
HOOGTEPUNTEN VAN VOORSCHRIFTINFORMATIE Deze hoogtepunten bevatten 
niet alle informatie die nodig is om IMPAVIDO veilig en effectief te gebruiken. Zie 
de volledige voorschrijfinformatie voor IMPAVIDO.

• Embryo-foetale toxiciteit. Niet gebruiken bij zwangere vrouwen. Zorg voor een 
urine- of serumzwangerschapstest voordat de therapie wordt gestart. Adviseer 
het gebruik van effectieve anticonceptie bij vruchtbare vrouwen (Boxed 
Warning, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

• Reproductieve effecten. Miltefosine veroorzaakte testiculaire atrofie en verminderde 
vruchtbaarheid bij mannelijke ratten en verminderde vruchtbaarheid bij vrouwelijke 
ratten. Adviseer patiënten over reproductietoxiciteit in dierstudies en dat de mogelijke 
effecten op de vruchtbaarheid bij de mens niet voldoende zijn geëvalueerd (13.1).

• Nier effecten. Controleer het serumcreatinine tijdens de therapie en gedurende 4 weken na het 

einde van de therapie (5.3, 6.1).

• Lever effecten. Monitor transaminasen en bilirubine tijdens de therapie 
(5.4, 6.1).

• Gastro-intestinale effecten. Moedig vochtinname aan (5.5).
• Trombocytopenie. Controleer het aantal bloedplaatjes tijdens de therapie voor 

viscerale leishmaniasis (5.6, 6.1).

• Absorptie van orale anticonceptiva. Adviseer het gebruik van alternatieve 
anticonceptie als braken en/of diarree optreden (5.7).

• Stevens-Johnson-syndroom. Stop IMPAVIDO (5.8).

IMPAVIDO (miltefosine) capsules, voor oraal gebruik 
Eerste Amerikaanse goedkeuring: 2014

WAARSCHUWING: EMBRYO-FOETALE TOXICITEIT Zie volledige 
voorschrijfinformatie voor een volledige waarschuwing in een kader.

IMPAVIDO kan schade aan de foetus veroorzaken. Foetale sterfte en teratogeniteit 
traden op bij dieren die miltefosine kregen toegediend in doses die lager waren dan de 
aanbevolen dosis voor de mens. Dien IMPAVIDO niet toe aan zwangere vrouwen. Verkrijg 
een serum- of urinezwangerschapstest bij vrouwen met reproductief potentieel voordat 
IMPAVIDO wordt voorgeschreven.
Adviseer vrouwen in de vruchtbare leeftijd om effectieve anticonceptie te gebruiken tijdens de 

behandeling en gedurende 5 maanden na de behandeling (4.1, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ONGEWENSTE REACTIES------------------ -------------
• Bijwerkingen die bij ≥2% van de patiënten voorkwamen, zijn misselijkheid, 

braken, diarree, hoofdpijn, verminderde eetlust, duizeligheid, buikpijn, pruritus, 
slaperigheid, verhoogde transaminasen en verhoogde creatinine (6.1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AANWIJZINGEN EN GEBRUIK--------------------- -------- IMPAVIDO is 
een antileishmaniaal geneesmiddel dat is geïndiceerd bij volwassenen en adolescenten ≥12 jaar 
oud wegen≥30 kg (66 lbs) voor de behandeling van:
• Viscerale leishmaniasis als gevolg van:Leishmania donovani(1).
• Cutane leishmaniasis als gevolg van:Leishmania braziliensis, Leishmania 

guyanensis,enLeishmania panamensis(1).
• Mucosale leishmaniasis als gevolg van:Leishmania braziliensis(1). Gebruiksbeperkingen:
Leishmaniasoorten die in klinische onderzoeken werden geëvalueerd, waren gebaseerd op 
epidemiologische gegevens. Er kan geografische variatie zijn in de reactie van dezelfde
Leishmaniasoorten tot IMPAVIDO (1, 14). De werkzaamheid van IMPAVIDO bij de behandeling 
van andereLeishmaniasoort is niet geëvalueerd.

Neem contact op met Paladin Therapeutics Inc. op 1-888-550-6060 of FDA op 
1-800-FDA-1088 of www.fda.gov/medwatch om VERMOEDELIJKE 
ONGEWENSTE REACTIES te melden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DRUG-INTERACTIES------------------ -------------
• IMPAVIDO remde in vitro geen humane cytochroom P450-enzymen.
• IMPAVIDO induceerde geen cytochroom 3A-activiteit bij ratten (7, 12,3).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERING EN ADMINISTRATIE------------------------ 
Toedienen met voedsel om gastro-intestinale bijwerkingen te verlichten.
• 30 tot 44 kg: één capsule van 50 mg tweemaal daags gedurende 28 opeenvolgende dagen (2).

• 45 kg of meer:   driemaal daags één capsule van 50 mg gedurende 28 opeenvolgende 
dagen (2).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE POPULATIES----------------------- -
• Zwangerschap: IMPAVIDO mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Verkrijg 

een urine- of serumzwangerschapstest bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd voordat ze 
worden voorgeschreven (4.1, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

• Moeders die borstvoeding geven: stop met het gebruik van medicijnen of borstvoeding, afhankelijk van het 

belang van het medicijn voor de moeder. Vermijd borstvoeding gedurende 5 maanden na behandeling met 

IMPAVIDO (8.3).

• Voortplantingspotentieel voor vrouwen en mannen: Adviseer vrouwen om effectieve 
anticonceptie te gebruiken tijdens de behandeling en gedurende 5 maanden na de 
behandeling. Adviseer patiënten over reproductietoxiciteit bij dieren en dat het 
potentieel voor verminderde vruchtbaarheid bij mensen niet voldoende is geëvalueerd 
(5.1, 5.2, 8.8).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERINGSVORMEN EN KRACHTEN------------------- 
Elke IMPAVIDO-capsule voor oraal gebruik bevat 50 mg miltefosine (3).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRA-INDICATIES------------------ ------------
• Zwangerschap (4.1, 8.1, 8.8, 13.1).
• Sjögren-Larsson-syndroom (4.2, 12.3).
• Overgevoeligheid voor miltefosine of voor één van de hulpstoffen (4.3).

Zie 17 voor PATINTENCOUNSELING INFORMATIE en 
medicatiehandleiding.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN------------------------

TITLE - MILTEFOSINE / IMPAVIDO MEDICATION PATIENT INFORMATION IN DUTCH
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www.911globalmeds.com/buy-miltefosine-impavido-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/204684s000lbl.pdf


VOLLEDIGE VOORSCHRIFTINFORMATIE: INHOUD* 
WAARSCHUWING: EMBRYO-FOETAL TOXICITEIT
1
2
3
4

8 GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE POPULATIES
8.1 Zwangerschap
8.3 Moeders die borstvoeding geven

8.4 Pediatrisch gebruik
8.5 Geriatrisch gebruik
8.6 Nierfunctiestoornis
8.7 Leverfunctiestoornis
8.8 Vrouwen en mannen met reproductief potentieel 
OVERDOSERING
OMSCHRIJVING
KLINISCHE FARMACOLOGIE
12.1 Werkingsmechanisme
12.3 Farmacokinetiek
12.4 Microbiologie
NIET-KLINISCHE TOXICOLOGIE
13.1 Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid
13.2 Diertoxicologie en/of farmacologie 
KLINISCHE STUDIES
14.1 Behandeling van viscerale leishmaniasis
14.2 Behandeling van cutane leishmaniasis
14.3 Behandeling van mucosale leishmaniasis 
HOE GELEVERD/OPSLAG EN BEHANDELING 
VAN PATINTCOUNSELINFORMATIE
17.1 Doseringsinstructies
17.2 Vrouwen en mannen met reproductief potentieel

AANWIJZINGEN EN GEBRUIK
DOSERING EN TOEDIENING 
DOSERINGSVORMEN EN STERKEN 
CONTRA-INDICATIES
4.1 Zwangerschap
4.2 Sjögren-Larsson-syndroom
4.3 Overgevoeligheid
WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

5.1 Embryo-foetale toxiciteit
5.2 Reproductieve effecten
5.3 Niereffecten
5.4 Levereffecten
5.5 Gastro-intestinale effecten
5.6 Trombocytopenie
5.7 Absorptie van orale anticonceptiva
5.8 Stevens-Johnson-syndroom 
ONGEWENSTE REACTIES
6.1 Klinische proefervaring
6.2 Postmarketingervaring 
DRUG-INTERACTIES

10
11
12

5

13

14
6

7 16
17

* Secties of subsecties die zijn weggelaten uit de volledige 
voorschrijfinformatie worden niet vermeld.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 2 van 18

Referentie-ID: 3473184



VOLLEDIGE VOORSCHRIFTINFORMATIE

WAARSCHUWING: EMBRYO-FOETALE TOXICITEIT

IMPAVIDO kan schade aan de foetus veroorzaken. Foetale sterfte en teratogeniteit traden op bij dieren die 
miltefosine kregen toegediend in doses die lager waren dan de aanbevolen dosis voor de mens. Dien IMPAVIDO niet 
toe aan zwangere vrouwen. Verkrijg een serum- of urinezwangerschapstest bij vrouwen met reproductief potentieel 
voordat IMPAVIDO wordt voorgeschreven. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd dienen te worden geadviseerd 
effectieve anticonceptie te gebruiken tijdens de behandeling met IMPAVIDO en gedurende 5 maanden na de 
behandeling[zie contra-indicaties (4.1), waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1), gebruik bij specifieke 
populaties (8.1, 8.8) en niet-klinische toxicologie (13.1)].

