучване

Системен органен клас
Предпочитан срок

ИМПАВИДО
N = 89

Плацебо
N = 44

Нарушения на ухото и лабиринта

Морска болест 26 (29,2%) 10 (22,7%)
Стомашно-чревни разстройства

Болка в корема 10 (11,2%) 3 (6,8%)
диария 7 (7,9%) 2 (4,5%)
гадене 32 (35,9%) 5 (11,1%)
Повръщане 4 (4,5%) 0

Общи и административни нарушения
неразположение 3 (3,4%) 1 (2,3%)
Пирексия 5 (5,6%) 2 (4,5%)

Нарушения на нервната система

Световъртеж 4 (4,5%) 0
главоболие 25 (28,1%) 10 (22,7%)
Сомнолентност 3 (3,4%) 0

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Сърбеж 4 (4,5%) 0
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Таблица 4: Нежелани реакции, появяващи се при ≥2% от лекуваните с IMPAVIDO пациенти ≥ 12 години с 
кожна лайшманиоза в две сравнителни проучвания
Системен органен клас
Предпочитан срок

ИМПАВИДО
N = 120

Меглумин
N = 58

Стомашно-чревни разстройства

Болка в корема 9 (7,5%) 3 (5,2%)
диария 18 (15,0%) 3 (5,2%)
гадене 50 (41,7%) 3 (5,2%)
Повръщане 33 (27,5%) 0

Инфекции и инвазии
Лимфангит 7 (5,8%) 0

Нарушения на метаболизма и храненето

Намален апетит 13 (10,8%) 4 (5,8%)
Нарушения на нервната система

Световъртеж 15 (12,5%) 4 (6,9%)
Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Сърбеж 7 (5,8%) 0

В плацебо-контролираното проучване, 12/89 (13,4%) пациенти с IMPAVIDO са имали повишение на Cr от 1,5-3 пъти 
над изходното ниво, в сравнение с 2/44 (4,5%) пациенти с плацебо в края на терапията. В сравнителното проучване, 
подобен процент от субектите, които са получавали IMPAVIDO или петвалентен антимон, са имали повишение на 
Cr над изходното ниво на 3 и 6 месеца след терапията (приблизително 5%). Приблизително 25% от пациентите с 
IMPAVIDO и 11% от пациентите с петвалентен антимон са имали повишение на Cr 1,5-3 пъти над изходното ниво в 
края на терапията в двете активни контролирани проучвания. Честотата на повишаване на AST и ALT над горната 
граница на нормата в края на терапията е сходна при получателите на IMPAVIDO и плацебо (приблизително 5%).

Други нежелани събития, наблюдавани при <2% честота в групата на IMPAVIDO, включват анемия, 
лимфаденопатия, подуване на корема, запек, дисфагия, метеоризъм, умора, неразположение, абсцес, 
целулит, ектима, парестезия, болка в тестисите, подуване на тестисите, синдром на тестисите-Jme 
уртикария, обрив, пиодермия.

6.2 Постмаркетингов опит

Следните нежелани реакции са установени по време на употреба на IMPAVIDO по целия свят. Тъй като тези 
реакции се съобщават доброволно от популация с несигурен размер, не винаги е възможно надеждно да се 
оцени тяхната честота или да се установи причинно-следствена връзка с експозицията на лекарството.

Нарушения на кръвта и лимфата: тромбоцитопения, агранулоцитоза

Стомашно-чревни разстройства: мелена

Общи разстройства: генерализиран оток, периферен оток
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Хепатобилиарни нарушения: жълтеница

Нарушения на нервната система: припадък

Нарушения на репродуктивната система и гърдата: болка в скротума, намален обем на еякулата, липса на 
еякулация.
Съдови нарушения: епистаксис

7 ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Инвитрои проучвания на метаболизма при животни показват, че милтефозин не индуцира значително или 
инхибира активността на основните човешки ензими цитохром Р450[виж Клинична фармакология (12.3)]. 
Потенциалът на милтефозин да взаимодейства с лекарствени транспортери не е оценен.

8

8.1 Бременност

Категория на бременността D

ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛАЦИИ

Резюме на риска
IMPAVIDO може да причини увреждане на плода. Данните за бременност при хора не са налични, но 
ембриофетална токсичност, включително смърт и тератогенност, е наблюдавана при ембрио-фетални 
проучвания при плъхове и зайци, приемани перорален милтефозин по време на органогенезата в дози, 
които са съответно 0,06 и 0,2 пъти максималната препоръчвана доза при хора (MRHD), въз основа на 
сравнение на телесната повърхност (BSA). Многобройни висцерални и скелетни фетални малформации са 
наблюдавани в проучване за плодовитост при женски плъхове, приемащи милтефозин преди чифтосване 
през ден 7 от бременността в дози 0,3 пъти MRHD. Не прилагайте IMPAVIDO на бременни жени.

Клинични съображения
По време на бременност висцералната лайшманиоза може да бъде животозастрашаваща за майката и може да 
доведе до неблагоприятни фетални резултати, включително спонтанен аборт, вродено заболяване поради 
вертикално предаване, малко за гестационната възраст новородено и тежка анемия. По време на бременност 
кожната лайшманиоза може да се прояви с по-големи и нетипични лезии и може да бъде свързана с повишен риск 
от неблагоприятни фетални резултати, включително преждевременно раждане и мъртво раждане.