1 AANWIJZINGEN EN GEBRUIK

IMPAVIDO (miltefosine) capsules zijn geïndiceerd bij volwassenen en adolescenten≥12 jaar met een 
gewicht ≥ 30 kg voor de behandeling van:

• Viscerale leishmaniasis veroorzaakt door:Leishmania donovani [zie Klinische onderzoeken (14.1)].

• Cutane leishmaniasis veroorzaakt door:Leishmania braziliensis,Leishmania guyanensis, en 
Leishmania panamensis [zie Klinische onderzoeken (14.2)].

• Mucosale leishmaniasis veroorzaakt door:Leishmania braziliensis [zie Klinische onderzoeken (14.3)].

Gebruiksbeperkingen:

• Leishmaniasoorten die werden bestudeerd in klinische onderzoeken ter evaluatie van IMPAVIDO waren gebaseerd op 

epidemiologische gegevens[zie Klinische onderzoeken (14.1, 14.2)].

• Er kan geografische variatie zijn in de klinische respons van hetzelfdeLeishmaniasoorten naar 
IMPAVIDO[zie Klinische onderzoeken (14.1, 14.2)].

• De werkzaamheid van IMPAVIDO bij de behandeling van andereLeishmaniasoort is niet 
geëvalueerd.

2 DOSERING EN ADMINISTRATIE

De behandelingsduur is 28 aaneengesloten dagen. Toedienen met voedsel om gastro-
intestinale bijwerkingen te verlichten.

Tabel 1: Miltefosine-dosering

Gewicht Dosering en administratie
30 kg tot 44 kg Tweemaal daags één capsule van 50 mg bij de maaltijd (ontbijt en avondeten)

45 kg of meer Driemaal daags één capsule van 50 mg met voedsel (ontbijt, lunch en diner)
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3 DOSERINGSVORMEN EN KRACHTEN

IMPAVIDO® (miltefosine) orale capsules zijn ondoorzichtige, rode, harde gelatinecapsules met 
"PLB" bedrukt op het capsulelichaam en "MILT 50" bedrukt op de dop met witte inkt. Elke capsule 
bevat 50 mg miltefosine[zie Beschrijving (11), Levering/Opslag en behandeling (16)].

4

4.1 Zwangerschap

CONTRA-INDICATIES

IMPAVIDO kan schade aan de foetus veroorzaken. IMPAVIDO is gecontra-indiceerd bij zwangere vrouwen. Zorg 
voor een urine- of serumzwangerschapstest voordat u IMPAVIDO . voorschrijft[zie Boxed Waarschuwing en gebruik 
in specifieke populaties (8.1)].

4.2 Sjögren-Larsson-syndroom

IMPAVIDO is gecontra-indiceerd bij patiënten met het Sjögren-Larsson-syndroom[zie Klinische 
Farmacologie (12.3)].

4.3 Overgevoeligheid

IMPAVIDO is gecontra-indiceerd bij patiënten die overgevoelig zijn voor miltefosine of een van de 
hulpstoffen van IMPAVIDO.

5

5.1 Embryo-foetale toxiciteit

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Miltefosine kan schade aan de foetus veroorzaken. Embryofetale toxiciteit, waaronder sterfte en teratogeniteit, werd 
waargenomen bij dieren die miltefosine kregen toegediend vóór de paring, tijdens de vroege zwangerschap en 
tijdens de organogenese in doses die lager waren dan de maximaal aanbevolen dosis voor de mens (MRHD). Gebruik 
IMPAVIDO niet bij zwangere vrouwen. Zorg voor een urine- of serumzwangerschapstest voordat u IMPAVIDO 
voorschrijft aan vruchtbare vrouwen. Adviseer vrouwen in de vruchtbare leeftijd om effectieve anticonceptie te 
gebruiken tijdens IMPAVIDO-therapie en gedurende 5 maanden na voltooiing van de therapie[zie omkaderde 
waarschuwing, contra-indicaties (4.1) en gebruik bij specifieke populaties (8.1, 8.8)].

5.2 Reproductieve effecten

vrouwen
Miltefosine veroorzaakte verminderde vruchtbaarheid bij ratten en reversibele folliculaire atresie en diestrus bij honden in 
doses van respectievelijk ongeveer 1,0 en 0,2 maal de MRHD op basis van vergelijkingen van het lichaamsoppervlak[zie 
niet-klinische toxicologie (13.1)]. Effecten op de vrouwelijke vruchtbaarheid bij de mens zijn niet formeel onderzocht.
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mannen

Miltefosine veroorzaakte een verminderd aantal levensvatbare zaadcellen en verminderde vruchtbaarheid bij ratten bij 
doses van ongeveer 0,4 keer de MRHD[zie niet-klinische toxicologie (13.1)]. Een hogere dosis bij ratten, ongeveer 1,0 maal 
de MRHD, veroorzaakte testiculaire atrofie en verminderde vruchtbaarheid die 10 weken na beëindiging van de toediening 
van het geneesmiddel niet volledig omkeerde.

Scrotale pijn en verminderde of afwezige ejaculatie tijdens de therapie zijn gemeld tijdens de behandeling 
met IMPAVIDO[zie Bijwerkingen (6.2)]. De effecten van IMPAVIDO op de mannelijke vruchtbaarheid bij de 
mens zijn niet voldoende onderzocht.

Adviseer vrouwen en mannen over de bevindingen van de vruchtbaarheid bij dieren en dat het potentieel voor 
verminderde vruchtbaarheid met IMPAVIDO-therapie bij mensen niet voldoende is geëvalueerd.

5.3 Niereffecten

Verhogingen van serumcreatinine (Cr) werden opgemerkt in klinische onderzoeken naar IMPAVIDO bij de 
behandeling van cutane, mucosale en viscerale leishmaniasis. Controleer de nierfunctie wekelijks bij 
patiënten die IMPAVIDO krijgen tijdens de therapie en gedurende 4 weken na het einde van de therapie[zie 
Bijwerkingen (6.1)].

5.4 Levereffecten

Verhogingen van levertransaminasen (ALT, AST) en bilirubine werden opgemerkt in klinische onderzoeken 
naar IMPAVIDO bij de behandeling van viscerale leishmaniasis. Monitor levertransaminasen (ALAT, AST) en 
bilirubine tijdens de behandeling bij patiënten die IMPAVIDO® krijgen[zie Bijwerkingen (6.1)].

5.5 Gastro-intestinale effecten

Braken en/of diarree komen vaak voor tijdens de toediening van IMPAVIDO en kunnen leiden tot 
volumedepletie. Moedig vochtinname aan om volumedepletie te voorkomen[zie Bijwerkingen (6.1)].

5.6 Trombocytopenie

Trombocytopenie tijdens de behandeling is gemeld bij patiënten die werden behandeld voor viscerale 
leishmaniasis. Controleer het aantal bloedplaatjes tijdens de therapie voor viscerale leishmaniasis[zie 
Bijwerkingen (6.1, 6.2)].

5.7 Absorptie van orale anticonceptiva

Braken en/of diarree die optreden tijdens de behandeling met IMPAVIDO kunnen de absorptie van orale anticonceptiva 
beïnvloeden en daardoor hun werkzaamheid in gevaar brengen. Als braken en/of diarree optreden tijdens behandeling met 
IMPAVIDO, adviseer vrouwen dan om aanvullende niet-hormonale of alternatieve methode(n) voor effectieve anticonceptie 
te gebruiken.
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5.8 Stevens-Johnson-syndroom

Stevens-Johnson-syndroom is gemeld tijdens behandeling met IMPAVIDO. Stop met IMPAVIDO als 
een exfoliatieve of bulleuze uitslag wordt opgemerkt tijdens de therapie[zie Bijwerkingen (6.1)].

6 ONGEWENSTE REACTIES

Omdat klinische onderzoeken onder sterk uiteenlopende omstandigheden worden uitgevoerd, kunnen de bijwerkingen die in de klinische onderzoeken van een 

geneesmiddel zijn waargenomen niet direct worden vergeleken met de percentages in de klinische onderzoeken van een ander geneesmiddel en komen mogelijk 

niet overeen met de percentages die in de praktijk worden waargenomen.

6.1 Ervaring met klinische proeven

Viscerale leishmaniasis

Er werd één fase 3-onderzoek uitgevoerd bij patiënten ≥ 12 jaar in India. Tweehonderdnegentig (299) 
patiënten (211 mannen en 88 vrouwen) kregen oraal IMPAVIDO toegediend in een streefdosis van 2,5 mg/kg/
dag gedurende 28 dagen (capsule van 50 mg eenmaal daags als het gewicht minder was dan 25 kg en 
capsule van 50 mg tweemaal daags als het gewicht 25 kg of meer was). De patiënten waren tussen de 12 en 
64 jaar oud. Gewicht varieerde tussen 15 en 67 kg (gemiddeld gewicht 38,6 kg) en BMI varieerde tussen 8,2 en 
24 (gemiddelde 16,1). Negenennegentig (99) patiënten kregen om de dag intraveneus 1 mg/kg/dag 
amfotericine B-deoxycholaat gedurende 15 doses. Een statistisch significant hoger percentage mannen kreeg 
IMPAVIDO dan amfotericine B.

Minder dan 1% van de patiënten die IMPAVIDO kregen stierf (2/299) en geen enkele patiënt die amfotericine 
B kreeg stierf. Ernstige bijwerkingen werden gemeld bij 2% van de IMPAVIDO-ontvangers (6/299) en 1% van 
de amfotericine B-ontvangers (1/99). Ongeveer 3% van de patiënten stopte met de behandeling in elke 
behandelarm vanwege een bijwerking. Ernstige bijwerkingen en bijwerkingen die leidden tot stopzetting van 
het geneesmiddel waarvan werd gedacht dat ze verband hielden of mogelijk verband hielden met IMPAVIDO, 
waren onder meer Stevens-Johnson-syndroom, melena en trombocytopenie, artritis en huiduitslag, CTCAE1

Graad 4 diarree (≥10 ontlasting per dag) en CTCAE graad 4 hyperbilirubinemie (≥10x bovengrens van normale 
ULN).

Tabel 2: Bij de behandeling optredende bijwerkingen die optreden bij ≥2% van de patiënten met viscerale leishmaniasis die 
IMPAVIDO krijgen

Amfotericine B
deoxycholaat

N = 99

Systeem/orgaanklasse
Voorkeurstermijn

IMPAVIDO
N = 299

Maagdarmstelselaandoeningen

Diarree 61 (20,4%) 6 (6,1%)
braken 113 (37,8%) 20 (20,0%)

Algemene aandoeningen

Asthenie 19 (6,3%) 4 (4,0%)
Metabolisme en voedingsstoornissen

Verminderde eetlust 69 (23,1%) 22 (22,2%)

1Algemene terminologiecriteria voor bijwerkingen
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In deze studie kwamen creatinine (Cr)-verhogingen ≥ 1,5 keer boven de uitgangswaarde voor bij ongeveer 10% van de 
IMPAVIDO-ontvangers en bij 40% van de amfotericine B-ontvangers aan het einde van de therapie. Tien procent van de 
proefpersonen in elke arm had na 6 maanden follow-up een verhoging van de Cr ≥ 1,5 keer boven de uitgangswaarde. 
Geen enkele IMPAVIDO-ontvanger stopte met de behandeling vanwege Cr-verhoging.

Verhogingen van transaminasen tijdens de therapie kwamen voor bij maximaal de helft van de IMPAVIDO-ontvangers en bij 
maximaal een derde van de amfotericine B-ontvangers. De verhogingen waren licht (< 3x ULN) of matig (3-5x ULN) bij 
respectievelijk 94% en 6% van de met IMPAVIDO behandelde patiënten die een verhoging ervoeren. Geen enkele patiënt 
stopte met de behandeling vanwege verhogingen in transaminasen.

Aan het einde van de therapie hadden 62% en 2,4% van de IMPAVIDO-ontvangers en 54% en 2% van de amfotericine B-
ontvangers een aantal bloedplaatjes van respectievelijk < 150.000 en < 50.000.

Cutane leishmaniasis

De werkzaamheid van IMPAVIDO bij de behandeling van cutane leishmaniasis werd geëvalueerd in één 
placebogecontroleerd onderzoek uitgevoerd in Colombia en Guatemala en in twee vergelijkende 
onderzoeken uitgevoerd in respectievelijk Bolivia en Brazilië. In de placebogecontroleerde studie kregen 
negenentachtig (89) patiënten ≥12 jaar een beoogde IMPAVIDO-dosis van 2,5 mg/kg/dag gedurende 28 
dagen en vierenveertig (44) kregen placebo. In de vergelijkende onderzoeken ontvingen honderdtwintig 
(120) patiënten ≥12 jaar een doeldosis IMPAVIDO van 2,5 mg/kg/dag gedurende 28 dagen en achtenvijftig 
(58) patiënten kregen 20 mg/kg/dag pentavalent antimoon ( meglumine) parenteraal gedurende 20 dagen.

Tabel 3: Bijwerkingen die optreden in≥2% van de met IMPAVIDO behandelde patiënten ≥12 jaar met cutane 
leishmaniasis in het placebogecontroleerde onderzoek
Systeem/orgaanklasse
Voorkeurstermijn

IMPAVIDO
N = 89

Placebo
N = 44

Oor- en labyrintaandoeningen
Reisziekte 26 (29,2%) 10 (22,7%)

Maagdarmstelselaandoeningen

Buikpijn 10 (11,2%) 3 (6,8%)
Diarree 7 (7,9%) 2 (4,5%)
Misselijkheid 32 (35,9%) 5 (11,1%)
braken 4 (4,5%) 0

Algemene aandoeningen en aandoeningen van de toedieningsplaats

Malaise 3 (3,4%) 1 (2,3%)
Pyrexie 5 (5,6%) 2 (4,5%)

Zenuwstelselaandoeningen

Duizeligheid 4 (4,5%) 0
Hoofdpijn 25 (28,1%) 10 (22,7%)
Slaperigheid 3 (3,4%) 0

Huid- en onderhuidaandoeningen
pruritus 4 (4,5%) 0
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Tabel 4: Bijwerkingen die optreden bij ≥2% van de met IMPAVIDO behandelde patiënten ≥ 12 jaar met cutane 
leishmaniasis in twee vergelijkende onderzoeken
Systeem/orgaanklasse
Voorkeurstermijn

IMPAVIDO
N = 120

Meglumine
N = 58

Maagdarmstelselaandoeningen

Buikpijn 9 (7,5%) 3 (5,2%)
Diarree 18 (15,0%) 3 (5,2%)
Misselijkheid 50 (41,7%) 3 (5,2%)
braken 33 (27,5%) 0

Infecties en parasitaire aandoeningen

Lymfangitis 7 (5,8%) 0
Metabolisme en voedingsstoornissen

Verminderde eetlust 13 (10,8%) 4 (5,8%)
Zenuwstelselaandoeningen

Duizeligheid 15 (12,5%) 4 (6,9%)
Huid- en onderhuidaandoeningen

pruritus 7 (5,8%) 0

In de placebogecontroleerde studie hadden 12/89 (13,4%) IMPAVIDO-proefpersonen aan het einde van de therapie een Cr-
verhoging van 1,5-3 keer boven de uitgangswaarde, vergeleken met 2/44 (4,5%) placebo-patiënten. In de vergelijkende 
studie had een vergelijkbaar percentage proefpersonen die IMPAVIDO of pentavalent antimoon kregen, Cr-verhogingen 
boven de uitgangswaarde op 3 en 6 maanden na de therapie (ongeveer 5%). Ongeveer 25% van de IMPAVIDO-patiënten 
en 11% van de personen met pentavalent antimoon hadden aan het einde van de therapie Cr-verhogingen van 1, 5-3 keer 
boven de uitgangswaarde in de twee actief gecontroleerde onderzoeken. De frequentie van AST- en ALT-toename boven 
de bovengrens van normaal aan het einde van de therapie was vergelijkbaar bij IMPAVIDO- en placebo-ontvangers 
(ongeveer 5%).