Данни за животни

Прилагането на милтефозин в проучвания за ембрио-фетална токсичност при плъхове по време на ранно 
ембрионално развитие (ден 6 до ден 15 от бременността) причинява ембрио-фетална токсичност, 
включително смърт и тератогенност при дози от ≥ 1,2 mg/kg/ден (0,06 пъти MRHD на база сравнение на BSA ). 
Тератогенните ефекти включват неразвит мозъчен мозък, хеморагична течност, изпълваща лумината на 
черепа, цепнато небце и генерализиран оток. Ембрио-фетална токсичност е наблюдавана и при зайци след 
перорално приложение на милтефозин по време на органогенезата (ден 6 до ден 18 от бременността) при 
дози ≥ 2,4 mg/kg/ден (0,2 пъти MRHD въз основа на сравнение на BSA). И при плъхове, и при зайци не е имало 
жизнеспособни котила при дози милтефозин ≥ 6,0 mg/kg/ден (0,3 или 0,6 пъти MRHD въз основа на 
сравнения на BSA съответно за плъхове и зайци).
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В отделно проучване за плодовитост при плъхове, дози на милтефозин ≥ 6,81 mg/kg/ден (0,3 пъти MRHD въз основа 
на сравнение на BSA), приложени в продължение на четири седмици преди чифтосване и до ден 7 от бременността, 
предизвикват множество висцерални (неправилни мозъчни структури, разширени вентрикули, пълни с кафяви 
маси, деформиран гръбначен мозък, деформирани и неправилно разположени очи, хипофиза и отсъстващо 
вътрешно ухо) и скелет (цепнатина на небцето, осификация във формата на гира на центровете на гръдните 
прешлени, значително увеличени кости на черепа и значително разширени малформации на плода).
[вижте Противопоказания (4.1), Неклинична токсикология (13.1)].

8.3 Кърмещи майки

Не е известно дали IMPAVIDO присъства в кърмата. Тъй като много лекарства присъстват в 
кърмата и поради потенциала за сериозни нежелани реакции при кърмачета от IMPAVIDO, 
трябва да се вземе решение дали да се преустанови кърменето или лекарството, като се има 
предвид важността на лекарството за майката. Кърменето трябва да се избягва в продължение 
на 5 месеца след терапията с IMPAVIDO.

8.4 Педиатрична употреба

Безопасността и ефективността при педиатрични пациенти < 12 години не са установени. Младите плъхове са по-

чувствителни към ефектите, предизвикани от милтефозин, особено ефектите върху ретината и бъбреците, отколкото 

възрастните плъхове[вижте Показания и употреба (1)].

8.5 Гериатрична употреба

Клиничните проучвания на IMPAVIDO не включват достатъчен брой субекти на възраст 65 и повече 
години, за да се определи дали реагират по различен начин от по-младите.

8.6 Бъбречно увреждане

Пациенти със серумен креатинин или нива на BUN≥1,5 пъти горната граница на нормата са изключени от 
клиничните проучвания. Фармакокинетиката на милтефозин не е проучвана при пациенти с бъбречно 
увреждане.

8.7 Чернодробно увреждане

Пациенти със серумни нива на ALT или AST≥3 пъти над горната граница на нормалните нива и билирубина ≥2 
пъти над горната граница на нормата са изключени от клиничните проучвания. Фармакокинетиката на 
милтефозин не е проучвана при пациенти с чернодробно увреждане.

8.8 Жени и мъже с репродуктивен потенциал

Контрацепция
IMPAVIDO може да причини увреждане на плода, когато се използва по време на бременност. Посъветвайте жените с репродуктивен 

потенциал да използват ефективна контрацепция по време на терапията с IMPAVIDO и в продължение на 5 месеца след приключване 

на терапията[вижте предупреждения, предупреждения и предпазни мерки в кутия (5.1) и употреба при специфични популации (8.1)].
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Повръщането и/или диарията, възникнали по време на терапия с IMPAVIDO, могат да повлияят на абсорбцията на пероралните 

контрацептиви и следователно могат да компрометират тяхната ефикасност. Посъветвайте жените, които използват орални 

контрацептиви, да използват допълнителни нехормонални или алтернативни методи за ефективна контрацепция по време на 

терапията с IMPAVIDO, ако по време на терапията възникнат повръщане и/или диария[вижте Предупреждения и предпазни мерки 

(5.7)].

Безплодие
Женски
Милтефозин причинява нарушен фертилитет при плъхове и причинява обратима фоликуларна атрезия и 
диеструс при кучета в дози приблизително 1,0 и 0,2 пъти съответно MRHD[вижте Предупреждения и 
предпазни мерки (5.2), Неклинична токсикология (13.1)]. Ефектите на IMPAVIDO върху фертилитета при 
жените не са проучени официално.