Andere bijwerkingen die werden gezien met een incidentie van <2% in de IMPAVIDO-groep waren anemie, 
lymfadenopathie, opgezette buik, constipatie, dysfagie, flatulentie, vermoeidheid, malaise, abces, cellulitis, 
ecthyma, paresthesie, testiculaire pijn, zwelling van de testikels, Stevens-Johnson-syndroom, urticaria, 
huiduitslag, pyodermie.

6.2 Postmarketingervaring

De volgende bijwerkingen zijn wereldwijd vastgesteld tijdens het gebruik van IMPAVIDO. Omdat deze reacties vrijwillig 
worden gemeld door een populatie van onbekende grootte, is het niet altijd mogelijk om een   betrouwbare schatting 
van de frequentie ervan of een oorzakelijk verband met blootstelling aan geneesmiddelen vast te stellen.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen: trombocytopenie, agranulocytose

Maagdarmstelselaandoeningen: melena

Algemene aandoeningen: gegeneraliseerd oedeem, perifeer oedeem
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Lever- en galaandoeningen: geelzucht

Zenuwstelselaandoeningen: hartinfarct

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen: scrotumpijn, verminderd ejaculaatvolume, afwezige 
ejaculatie.
Bloedvataandoeningen: epistaxis

7 DRUG-INTERACTIES

In vitroen metabolismestudies bij dieren toonden aan dat miltefosine de activiteit van de belangrijkste 
humane cytochroom P450-enzymen niet duidelijk induceerde of remde[zie Klinische Farmacologie (12.3)]. 
De mogelijkheid van interactie van miltefosine met geneesmiddeltransporters is niet onderzocht.

8

8.1 Zwangerschap

Zwangerschap Categorie D

GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE POPULATIES

Risico Samenvatting

IMPAVIDO kan schade aan de foetus veroorzaken. Zwangerschapsgegevens bij de mens zijn niet beschikbaar, maar 
embryofoetale toxiciteit, waaronder sterfte en teratogeniteit, werd waargenomen in embryo-foetale onderzoeken bij ratten 
en konijnen die orale miltefosine kregen toegediend tijdens de organogenese in doses die respectievelijk 0,06 en 0,2 maal 
de maximaal aanbevolen dosis voor de mens waren (MRHD), gebaseerd op vergelijking van het lichaamsoppervlak (BSA). 
Talrijke viscerale en skeletafwijkingen van de foetus werden waargenomen in een vruchtbaarheidsonderzoek bij vrouwelijke 
ratten die miltefosine kregen toegediend vóór de paring tot en met dag 7 van de zwangerschap in doses van 0,3 maal de 
MRHD. Dien IMPAVIDO niet toe aan zwangere vrouwen.

Klinische overwegingen
Tijdens de zwangerschap kan viscerale leishmaniasis levensbedreigend zijn voor de moeder en kan leiden tot 
ongunstige foetale uitkomsten, waaronder spontane abortus, aangeboren ziekte als gevolg van verticale transmissie, 
klein voor de zwangerschapsduur pasgeboren en ernstige bloedarmoede. Tijdens de zwangerschap kan cutane 
leishmaniasis zich manifesteren met grotere en atypisch lijkende laesies en kan gepaard gaan met een verhoogd 
risico op nadelige foetale uitkomsten, waaronder vroeggeboorten en doodgeboorten.

Dierlijke gegevens

Toediening van miltefosine in embryo-foetale toxiciteitsonderzoeken bij ratten tijdens de vroege embryonale 
ontwikkeling (dag 6 tot dag 15 van de dracht) veroorzaakte embryo-foetale toxiciteit, waaronder sterfte en 
teratogeniteit bij doseringen van ≥ 1,2 mg/kg/dag (0,06 maal de MRHD op basis van BSA-vergelijking ). Teratogene 
effecten omvatten onontwikkelde grote hersenen, hemorragische vloeistof die het lumina van de schedel vult, 
gespleten gehemelte en gegeneraliseerd oedeem. Embryofetale toxiciteit werd ook waargenomen bij konijnen na 
orale toediening van miltefosine tijdens de organogenese (dag 6 tot dag 18 van de dracht) bij doses 2,4 mg/kg/dag 
(0,2 maal de MRHD op basis van BSA-vergelijking). Bij zowel ratten als konijnen waren er geen levensvatbare nesten 
bij doses miltefosine ≥ 6,0 mg/kg/dag (0,3 of 0,6 keer de MRHD op basis van BSA-vergelijkingen voor respectievelijk 
ratten en konijnen).
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In een afzonderlijk onderzoek naar de vrouwelijke vruchtbaarheid bij ratten, produceerden doses miltefosine ≥ 6,81 
mg/kg/dag (0,3 maal de MRHD op basis van BSA-vergelijking) toegediend gedurende vier weken vóór de paring en 
tot dag 7 van de zwangerschap talrijke viscerale (misvormde cerebrale structuren, verwijde ventrikels gevuld met 
bruine massa's, misvormd ruggenmerg, misvormde en verkeerd geplaatste ogen, hypofyse en afwezig binnenoor) en 
skelet (gespleten gehemelte, haltervormige ossificatie van thoracale wervelcentra, duidelijk vergrote 
schedelbeenderen en duidelijk verwijde suturae) misvormingen van de foetus.
[zie Contra-indicaties (4.1), Niet-klinische toxicologie (13.1)].

8.3 Moeders die borstvoeding geven

Het is niet bekend of IMPAVIDO aanwezig is in moedermelk. Omdat veel geneesmiddelen aanwezig zijn in moedermelk en 
vanwege de mogelijkheid van ernstige bijwerkingen bij zuigelingen die borstvoeding krijgen van IMPAVIDO, moet worden 
besloten of de borstvoeding moet worden gestaakt of dat het geneesmiddel moet worden gestaakt, rekening houdend 
met het belang van het geneesmiddel voor de moeder. Borstvoeding moet gedurende 5 maanden na behandeling met 
IMPAVIDO worden vermeden.

8.4 Pediatrisch gebruik

De veiligheid en werkzaamheid bij pediatrische patiënten < 12 jaar zijn niet vastgesteld. Jonge ratten waren 
gevoeliger voor de door miltefosine geïnduceerde effecten, met name effecten op het netvlies en de nieren, dan 
volwassen ratten[zie indicaties en gebruik (1)].

8.5 Geriatrisch gebruik

Klinische onderzoeken met IMPAVIDO omvatten niet voldoende aantallen proefpersonen van 65 jaar en 
ouder om te bepalen of zij anders reageren dan jongere proefpersonen.

8.6 Nierfunctiestoornis

Patiënten met serumcreatinine- of BUN-spiegels≥1,5 keer de bovengrens van normaal werden uitgesloten van de 
klinische onderzoeken. De farmacokinetiek van miltefosine is niet onderzocht bij patiënten met een 
nierfunctiestoornis.

8.7 Leverfunctiestoornis

Patiënten met serumspiegels van ALT of AST≥3 keer de bovengrens van de normale en bilirubinespiegels ≥
Tweemaal de bovengrens van normaal werden uitgesloten van de klinische onderzoeken. De farmacokinetiek 
van miltefosine is niet onderzocht bij patiënten met leverinsufficiëntie.

8.8 Vrouwen en mannen met reproductief potentieel

anticonceptie
IMPAVIDO kan schade aan de foetus veroorzaken bij gebruik tijdens de zwangerschap. Adviseer vrouwen in de vruchtbare leeftijd 

om effectieve anticonceptie te gebruiken tijdens IMPAVIDO-therapie en gedurende 5 maanden nadat de therapie is voltooid[zie 
omkaderde waarschuwingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1) en gebruik bij specifieke populaties (8.1)].
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Braken en/of diarree die optreden tijdens de behandeling met IMPAVIDO kunnen de absorptie van orale anticonceptiva 
beïnvloeden en kunnen daarom hun werkzaamheid in gevaar brengen. Adviseer vrouwen die orale anticonceptiva gebruiken 
om aanvullende niet-hormonale of alternatieve methode(n) voor effectieve anticonceptie te gebruiken tijdens IMPAVIDO-
therapie als braken en/of diarree optreedt tijdens de therapie[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.7)].

Onvruchtbaarheid

vrouwen
Miltefosine veroorzaakte verminderde vruchtbaarheid bij ratten en veroorzaakte reversibele folliculaire atresie en diestrus 
bij honden in doses van respectievelijk ongeveer 1,0 en 0,2 maal de MRHD[zie waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 
(5.2), niet-klinische toxicologie (13.1)]. De effecten van IMPAVIDO op de vrouwelijke vruchtbaarheid bij de mens zijn niet 
formeel onderzocht.

mannen

Miltefosine veroorzaakte een verminderd aantal levensvatbare zaadcellen en verminderde vruchtbaarheid bij ratten bij doses van 

ongeveer 0,4 keer de MRHD[zie waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.2), niet-klinische toxicologie (13.1)]. Een hogere dosis 

bij ratten, ongeveer 1,0 maal de MRHD, veroorzaakte testiculaire atrofie en verminderde vruchtbaarheid die 10 weken na 

beëindiging van de toediening van het geneesmiddel niet volledig omkeerde. De effecten van IMPAVIDO op de mannelijke 

vruchtbaarheid bij de mens zijn niet voldoende onderzocht.

Adviseer vrouwen en mannen over de bevindingen van de vruchtbaarheid bij dieren en dat het potentieel voor 
verminderde vruchtbaarheid met IMPAVIDO-therapie niet voldoende is geëvalueerd.

10 OVERDOSERING

De vaak voorkomende bijwerkingen van braken, diarree en buikpijn zijn waarschijnlijk in geval van overdosering. Zorg voor 
voldoende hydratatie om het risico op een verminderde nierfunctie te voorkomen en vervang indien nodig elektrolyten. 
Omdat miltefosine slechts in geringe mate in de urine wordt uitgescheiden, zal geforceerde diurese de uitscheiding van 
miltefosine niet verhogen. Gastro-intestinale lavage is van onbekende waarde. Een specifiek antidotum voor de 
behandeling van overdosering met miltefosine is niet bekend.

11 BESCHRIJVING:

IMPAVIDO-capsules bevatten de werkzame stof miltefosine, een antileishmaniaal middel. De chemische 
naam van miltefosine is 2-[[(hexadecyloxy)hydroxyphosfenyl]oxy]-N,N,Ntrimethylethylammonium 
inwendig zout. Miltefosine is een wit poeder dat vrij oplosbaar is in water, 0,1 N HCl of NaOH, methanol 
en ethanol. Het heeft de empirische formule van C21H46NEE4P met een molecuulgewicht van 407,6 en de 
volgende structuurformule:

O
P
O

+N
O O

De inactieve ingrediënten zijn colloïdaal siliciumdioxide, microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, 
talk en magnesiumstearaat. Het omhulsel van de capsule bevat gelatine, titaniumdioxide, ijzeroxide en 
gezuiverd water.
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12 KLINISCHE FARMACOLOGIE

12.1 Werkingsmechanisme

Miltefosine is een middel tegen leishmania[zie Klinische Farmacologie (12.4)].

12.3 Farmacokinetiek

De farmacokinetische parameters van miltefosine bij patiënten met viscerale en cutane leishmaniasis die gedurende 
28 dagen met IMPAVIDO werden behandeld, zijn weergegeven in Tabel 5. Vanwege de lange halfwaardetijd van 
miltefosine (> 6 dagen), leken de dalplasmaconcentraties geen steady state te bereiken. aan het einde van de 
behandeling (dwz dag 28).

Tabel 5: Gemiddelde (%CV) farmacokinetische parameters voor miltefosine na toediening van orale capsules aan 
volwassen patiënten met viscerale en cutane leishmaniasis

Cmax Tmax
d AUCe

(µg∙uur/ml)

g
Dosis tau t1/2,α

f
t1/2,β

(µg/ml) (uur) (dag) (dag)
66,2

(28.5)50 mg BID (4 weken) a 6.4
(31.1)Diepgeworteld

Leishmaniasis
(op dag 23)

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

50 mg BID (1 week)/ 50 
mg TID (3 weken)b

75.9
(17.6)

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

huid
Leishmaniasisc

(op dag 27)

6.8
(5.8)g,h

30,7
(18.3)g,h

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

a: adolescent (≥12 jaar)/volwassenen, gemiddelde dosis per kg was 3,1 mg/kg/dag b: 
adolescent (≥12 jaar)/volwassenen, gemiddelde dosis per kg was 3,6 mg/kg/dag c: 
volwassenen, gemiddelde dosis per kg was 1,8 mg/kg/dag
d: mediaan (bereik)
e: AUC0-12uvoor BOD, AUC0-8uvoor TID
f: t1/2,α = distributiefase halfwaardetijd; t1/2,β= terminale eliminatiehalfwaardetijd g: schattingen 
gebaseerd op een farmacokinetisch populatiemodel
h: gemiddelde (% standaardfout)

Absorptie

De absolute biologische beschikbaarheid van miltefosine is niet vastgesteld. Bij patiënten met viscerale 
leishmaniasis werden bij veel patiënten de maximale miltefosineconcentraties na orale toediening van 
IMPAVIDO-capsules bereikt vlak voor de volgende dosis, wat aangeeft dat de absorptie van miltefosine 
gedurende het doseringsinterval kan plaatsvinden.

Verdeling
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De distributie van miltefosine is niet onderzocht bij mensen. De binding aan humane plasma-eiwitten van 
miltefosine, beoordeeld met een ultracentrifugatiemethode, was 98% over het 
geneesmiddelconcentratiebereik van 0,1 tot 10 µg/ml. Bij ratten was radioactiviteit van [14C] miltefosine wordt 
wijd verspreid na zowel eenmalige als herhaalde orale toediening met de hoogste opname van radioactiviteit 
in nier, lever en milt. Overdracht via de placenta en uitscheiding in melk zijn niet onderzocht.

Metabolisme en uitscheiding

Neein vitrooxidatief metabolisme door 15 verschillende humane cytochroom P450-enzymen (1A1, 1A2, 
1B1, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C18, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4, 3A5, 3A7 en 4A1) werd waargenomen.

Een langzame metabolische afbraak kon worden aangetoond in menselijke hepatocyten, resulterend in de afgifte van 
choline door fosfolipase D-achtige splitsing van het miltefosinemolecuul. Het vetalcoholbevattende fragment van 
miltefosine kan het metabolisme van vetzuren binnendringen nadat het is geoxideerd tot palmitinezuur. Deze 
oxidatie wordt geblokkeerd bij patiënten met het syndroom van Sjögren-Larsson, dat wordt veroorzaakt door een 
genetisch defect in de activiteit van vetaldehydedehydrogenase. IMPAVIDO is gecontra-indiceerd bij patiënten met 
het Sjögren-Larsson-syndroom[zie Contra-indicaties (4.2)].

Er was weinig of geen bewijs van tijd- of metabolismeafhankelijke remming van de onderzochte 
cytochroom P450-enzymen tot ongeveer 40 µg/ml miltefosine.

Orale toediening van miltefosine induceerde niet duidelijk het gehalte aan CYP3A in de lever, bepaald 
door demethyleringsactiviteit van erytromycine bij ratten.

Bij patiënten met viscerale leishmaniasis werd <0,2% van de toegediende dosis uitgescheiden in de urine.

12.4 Microbiologie

Werkingsmechanisme

Het specifieke werkingsmechanisme van miltefosine tegen:Leishmaniasoort is niet bekend. Het 
werkingsmechanisme van miltefosine omvat waarschijnlijk interactie met lipiden (fosfolipiden en 
sterolen), waaronder membraanlipiden, remming van cytochroom-c-oxidase (mitochondriale functie) en 
apoptose-achtige celdood.

WerkzaamheidIn vitroenIn vivo

Miltefosine heeft een anti-leishmanial werkingin vitroen bij klinische infecties[zie klinische studies (14)]. 
Gevoeligheid van verschillendeLeishmaniasoorten evenals verschillende stammen van aLeishmania soorten tot 
miltefosine kunnen variëren in verschillende geografische regio's.