Мъжки
Милтефозин причинява намален брой жизнеспособни сперматозоиди и нарушена плодовитост при плъхове при дози 

приблизително 0,4 пъти над MRHD[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.2), Неклинична токсикология (13.1)]. По-

висока доза при плъхове, приблизително 1,0 пъти MRHD, причинява атрофия на тестисите и нарушена плодовитост, които 

не се променят напълно 10 седмици след края на приложението на лекарството. Ефектите на IMPAVIDO върху мъжката 

плодовитост при хора не са проучени адекватно.

Посъветвайте жените и мъжете за резултатите от фертилитета при животните и че потенциалът за 
нарушена фертилитет при терапия с IMPAVIDO не е оценен адекватно.

10 ПРЕДОЗИРАНЕ

Честите нежелани реакции като повръщане, диария и коремна болка са вероятни в случай на предозиране. 
Осигурете адекватна хидратация, за да предотвратите риска от нарушена бъбречна функция и заменете 
електролитите, ако е необходимо. Тъй като милтефозин се екскретира само леко с урината, форсираната диуреза 
няма да увеличи екскрецията на милтефозин. Стомашно-чревната промивка е с неизвестна стойност. Не е известен 
специфичен антидот за лечение на предозиране с милтефозин.

11 ОПИСАНИЕ

Капсулите IMPAVIDO съдържат активната съставка милтефозин, антилейшманиален агент. 
Химичното име на милтефозина е 2-[[(хексадецилокси)хидроксифосфенил]окси]-
N,N,Nтриметилетиламониева вътрешна сол. Miltefosine е бял прах, който е свободно разтворим 
във вода, 0,1 N HCl или NaOH, метанол и етанол. Има емпиричната формула на C21Х46НЕ4P с 
молекулно тегло 407,6 и следната структурна формула:

О
П
О

+н
О О

Неактивните съставки са колоиден силициев диоксид, микрокристална целулоза, лактоза монохидрат, 
талк и магнезиев стеарат. Обвивката на капсулата съдържа желатин, титанов диоксид, железен оксид и 
пречистена вода.

Страница 11 от 18

Референтен номер: 3473184



12 КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ

12.1 Механизъм на действие

Милтефозин е анти-лейшманиозно средство[виж Клинична фармакология (12.4)].

12.3 Фармакокинетика

Фармакокинетичните параметри на милтефозин при пациенти с висцерална и кожна лайшманиоза, лекувани 
в продължение на 28 дни с IMPAVIDO, са изброени в Таблица 5. Поради дългия полуживот на милтефозин (> 6 
дни), изглежда, че най-ниските плазмени концентрации не достигат стабилно състояние в края на лечението 
(т.е. ден 28).

Таблица 5: Средни (%CV) фармакокинетични параметри за милтефозин след перорално приложение на капсули 
при възрастни пациенти с висцерална и кожна лайшманиоза

° Смакс тмакс
д AUCд

(µg∙hr/mL)

ж
Доза тау т1/2,α

е
т1/2,β

(µg/mL) (час) (ден) (ден)
66.2

(28,5)50 mg два пъти дневно (4 седмици)
а 6.4

(31.1)висцерален

лайшманиоза
(на ден 23)

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

50 mg два пъти дневно (1 седмица)/ 50 

mg три пъти дневно (3 седмици)б

75.9
(17.6)

8.5
(28,9)4 (2-8) 486 (18.1)

Кожни
лайшманиоза° С

(на ден 27)

6.8
(5.8)g,h

30.7
(18.3)g,h

50 mg три пъти дневно (4 седмици) 37,3 (22)е 295 (22)е

a: Юноши (≥12 години)/Възрастни, средна доза на kg е 3,1 mg/kg/ден b: 
Юноши (≥12 години)/Възрастни, средна доза на kg е 3,6 mg/kg/ден c: 
Възрастни, средна доза на kg е 1,8 mg/kg/ден
d: медиана (диапазон)

e: AUC0-12чза BID, AUC0-8чза TID
е: т1/2,α = полуживот на фаза на разпределение; т1/2,β= полуживот на терминална елиминационна 
фаза g: Оценки, базирани на популационен PK модел
h: средно (% стандартна грешка)

Абсорбция

Абсолютната бионаличност на милтефозин не е определена. При пациенти с висцерална лайшманиоза 
максималните концентрации на милтефозин след перорално приложение на IMPAVIDO капсули са били 
достигнати точно преди следващата доза при много пациенти, което показва, че абсорбцията на 
милтефозин може да продължи през целия интервал на дозиране.

Разпределение
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Разпределението на милтефозин не е проучвано при хора. Свързването на милтефозин с човешки плазмени 
протеини, оценено чрез метод на ултрацентрофугиране, е 98% в диапазона на концентрацията на лекарството от 
0,1 до 10 µg/mL. При плъхове радиоактивността на [14C] милтефозин е широко разпространен както след 
еднократно, така и при многократно перорално приложение с най-високо поглъщане на радиоактивност в 
бъбреците, черния дроб и далака. Плацентарният трансфер и екскрецията в млякото не са изследвани.