Geneesmiddelresistentie

In vitrostudies tonen een potentieel aan voor de ontwikkeling van resistentie tegen miltefosine. Sommige 
soortenL. braziliensismet intrinsieke resistentie tegen miltefosine zijn geïdentificeerd.De klinische relevantie 
van deze waarnemingen is echter niet bekend.
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Geneesmiddelresistentie kan te wijten zijn aan een afname van de accumulatie van miltefosine binnenLeishmania parasiet 
waarvan wordt gedacht dat deze het gevolg is van ofwel een toename van de uitstroom van geneesmiddelen, gemedieerd 
door de overexpressie van de ABC-transporter P-glycoproteïne en/of een afname van de opname van geneesmiddelen door 
de inactivatie van de miltefosine-transportmachine die bestaat uit de miltefosine-transporter en zijn bèta-subeenheid. 
Mutatie in het transportergen werd gerapporteerd in de isolaten van een recidiverende patiënt in één onderzoek. De 
klinische relevantie van deze bevindingen is echter niet bekend.

13 NIET-KLINISCHE TOXICOLOGIE

13.1 Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid

Mutageniteit/kankerverwekkendheid: Miltefosine negatief getest in de AMES-Salmonella-test, DNA-
amplificatietest, chromosomale aberratietestin vitro, UDS-testin vivo/in vitroen orale muis micronucleus-
testin vivo. De V 79-zoogdiercel HPRT-genmutatietest toonde een toename van de mutantfrequentie 
zonder dosisafhankelijkheid. Gezien alle resultaten van mutageniteitstests, wordt de enkele positieve 
bevinding in de V 79 HPRT-test niet toxicologisch relevant geacht met betrekking tot een mutageen risico 
voor de mens.

Er zijn geen carcinogeniteitsonderzoeken uitgevoerd. In een 52 weken durende orale toxiciteitsstudie bij ratten werd 

testiculaire Leydig-celadenoom waargenomen bij 3 van de 30 mannelijke ratten bij dagelijkse toediening van

21,5 mg/kg/dag miltefosine (1,0 maal de MRHD op basis van BSA-vergelijking). Het carcinogene 
potentieel van miltefosine bij de mens is niet bekend.

In een Segment I-vruchtbaarheidsonderzoek bij mannelijke ratten werden testiculaire atrofie, verminderde aantallen 
levensvatbaar sperma en verminderde vruchtbaarheid waargenomen bij ratten na dagelijkse orale doses van ≥ 8,25 mg/kg 
(0,4 maal de MRHD op basis van BSA-vergelijking). Deze bevindingen waren omkeerbaar binnen een herstelperiode van 10 
weken, behalve bij de hoogste geteste dosis, 21,5 mg/kg/dag (1,0 maal de MRHD op basis van BSA-vergelijking), waarbij de 
effecten niet volledig omkeerbaar waren.

In een vrouwelijke vruchtbaarheidsstudie bij ratten trad oestruscyclusstilstand in de metestrus- of diestrusfase op 
met de hoge dosis van 21,5 mg/kg (1,0 maal de MRHD op basis van BSA-vergelijking). Bij doses van 6,81 en 21,5 mg/
kg (respectievelijk 0,3 en 1,0 maal de MRHD op basis van BSA-vergelijking) werden verhoogde aantallen embryonale 
en foetale resorpties en dode foetussen waargenomen. In een 52 weken durend toxicologisch onderzoek bij honden 
werd een verhoogd aantal atretische follikels in de eierstokken en cyclusstilstand in de baarmoeder, vagina en 
borstklier waargenomen met een morfologie die overeenkomt met anestrus of diestrus bij doses 1 mg/kg/dag ( 0,2 
keer de MRHD op basis van BSA-vergelijking). De effecten bij honden waren volledig omkeerbaar na een 
herstelperiode van 6 weken.

13.2 Diertoxicologie en/of farmacologie

Toxicologische onderzoeken met miltefosine zijn uitgevoerd bij muizen, ratten, honden en konijnen. Bijwerkingen die niet zijn 

waargenomen in klinische onderzoeken, maar die zijn waargenomen bij dieren bij blootstellingsniveaus die vergelijkbaar zijn met 

klinische blootstellingsniveaus en die mogelijk relevant zijn voor klinisch gebruik, waren als volgt:

Acute en chronische toxiciteit: De orale toediening van miltefosine bij ratten ging gepaard met 
oogletsels (retinadegeneratie). Retinadegeneratie werd waargenomen na een behandeling van 8 
weken met doses van 10 mg/kg/dag (0,5 maal de MRHD op basis van BSA-vergelijking). Jonge ratten 
waren gevoeliger voor de door miltefosine geïnduceerde effecten, vooral op ogen en
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nieren, dan volwassen ratten met retinale degeneratie die optreedt bij doses 2,15 mg/kg/dag (0,1 maal 
de MRHD op basis van BSA-vergelijking), en reversibele schade aan proximaal tubulusepitheel 
optredend bij doses ≥ 4,64 mg/kg/dag (0,2 maal de MRHD op basis van BSA-vergelijking).

14 KLINISCHE STUDIES

14.1 Behandeling van viscerale leishmaniasis

Er is één gerandomiseerde, open-label, actief-gecontroleerde studie uitgevoerd om de werkzaamheid van IMPAVIDO 
bij de behandeling van viscerale leishmaniasis te evalueren in Bihar, India, een gebied waarL. donovani staat 
epidemiologisch bekend als de meest voorkomende infecterende soort. Patiënten ≥ 12 jaar met klinische tekenen en 
symptomen die compatibel zijn met viscerale leishmaniasis (koorts, splenomegalie en cytopenie), bevestigd door de 
aanwezigheid vanLeishmaniaamastigoten in aspiraten van milt of beenmerg werden gerandomiseerd om oraal 
IMPAVIDO of intraveneus amfotericine B-deoxycholaat te krijgen in een verhouding van 3: 1. Patiënten met een 
gewicht ≥ 25 kg kregen tweemaal daags een capsule IMPAVIDO 50 mg bij de maaltijd. Patiënten met een gewicht < 
25 kg kregen eenmaal daags 's ochtends een capsule IMPAVIDO 50 mg bij de maaltijd. Gewicht varieerde tussen 15 
en 67 kg (gemiddeld gewicht 38,6 kg) en BMI varieerde tussen 8,2 en 24 (gemiddelde 16,1). Geen enkele patiënt 
woog meer dan 70 kg. Amfotericine B werd gedurende 6 aaneengesloten uren intraveneus toegediend met 1 mg/kg 
om de dag gedurende 15 doses. Patiënten werden voor de duur van de therapie in het ziekenhuis opgenomen.

Uitsluitingscriteria waren onder meer het aantal bloedplaatjes <50 × 109/L, aantal witte bloedcellen <1 × 109/L, 
hemoglobine <6 g/100 ml, AST of ALT≥3 keer bovengrens van het normale bereik, bilirubine≥2 keer de bovengrens 
van het normale bereik, serumcreatinine of BUN > 1,5 keer de bovengrens van het normale bereik, protrombinetijd > 
5 seconden boven de controle, en elke niet-gecompenseerde of ongecontroleerde aandoening, inclusief infectie met 
het humaan immunodeficiëntievirus (HIV). Vrouwen in de vruchtbare leeftijd moesten effectieve anticonceptie 
gebruiken voor de duur van de behandeling en gedurende 2 maanden na de behandeling.

Definitieve genezing werd gedefinieerd als initiële genezing aan het einde van de therapie plus afwezigheid van tekenen en 

symptomen van viscerale leishmaniasis na 6 maanden follow-up. De initiële genezing aan het einde van de therapie werd 

geëvalueerd door herhaalde milt- of beenmergaspiratie. Patiënten met initiële parasitologische genezing werden gedurende 6 

maanden gevolgd; patiënten zonder afwezigheid van klinische tekenen en symptomen van viscerale leishmaniasis moesten 

worden geëvalueerd met herhaalde milt- of beenmergaspiratie om definitieve genezing te bepalen.