Метаболизъм и екскреция

Неинвитрое наблюдаван оксидативен метаболизъм от 15 различни човешки цитохром Р450 
ензими (1A1, 1A2, 1B1, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C18, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4, 3A5, 4A1).

Бавно метаболитно разграждане може да бъде показано в човешки хепатоцити, което води до освобождаване на 
холин чрез фосфолипаза D-подобно разцепване на молекулата на милтефозина. Фрагментът на милтефозин, 
съдържащ мастен алкохол, може да влезе в метаболизма на мастните киселини след окисление до палмитинова 
киселина. Това окисляване е блокирано при пациенти със синдром на Sjögren-Larsson, който се причинява от 
генетичен дефект в активността на мастната алдехид дехидрогеназа. IMPAVIDO е противопоказан при пациенти със 
синдром на Sjögren-Larsson[виж Противопоказания (4.2)].

Имаше малко или никакви доказателства за зависимо от времето или метаболизма инхибиране на цитохром 
Р450 ензимите, изследвани при до приблизително 40 µg/mL милтефозин.

Пероралното приложение на милтефозин не индуцира значително съдържанието на чернодробен CYP3A, 

изследвано чрез деметилираща активност на еритромицин при плъхове.

При пациенти с висцерална лайшманиоза <0,2% от приложената доза се екскретира в урината.

12.4 Микробиология

Механизъм на действие

Специфичният начин на действие на милтефозин срещулайшманиявидът е неизвестен. Механизмът на 
действие на милтефозин вероятно включва взаимодействие с липиди (фосфолипиди и стероли), включително 
мембранни липиди, инхибиране на цитохром с оксидаза (митохондриална функция) и клетъчна смърт, 
подобна на апоптоза.

ДейностИнвитроиIn Vivo

Милтефозин има анти-лейшманиална активностинвитрои при клинични инфекции[вижте клинични проучвания 
(14)]. Чувствителност на различнилайшманиявидове, както и различни щамове на aлайшмания видове 
милтефозин могат да варират в различните географски региони.

Резистентност към лекарства

Инвитропроучванията показват потенциал за развитие на резистентност към милтефозин. Някои щамове на
L. braziliensisс присъща резистентност към милтефозин са идентифицирани.Въпреки това, клиничното 
значение на тези наблюдения не е известно.
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Резистентността към лекарства може да се дължи на намаляване на натрупването на милтефозин вътрелайшмания 
паразит, за който се смята, че се дължи или на увеличаване на изтичането на лекарството, медиирано от 
свръхекспресията на ABC транспортера P-гликопротеин и/или намаляване на усвояването на лекарството чрез 
инактивиране на механизма за транспортиране на милтефозина, който се състои от милтефозиновия транспортер и 
неговия бета субединица. В едно проучване е докладвана мутация в транспортния ген в изолати от пациент с 
рецидив. Въпреки това, клиничната значимост на тези находки не е известна.

13 НЕКЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

13.1 Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта

Мутагенност/канцерогенност: Милтефозин е отрицателен в теста за салмонела AMES, тест за усилване на ДНК, 
тест за хромозомни аберацииинвитро, UDS-тестin vivo/in vitroи орален тест за микронуклеуси на мишкаin vivo. 
Тестът за генна мутация на HPRT от клетки на бозайник V 79 показва увеличение на честотата на мутациите 
без зависимост от дозата. С оглед на всички резултати от теста за мутагенност, единствената положителна 
находка в V 79 HPRT теста се счита за не от токсикологично значение по отношение на мутагенния риск за 
хората.

Не са провеждани проучвания за канцерогенност. В 52-седмично проучване за перорална токсичност при плъхове, 

тестикуларен клетъчен аденом на Leydig е наблюдаван при 3 от 30 мъжки плъха с ежедневно приложение на

21,5 mg/kg/ден милтефозин (1,0 пъти MRHD въз основа на сравнение на BSA). Канцерогенният 
потенциал на милтефозин при хора е неизвестен.

В проучване за плодовитост от сегмент I при мъжки плъхове, атрофия на тестисите, намален брой жизнеспособни 
сперматозоиди и нарушена плодовитост са наблюдавани при плъхове след дневни перорални дози от ≥ 8,25 mg/kg 
(0,4 пъти MRHD въз основа на сравнение на BSA). Тези находки са обратими в рамките на период на възстановяване 
от 10 седмици, с изключение на най-високата тествана доза, 21,5 mg/kg/ден (1,0 пъти MRHD въз основа на сравнение 
с BSA), където ефектите не са напълно обратими.

В проучване за плодовитост при плъхове, спиране на цикъла на еструс във фазите на метеструс или диеструс 
се наблюдава при висока доза от 21,5 mg/kg (1,0 пъти MRHD въз основа на сравнение на BSA). При дози от 
6,81 и 21,5 mg/kg (0,3 и 1,0 пъти MRHD съответно на база сравнение на BSA) се наблюдава увеличен брой 
ембрионални и фетални резорбции и мъртви фетуси. В 52-седмично токсикологично проучване при кучета 
се наблюдава повишен брой атретични фоликули в яйчниците и спиране на цикъла в матката, вагината и 
млечната жлеза с морфология, съответстваща на анеструс или диеструс при дози ≥ 1 mg/kg/ден ( 0,2 пъти 
MRHD въз основа на сравнение на BSA). Ефектите при кучета са напълно обратими след период на 
възстановяване от 6 седмици.