Tweehonderdnegenennegentig (299) patiënten kregen IMPAVIDO en 99 patiënten kregen amfotericine B. 
Ongeveer 70% van de patiënten in elke arm had eerder gefaald bij een behandeling met pentavalent 
antimoon. De initiële genezing werd bereikt bij 98% van de patiënten in elke behandelarm. Zes maanden na 
de therapie hadden 88 (29,5%) IMPAVIDO-ontvangers en 12 (12,1%) amfotericine B-ontvangers nog steeds 
tekenen en symptomen die wijzen op viscerale leishmaniasis. Deze tekenen of symptomen werden 
toegeschreven aan een alternatieve diagnose bij 73 patiënten. De overige 27 patiënten, allemaal in de 
IMPAVIDO-arm, ondergingen een evaluatie met milt- of beenmergaspiratie, en 9 (3,0%) waren positief voor
Leishmaniaamastigoten, wat wijst op een terugval. De uiteindelijke genezingspercentages voor IMPAVIDO en 
amfotericine B waren respectievelijk 94% en 97%.
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Tabel 6: Werkzaamheid van IMPAVIDO bij viscerale leishmaniasis bij patiënten 12 jaar in India

IMPAVIDO
N = 299

Amfotericine B-deoxycholaat
N = 99

Einde therapie
Eerste genezing: 293 (98%) 97 (98%)

6 maanden na therapie

Laatste kuur* 282 (94%) 96 (97%)
Behandelingsfalen 9 (3%) 0 (0)
Niet beoordeelbaar 8 (3%) 3 (3%)
* Het 95% exacte betrouwbaarheidsinterval voor het verschil (IV Amfotericine B – IMPAVIDO) in uiteindelijke genezing is 
(-3,0%, 6,8%).

14.2 Behandeling van cutane leishmaniasis

Er werd een placebogecontroleerd onderzoek uitgevoerd in Colombia, waarL. panamensisenL. braziliensis zijn 
epidemiologisch bekend als de meest voorkomende infectieLeishmaniasoorten, en in Guatemala waarL. 
braziliensisstaat epidemiologisch bekend als de meest voorkomende infecterende soort. De studie omvatte 
mannelijke en vrouwelijke patiënten ouder dan 12 jaar met nieuw gediagnosticeerde of recidiverende cutane 
leishmaniasis zonder mucosale betrokkenheid, parasitologisch bevestigd, met ten minste één huidulcus met 
een minimale oppervlakte van 50 mm2. Uitsluitingscriteria waren AST of ALT≥2 keer bovengrens van normaal 
bereik, bilirubine≥1,5 keer de bovengrens van het normale bereik en serumcreatinine of BUN > 1,5 keer de 
bovengrens van het normale bereik. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd moesten effectieve anticonceptie 
gebruiken voor de duur van de behandeling en gedurende 2 maanden na de behandeling.

Patiënten werden gerandomiseerd om IMPAVIDO of placebo te krijgen in een 2:1 toewijzing. Patiënten die < 45 kg 
wogen kregen IMPAVIDO 50 mg capsule tweemaal daags, en patiënten die 45 kg wogen kregen IMPAVIDO 50 mg 
capsule driemaal daags. Geen enkele patiënt woog meer dan 84 kg. Definitieve genezing werd gedefinieerd als 
schijnbare (volledige epithelialisatie van alle laesies) of gedeeltelijke genezing (onvolledige epithelialisatie, geen 
vergroting van > 50% in laesies, geen verschijnen van nieuwe laesies en negatieve parasitologie indien gedaan) 2 
weken na het einde van de therapie en volledig epithelialisatie van alle ulcera 6 maanden na het einde van de 
therapie. Het definitieve genezingspercentage voor IMPAVIDO was statistisch significant hoger dan het 
genezingspercentage voor placebo.

Tabel 7: Werkzaamheid van IMPAVIDO vergeleken met placebo bij de behandeling van cutane leishmaniasis in 
Colombia en Guatemala

IMPAVIDO Placebo
Definitieve genezing* 59/89 (66%) 13/44 (30%)

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

* Het verschil (95% BI) tussen groepen is 36,8% (20,1%, 53,4%) met een P-waarde <0,0001.

Pagina 16 van 18

Referentie-ID: 3473184



Een aanvullende studie van IMPAVIDO werd uitgevoerd in Bahia en Manaus, twee regio's in Brazilië waar 
respectievelijk:L. braziliensisenL. guyanensiszijn epidemiologisch de meest voorkomende infecterende pathogenen. 
Adolescente/volwassen patiënten in de leeftijd van 12-65 jaar kregen IMPAVIDO gedurende 28 dagen oraal 
toegediend. De streefdosis van IMPAVIDO was 2,5 mg/kg/dag: patiënten met een gewicht van 15-29 kg kregen 
eenmaal daags 50 mg, patiënten met een gewicht van 30-45 kg kregen tweemaal daags 50 mg en patiënten met een 
gewicht > 46 kg kregen driemaal daags 50 mg. De werkzaamheidscriteria waren initiële genezing (volledige re-
epithelialisatie van de zweer 2 maanden na het einde van de therapie) gevolgd door definitieve genezing (volledige 
re-epithelialisatie 6 maanden na het einde van de therapie). Het definitieve genezingspercentage bij patiënten ≥12 
jaar was 27/40 (67,5%) voor Manaus, Brazilië en 34/40 (85%) voor Bahia, Brazilië.

14.3 Behandeling van mucosale leishmaniasis

Er werd een onderzoek met één arm uitgevoerd om de werkzaamheid van IMPAVIDO-capsules voor de behandeling 
van mucosale leishmaniasis te evalueren. De studie werd uitgevoerd in Bolivia, waar:L. braziliensisis 
epidemiologisch de meest voorkomende soort.

Negenenzeventig (79) patiënten≥18 jaar met een cutaan leishmaniasislitteken plus parasieten 
waargenomen of gekweekt uit laesiemateriaal of een positieve huidtest, en geen klinisch significante 
bijkomende ziekte ontving miltefosine in een streefdosis van 2,5 mg/kg/dag gedurende 28 dagen. 12 
maanden na het einde van de therapie waren bij 49 van de patiënten (62%) oedeem, erytheem, infiltratie en 
erosie van de betrokken mucosale plaatsen volledig verdwenen.

16 HOE GELEVERD/OPSLAG EN BEHANDELING

Elke IMPAVIDO-capsule bevat 50 mg miltefosine in een ondoorzichtige, rode, harde gelatinecapsule. 
IMPAVIDO-capsules worden geleverd in een gevouwen blisterkaart met schil/doordrukstrip. Elke 
blisterkaart bevat 14 capsules. Elke doos bevat twee blisterkaarten ( NDC 61744-050-01).

Bewaren bij 20-25OC (68-77°F); excursies toegestaan   tot 15-30OC (59 – 86OF). [Zie USP-
gecontroleerde kamertemperatuur]. Beschermen tegen vocht.

Doseer alleen in de originele doos.

17 INFORMATIE VOOR PATINTCOUNSELING

Zie de door de FDA goedgekeurde medicatiehandleiding

17.1 Doseringsinstructies

• IMPAVIDO wordt toegediend met voedsel om gastro-intestinale bijwerkingen te verlichten.

• Instrueer de patiënt om de capsule heel door te slikken en niet te kauwen of uit elkaar te halen. 
Instrueer de patiënt om de volledige therapiekuur af te ronden.

• Informeer de patiënt dat buikpijn, misselijkheid, braken en diarree vaak voorkomende bijwerkingen 
zijn van de behandeling met IMPAVIDO en instrueer de patiënt om hun zorgverlener te informeren 
als deze gastro-intestinale bijwerkingen ernstig of aanhoudend zijn. Instrueer de patiënt
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om voldoende vocht te consumeren om uitdroging en daarmee het risico op nierbeschadiging te 
voorkomen.

17.2 Vrouwen en mannen met reproductief potentieel

• Adviseer vrouwen in de vruchtbare leeftijd om effectieve anticonceptie te gebruiken tijdens IMPAVIDO-therapie en 
gedurende 5 maanden na beëindiging van de therapie[zie Boxed Waarschuwing en gebruik in specifieke 
populaties (8.1, 8.8)].

• Adviseer vrouwen die orale anticonceptiva gebruiken om aanvullende niet-hormonale of alternatieve 
methode(n) voor effectieve anticonceptie te gebruiken tijdens IMPAVIDO-therapie als braken en/of diarree 
optreedt[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.7) en Gebruik bij specifieke populaties (8.8)].

• Adviseer moeders die borstvoeding geven geen borstvoeding te geven tijdens de IMPAVIDO-therapie en gedurende 5 

maanden nadat de therapie is voltooid [zieGebruik bij specifieke populaties (8.3)].

• Adviseer vrouwen en mannen dat IMPAVIDO onvruchtbaarheid veroorzaakte bij mannelijke ratten, verminderde 

vruchtbaarheid bij vrouwelijke ratten en atresie veroorzaakte in ovariële follikels bij vrouwelijke honden. Adviseer 

patiënten dat het potentieel van verminderde vruchtbaarheid bij mensen niet voldoende is geëvalueerd[zie 
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.2) en Gebruik bij specifieke populaties (8.8)].

Gedistribueerd door:

Paladin Therapeutics Inc. 
Corporation Trust Center 
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
Verenigde Staten van Amerika

Pagina 18 van 18

Referentie-ID: 3473184



Medicatiegids
IMPAVIDO® (Im-PA-vee-do)

(miltefosine)
Capsules

Lees deze medicatiehandleiding voordat u IMPAVIDO krijgt. Deze informatie vervangt niet het praten met uw zorgverlener 
over uw medische toestand of behandeling.
Wat is de belangrijkste informatie die ik over IMPAVIDO moet weten? IMPAVIDO kan 
ernstige risico's voor de zwangerschap veroorzaken:
• Gebruik IMPAVIDO niet als u zwanger bent. Als u IMPAVIDO tijdens de zwangerschap inneemt, loopt uw   baby risico op overlijden of 

ernstige geboorteafwijkingen.
• Vrouwen die zwanger kunnen worden, dienen effectieve anticonceptie (anticonceptie) te gebruiken tijdens de behandeling met 

IMPAVIDO en gedurende 5 maanden na het stoppen van de behandeling met IMPAVIDO. Bespreek met uw zorgverlener welke 
anticonceptiemethode voor u geschikt is

• Als u zwanger wordt terwijl u IMPAVIDO gebruikt, vertel dit dan onmiddellijk aan uw zorgverlener. Praat met uw 
zorgverlener over deelname aan het IMPAVIDO-zwangerschapsregister. Dit is een onderzoek om te leren hoe IMPAVIDO 
zwangerschap en baby's beïnvloedt. U kunt zich inschrijven in dit register door te bellen naar xxxxxxx

Wat is IMPAVIDO?
IMPAVIDO is een receptgeneesmiddel dat wordt gebruikt om bepaalde soorten leishmaniasis te behandelen:

• viscerale leishmaniasis (die uw interne organen aantast)
• cutane leishmaniasis (die uw huid aantast)
• mucosale leishmaniasis (die uw neus, mond en keel aantast)

Het is niet bekend of IMPAVIDO veilig en effectief is bij kinderen jonger dan 12 jaar.
Wie mag IMPAVIDO niet gebruiken? Gebruik IMPAVIDO niet als u:
• zijn zwanger
• Sjögren-Larsson-syndroom hebben
• allergisch bent voor miltefosine of voor één van de bestanddelen van IMPAVIDO. Zie het einde van deze bijsluiter voor een lijst van de 

ingrediënten in IMPAVIDO.
• een vrouw bent die zwanger kan worden en geen zwangerschapstest heeft ondergaan. Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten een 

urine- of bloedzwangerschapstest ondergaan voordat ze IMPAVIDO innemen.
• een vrouw bent die zwanger kan worden en u niet bereid bent om effectieve anticonceptie te gebruiken tijdens de 

behandeling met IMPAVIDO en gedurende 5 maanden na de behandeling
Voordat u IMPAVIDO inneemt, moet u uw zorgverlener op de hoogte stellen van al uw medische aandoeningen, 
ook als u:
• nier- of leverproblemen heeft. Uw zorgverlener moet bloedonderzoek doen om uw nieren en lever te controleren 

voordat, tijdens en na uw behandeling met IMPAVIDO.
• zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. IMPAVIDO kan uw ongeboren baby schaden.
• borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven. Het is niet bekend of IMPAVIDO in uw moedermelk terechtkomt. Praat met uw 

zorgverlener over de beste manier om uw baby te voeden als u IMPAVIDO gebruikt. U dient borstvoeding te vermijden terwijl u 
IMPAVIDO gebruikt en gedurende 5 maanden nadat u stopt met het innemen van IMPAVIDO.

Vertel uw zorgverlener over alle geneesmiddelen die u gebruikt, inclusief geneesmiddelen op recept en vrij verkrijgbare 
medicijnen, vitamines en kruidensupplementen.
Hoe moet ik IMPAVIDO innemen?
• Neem IMPAVIDO precies in zoals uw zorgverlener u dat vertelt.
• Voltooi uw volledige IMPAVIDO-behandeling van 28 dagen.
• Neem IMPAVIDO-capsules heel in. IMPAVIDO niet breken, pletten, oplossen of erop kauwen voordat u het doorslikt.
• Neem IMPAVIDO met voedsel in om maagproblemen te helpen verminderen.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van IMPAVIDO? IMPAVIDO 
kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder:
Zie "Wat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over IMPAVIDO?"
• Vruchtbaarheidsproblemen bij mannelijke en vrouwelijke ratten en abnormale menstruatiecyclus bij vrouwelijke honden.Het is niet bekend of 

IMPAVIDO vruchtbaarheidsproblemen veroorzaakt bij mannen of vrouwen
• Testiculaire pijn en afwezige of verminderde ejaculatie
• Nier- en leverproblemen
• Maag problemen. IMPAVIDO kan braken, diarree en uitdroging veroorzaken. Bel uw zorgverlener meteen als u ernstig 

moet braken en diarree heeft die niet weggaat. Drink veel water om uitdroging te voorkomen terwijl u moet braken en 
diarree heeft.

• Verminderde effectiviteit van orale anticonceptiepillen. Braken en diarree kunnen ertoe leiden dat uw 
anticonceptiepil minder effectief is in het voorkomen van zwangerschap. Gebruik een extra anticonceptiemethode, zoals 
mannencondooms met zaaddodend middel, totdat u niet meer hoeft te braken en diarree heeft.

• Afname van bloedplaatjes(dat zijn bloedcellen die helpen bij de bloedstolling).
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• Ernstige huidproblemen.IMPAVIDO kan een ernstig huidprobleem veroorzaken, het syndroom van Stevens-Johnson. Als 
u huiduitslag met blaren krijgt terwijl u IMPAVIDO gebruikt, stop dan onmiddellijk met het innemen van IMPAVIDO en bel 
uw zorgverlener.

De meest voorkomende bijwerkingen van IMPAVIDO zijn:misselijkheid, braken en diarree. Andere bijwerkingen zijn 
buikpijn, verminderde eetlust, duizeligheid, hoofdpijn, slaperigheid, jeukende huid en afwijkingen in lever- of niertesten.

Vertel het uw zorgverlener als u een bijwerking heeft die u hindert of die niet weggaat. Dit zijn niet alle mogelijke 
bijwerkingen van IMPAVIDO. Vraag uw zorgverlener voor meer informatie.

U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-FDA-1088.
Hoe moet ik IMPAVIDO bewaren?
• Bewaar IMPAVIDO bij kamertemperatuur tussen 20 ° C en 25 ° C (68 ° F tot 77 ° F).
• Bescherm IMPAVIDO tegen vocht.
Houd IMPAVIDO en alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
Algemene informatie over het veilige en effectieve gebruik van IMPAVIDO.
Medicijnen worden soms voorgeschreven voor andere doeleinden dan die in deze Medicatiewijzer vermeld staan. Gebruik 
IMPAVIDO niet voor een aandoening waarvoor het niet is voorgeschreven. Deze medicatiehandleiding vat de belangrijkste 
informatie over IMPAVIDO samen. Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met uw zorgverlener of apotheker. U 
kunt uw arts of apotheker om informatie vragen over IMPAVIDO die is geschreven voor gezondheidswerkers.

hebben.
XXXX

Geef IMPAVIDO niet aan andere mensen, ook niet als zij dezelfde symptomen hebben als u
Ga voor meer informatie naar www.TRADENAME.com ofwww.dailymed.nlm.nih.gov , of bel 1-XXX-XXX-

Wat zijn de ingrediënten in IMPAVIDO? Actief 
ingrediënt:miltefosine
Inactieve ingredienten:colloïdaal siliciumdioxide, microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, talk en 
magnesiumstearaat. Het omhulsel van de capsule bevat gelatine, titaniumdioxide, ijzeroxide en gezuiverd water.
Gedistribueerd door: Paladin Therapeutics, Inc.

Deze medicatiehandleiding is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration. Uitgegeven: Maand Jaar
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