13.2 Токсикология и/или фармакология при животни

Токсикологични проучвания с милтефозин са проведени при мишки, плъхове, кучета и зайци. Нежеланите реакции, които 

не са наблюдавани при клинични проучвания, но са наблюдавани при животни при нива на експозиция, подобни на 

нивата на клинична експозиция и с възможно значение за клиничната употреба, са както следва:

Остра и хронична токсичност: Пероралното приложение на милтефозин при плъхове е свързано с лезии, 
засягащи очите (дегенерация на ретината). Дегенерация на ретината е наблюдавана след 8-седмично 
лечение при дози от 10 mg/kg/ден (0,5 пъти MRHD въз основа на сравнение с BSA). Младите плъхове са 
по-чувствителни към ефектите, предизвикани от милтефозин, особено върху очите и
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бъбреци, отколкото възрастни плъхове с дегенерация на ретината, настъпваща при дози ≥ 2,15 mg/kg/ден 
(0,1 пъти MRHD въз основа на сравнение с BSA), и обратимо увреждане на епитела на проксималния тубул, 
настъпващо при дози ≥ 4,64 mg/kg/ден (0,2 пъти MRHD въз основа на сравнение на BSA).

14 КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

14.1 Лечение на висцерална лайшманиоза

Беше проведено едно рандомизирано, открито, активно контролирано проучване за оценка на ефикасността 
на IMPAVIDO при лечението на висцерална лайшманиоза в Бихар, Индия, област, къдетоL. donovani 
Епидемиологично е известно, че е преобладаващият заразяващ вид. Пациенти на възраст ≥ 12 години с 
клинични признаци и симптоми, съвместими с висцерална лайшманиоза (треска, спленомегалия и 
цитопения), потвърдени от наличието налайшманияамастиготи в аспирати от далак или костен мозък бяха 
рандомизирани да получават перорален IMPAVIDO или интравенозен амфотерицин В деоксихолат в 
съотношение 3:1. Пациенти с тегло ≥ 25 kg получават IMPAVIDO 50 mg капсула по време на хранене два пъти 
дневно. Пациенти с тегло < 25 kg получават IMPAVIDO 50 mg капсула по време на хранене веднъж дневно 
сутрин. Теглото варира между 15 и 67 kg (средно тегло 38,6 kg), а ИТМ варира между 8,2 и 24 (средно 16,1). 
Нито един пациент не е с тегло над 70 кг. Амфотерицин В се прилага интравенозно в продължение на 6 
непрекъснати часа при 1 mg/kg през ден за 15 дози. Пациентите са хоспитализирани по време на терапията.

Критериите за изключване включват брой на тромбоцитите <50 × 109/L, брой бели кръвни клетки <1 × 109/L, 
хемоглобин <6 g/100 mL, AST или ALT≥3 пъти горната граница на нормалните граници, билирубин≥2 пъти горната 
граница на нормалния диапазон, серумен креатинин или BUN >1,5 пъти горната граница на нормалния диапазон, 
протромбиновото време >5 секунди над контрола и всяко некомпенсирано или неконтролирано състояние, 
включително инфекция с човешки имунодефицитен вирус (HIV). Жените с репродуктивен потенциал трябваше да 
използват ефективна контрацепция по време на лечението и 2 месеца след терапията.

Окончателното излекуване се определя като първоначално излекуване в края на терапията плюс липса на признаци и симптоми 

на висцерална лайшманиоза на 6-месечно проследяване. Първоначалното излекуване в края на терапията се оценява чрез 

повторна аспирация на далак или костен мозък. Пациенти с първоначално паразитологично излекуване са проследени в 

продължение на 6 месеца; пациенти без липса на клинични признаци и симптоми на висцерална лайшманиоза трябва да бъдат 

оценени с повторна аспирация на далак или костен мозък, за да се определи окончателното излекуване.

Двеста деветдесет и девет (299) пациенти са получавали IMPAVIDO и 99 пациенти са получавали 
амфотерицин В. Приблизително 70% от пациентите във всяка ръка преди това са имали неуспешно лечение 
с петвалентен антимон. Първоначално излекуване е постигнато при 98% от пациентите във всяко 
терапевтично рамо. На 6 месеца след терапията, 88 (29,5%) реципиенти на IMPAVIDO и 12 (12,1%) реципиенти 
на амфотерицин В продължават да имат признаци и симптоми, предполагащи висцерална лайшманиоза. 
Тези признаци или симптоми се приписват на алтернативна диагноза при 73 пациенти. Останалите 27 
пациенти, всички в рамото на IMPAVIDO, са били подложени на оценка с аспирация на далак или костен 
мозък, а 9 (3,0%) са били положителни залайшманияамастиготи, което показва рецидив. Крайните проценти 
на излекуване за IMPAVIDO и амфотерицин В са съответно 94% и 97%.
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Таблица 6: Ефикасност на IMPAVIDO при висцерална лайшманиоза при пациенти на възраст ≥12 години в Индия

ИМПАВИДО
N = 299

Амфотерицин В деоксихолат
N = 99

Край на терапията

Първоначално излекуване 293 (98%) 97 (98%)
6 месеца след терапията

Окончателно излекуване* 282 (94%) 96 (97%)
Неуспешно лечение 9 (3%) 0 (0)
Не подлежи на оценка 8 (3%) 3 (3%)
* 95% точен доверителен интервал за разликата (IV амфотерицин B – IMPAVIDO) при окончателното излекуване е 
(-3,0%, 6,8%).

14.2 Лечение на кожна лайшманиоза

Плацебо контролирано проучване е проведено в Колумбия, къдетоL. panamensisиL. braziliensis 
епидемиологично е известно, че са преобладаващото заразяванелайшманиявидове, а в Гватемала къдеL. 
braziliensisЕпидемиологично е известно, че е преобладаващият заразяващ вид. Проучването включва 
пациенти мъже и жени на възраст над 12 години, които са имали новодиагностицирана или рецидивираща 
кожна лайшманиоза без засягане на лигавицата, паразитологично потвърдена, представяща се с поне една 
кожна язва с минимална площ от 50 mm2. Критериите за изключване са AST или ALT≥2 пъти горната граница 
на нормалните граници, билирубин≥1,5 пъти горната граница на нормалните граници и серумен креатинин 
или BUN >1,5 пъти горната граница на нормалните граници. Жените с репродуктивен потенциал трябваше да 
използват ефективна контрацепция по време на терапията и 2 месеца след терапията.

Пациентите бяха рандомизирани да получават IMPAVIDO или плацебо в разпределение 2:1. Пациенти с тегло 
< 45 kg получават IMPAVIDO 50 mg капсула два пъти дневно, а пациентите с тегло ≥45 kg получават IMPAVIDO 
50 mg капсула три пъти дневно. Нито един пациент не е с тегло над 84 кг. Определено излекуване се 
дефинира като привидно (пълна епителизация на всички лезии) или частично излекуване (непълна 
епителизация, без разширение с > 50% в лезиите, липса на поява на нови лезии и отрицателна 
паразитология, ако се направи) 2 седмици след края на терапията и пълно епителизиране на всички язви 6 
месеца след края на терапията. Определеният процент на излекуване за IMPAVIDO е статистически значимо 
по-висок от процента на излекуване за плацебо.

Таблица 7: Ефикасност на IMPAVIDO в сравнение с плацебо при лечение на кожна лайшманиоза в 
Колумбия и Гватемала

ИМПАВИДО Плацебо

Определено лечение* 59/89 (66%) 13/44 (30%)
Колумбия 40/49 (82%) 24 септември (38%)

Гватемала 19/40 (48%) 4/20 (20%)
* Разликата (95% CI) между групите е 36,8% (20,1%, 53,4%) с P-стойност <0,0001.
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Допълнително проучване на IMPAVIDO беше проведено в Баия и Манаус, два региона в Бразилия, където 
съответноL. braziliensisиL. guyanensisепидемиологично са преобладаващите заразяващи патогени. Юноши/
възрастни пациенти на възраст 12-65 години са получавали IMPAVIDO перорално в продължение на 28 дни. 
Целевата доза IMPAVIDO е 2,5 mg/kg/ден: пациенти с тегло 15-29 kg получават 50 mg веднъж дневно, 
пациенти с тегло 30-45 kg получават 50 два пъти дневно, а пациентите с тегло > 46 kg получават 50 mg три 
пъти дневно. Критериите за ефикасност са първоначално излекуване (пълна реепителизация на язвата 2 
месеца след края на терапията), последвано от определено излекуване (пълна повторна епителизация 6 
месеца след края на терапията). Определеният процент на излекуване при пациенти на възраст ≥12 години е 
27/40 (67,5%) за Манаус, Бразилия и 34/40 (85%) за Bahia, Бразилия.

14.3 Лечение на мукозна лайшманиоза

Проведено е проучване с една ръка, за да се оцени ефикасността на IMPAVIDO капсули за лечение на 
мукозна лайшманиоза. Проучването е проведено в Боливия, къдетоL. braziliensisе епидемиологично 
преобладаващият вид.

Седемдесет и девет (79) пациенти≥18-годишна възраст с кожен белег от лайшманиоза плюс паразити, 
наблюдавани или култивирани от материал от лезия или положителен кожен тест и без клинично значимо 
съпътстващо заболяване, е получавал милтефозин в целева доза от 2,5 mg/kg/ден в продължение на 28 
дни. До 12 месеца след края на терапията 49 от пациентите (62%) са имали пълно отзвучаване на оток, 
еритема, инфилтрация и ерозия от засегнатите места на лигавицата.

16 КАК СЕ ДОСТАВКА/СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА

Всяка капсула IMPAVIDO съдържа 50 mg милтефозин в непрозрачна, червена, твърда желатинова капсула. 
Капсулите IMPAVIDO се доставят в сгъната блистерна карта за отлепване/прокарване. Всяка блистерна карта 
съдържа 14 капсули. Всяка картонена кутия съдържа две блистери (NDC 61744-050-01).

Съхранявайте на 20-25оС (68–77°F); екскурзии разрешени до 15-30оС (59 – 86оF). [Вижте USP 
контролирана стайна температура]. Пазете от влага.

Дозирайте само в оригиналната картонена кутия.

17 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ

Вижте одобреното от FDA ръководство за лекарства

17.1 Инструкции за дозиране

• IMPAVIDO се прилага с храна за облекчаване на стомашно-чревните странични ефекти.

• Инструктирайте пациента да погълне капсулата цяла и да не я дъвче или разчупва. 
Инструктирайте пациента да завърши пълния курс на терапия.

• Информирайте пациента, че коремната болка, гаденето, повръщането и диарията са често срещани странични 

ефекти от терапията с IMPAVIDO и инструктирайте пациента да информира своя доставчик на здравни услуги, 

ако тези стомашно-чревни нежелани реакции са тежки или персистиращи. Инструктирайте пациента
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да се консумират достатъчно течности, за да се избегне дехидратация и, следователно, риск от увреждане на 

бъбреците.

17.2 Жени и мъже с репродуктивен потенциал

• Посъветвайте жените с репродуктивен потенциал да използват ефективна контрацепция по време на терапията с 

IMPAVIDO и в продължение на 5 месеца след края на терапията[вижте предупреждение в кутия и употреба при 

специфични популации (8.1, 8.8)].

• Посъветвайте жените, които използват орални контрацептиви, да използват допълнителни нехормонални или 

алтернативни методи за ефективна контрацепция по време на терапия с IMPAVIDO, ако възникнат повръщане и/

или диария[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.7) и употреба при специфични популации (8.8)].

• Посъветвайте кърмещите майки да не кърмят по време на терапия с IMPAVIDO и в продължение на 5 месеца 

след приключване на терапията (вж.Използване при специфични популации (8.3)].

• Посъветвайте жените и мъжете, че IMPAVIDO е причинил безплодие при мъжки плъхове, нарушен фертилитет при 

женски плъхове и е причинил атрезия в яйчниковите фоликули при женски кучета. Посъветвайте пациентите, че 

потенциалът от нарушена плодовитост при хора не е адекватно оценен[вижте Предупреждения и предпазни 
мерки (5.2) и употреба при специфични популации (8.8)].

Разпределено от:
Доверителен център на 
Paladin Therapeutics Inc. 
Corporation 1209 Orange Street
Уилмингтън, DE 19801
САЩ
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Ръководство за лекарства

IMPAVIDO® (Im-PA-vee-do)
(милтефозин)

Капсули
Прочетете това ръководство за лекарства, преди да получите IMPAVIDO. Тази информация не замества разговора с вашия 
доставчик на здравни услуги за вашето медицинско състояние или лечение.
Каква е най-важната информация, която трябва да знам за IMPAVIDO? IMPAVIDO 
може да причини сериозни рискове за бременността:
• Не приемайте IMPAVIDO, ако сте бременна. Ако приемате IMPAVIDO по време на бременност, вашето бебе е изложено на риск от 

смърт или сериозни вродени дефекти.
• Жените, които могат да забременеят, трябва да използват ефективен контрол на раждаемостта (контрацепция) по време на лечението с 

IMPAVIDO и в продължение на 5 месеца след спиране на лечението с IMPAVIDO. Обсъдете с вашия доставчик на здравни услуги кой метод 
за контрол на раждаемостта е подходящ за вас

• Ако забременеете, докато приемате IMPAVIDO, уведомете незабавно Вашия лекар. Говорете с вашия доставчик на здравни 
услуги за участие в регистъра за бременност на IMPAVIDO. Това е проучване, за да научите как IMPAVIDO влияе върху 
бременността и бебетата. Можете да се регистрирате в този регистър, като се обадите на xxxxxxx

Какво е IMPAVIDO?
IMPAVIDO е лекарство с рецепта, използвано за лечение на някои видове лайшманиоза:

• висцерална лайшманиоза (засягаща вътрешните ви органи)
• кожна лайшманиоза (засягаща кожата ви)
• мукозна лайшманиоза (засягаща носа, устата и гърлото)

Не е известно дали IMPAVIDO е безопасен и ефективен при деца под 12-годишна възраст.
Кой не трябва да приема IMPAVIDO? Не приемайте IMPAVIDO, ако:
• са бременни
• имат синдром на Sjögren-Larsson
• сте алергични към милтефозин или към някоя от съставките на IMPAVIDO. Вижте края на тази листовка за списък на 

съставките на IMPAVIDO.
• са жена, която може да забременее и не са си правили тест за бременност. Жените, които могат да забременеят, трябва да си 

направят тест за бременност или кръв, преди да приемат IMPAVIDO.
• сте жена, която може да забременее и не желаете да използвате ефективен контрол на раждаемостта по време 

на лечението с IMPAVIDO и 5 месеца след лечението
Преди да приемете IMPAVIDO, кажете на вашия доставчик на здравни услуги за всичките си медицински състояния, 
включително ако:
• имате проблеми с бъбреците или черния дроб. Вашият доставчик на здравни услуги трябва да направи кръвни изследвания, за да провери 

бъбреците и черния дроб преди да започнете, по време и след лечението с IMPAVIDO.
• сте бременна или планирате да забременеете. IMPAVIDO може да навреди на вашето неродено бебе.
• кърмите или планирате да кърмите. Не е известно дали IMPAVIDO преминава в кърмата Ви. Говорете с вашия доставчик на 

здравни услуги за най-добрия начин да нахраните бебето си, ако приемате IMPAVIDO. Трябва да избягвате кърменето, 
докато приемате IMPAVIDO и 5 месеца след като сте спрели приема на IMPAVIDO.

Кажете на вашия доставчик на здравни услуги за всички лекарства, които приемате, включително лекарства с рецепта и 
лекарства без рецепта, витамини и билкови добавки.
Как трябва да приемам IMPAVIDO?
• Приемайте IMPAVIDO точно както Ви е казал Вашият доставчик на здравни услуги.
• Завършете пълното си 28-дневно лечение с IMPAVIDO.
• Приемайте IMPAVIDO капсули цели. Не чупете, смачквайте, разтваряйте или дъвчете IMPAVIDO преди поглъщане.
• Приемайте IMPAVIDO с храна, за да намалите стомашните проблеми.

Какви са възможните нежелани реакции на IMPAVIDO? IMPAVIDO 
може да причини сериозни нежелани реакции, включително:
Вижте „Коя е най-важната информация, която трябва да знам за IMPAVIDO?“
• Проблеми с плодовитостта при мъжки и женски плъхове и анормален менструален цикъл при женски кучета.Не е известно 

дали IMPAVIDO причинява проблеми с фертилитета при мъже или жени
• Болка в тестисите и липса или намалена еякулация
• Проблеми с бъбреците и черния дроб
• Стомашни проблеми. IMPAVIDO може да причини повръщане, диария и дехидратация. Обадете се незабавно на вашия 

доставчик на здравни услуги, ако имате силно повръщане и диария, които не преминават. Пийте много вода, за да 
предотвратите дехидратацията, докато имате повръщане и диария.

• Намалена ефективност на оралните контрацептиви. Повръщането и диарията могат да накарат вашите противозачатъчни хапчета 
да бъдат по-малко ефективни за предотвратяване на бременност. Използвайте допълнителен метод за контрол на раждаемостта, като 
мъжки презервативи със спермицид, докато вече нямате повръщане и диария.

• Намаляване на тромбоцитите(които са кръвни клетки, които помагат за съсирването на кръвта).
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• Сериозни кожни проблеми.IMPAVIDO може да причини сериозен кожен проблем, наречен синдром на Stevens-Johnson. Ако 
развиете кожен обрив с мехури, докато приемате IMPAVIDO, незабавно спрете приема на IMPAVIDO и се обадете на вашия 
доставчик на здравни услуги.

Най-честите нежелани реакции на IMPAVIDO включват:гадене, повръщане и диария. Други нежелани реакции включват 
коремна болка, намален апетит, виене на свят, главоболие, сънливост, сърбеж по кожата и аномалии в чернодробните или 
бъбречните тестове.

Кажете на вашия доставчик на здравни услуги, ако имате някакъв страничен ефект, който ви притеснява или който не изчезва. Това не са всички 
възможни нежелани реакции на IMPAVIDO. За повече информация попитайте вашия доставчик на здравни услуги.

Можете да съобщите нежелани реакции на FDA на 1-800-FDA-1088.
Как трябва да съхранявам IMPAVIDO?
• Съхранявайте IMPAVIDO при стайна температура между 68°F до 77°F (20°C до 25°C).
• Предпазвайте IMPAVIDO от влага.
Съхранявайте IMPAVIDO и всички лекарства на място, недостъпно за деца.
Обща информация за безопасното и ефективно използване на IMPAVIDO.
Лекарствата понякога се предписват за цели, различни от изброените в това ръководство за лекарства. Не използвайте 
IMPAVIDO за състояние, за което не е предписано. Това ръководство за лекарства обобщава най-важната информация за 
IMPAVIDO. Ако искате повече информация, говорете с вашия доставчик на здравни услуги или фармацевт. Можете да 
попитате вашия здравен специалист или фармацевт за информация относно IMPAVIDO, която е написана за здравни 
специалисти.
имат.
XXXX

Не давайте IMPAVIDO на други хора, дори ако имат същите симптоми като вас
За повече информация посетете www.TRADENAME.com илиwww.dailymed.nlm.nih.gov , или се обадете на 1-XXX-XXX-

Какви са съставките на IMPAVIDO? Активна 
съставка:милтефозин
Неактивни съставки:колоиден силициев диоксид, микрокристална целулоза, лактоза монохидрат, талк и магнезиев 
стеарат. Обвивката на капсулата съдържа желатин, титанов диоксид, железен оксид и пречистена вода.
Разпределено от: Paladin Therapeutics, Inc.

Това ръководство за лекарства е одобрено от Американската администрация по храните и лекарствата. Издадено: Месец Година
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