
MGA HIGHLIGHT NG IMPORMASYON SA PAG-RESCRIBONG Ang mga highlight na ito ay hindi 

kasama ang lahat ng impormasyong kailangan upang magamit ang IMPAVIDO nang ligtas at 

epektibo. Tingnan ang buong impormasyon sa pagrereseta para sa IMPAVIDO.

• Embryo-Fetal Toxicity. Huwag gamitin sa mga buntis na kababaihan. Kumuha ng urine 
o serum pregnancy test bago simulan ang therapy. Payuhan ang paggamit ng 
epektibong pagpipigil sa pagbubuntis sa mga babaeng may potensyal na reproductive 
(Boxed Warning, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

• Mga epekto ng reproductive. Ang Miltefosine ay nagdulot ng testicular atrophy at may kapansanan 

sa fertility sa mga lalaking daga at may kapansanan sa fertility sa mga babaeng daga. Payuhan ang 

mga pasyente ng reproductive toxicities sa mga pag-aaral ng hayop at na ang mga potensyal na 

epekto sa pagkamayabong ng tao ay hindi pa nasusuri nang sapat (13.1).

• Mga Epekto sa Bato. Subaybayan ang serum creatinine sa panahon ng therapy at para sa 4 na linggo 

pagkatapos ng pagtatapos ng therapy (5.3, 6.1).

• Mga Epekto sa Hepatic. Subaybayan ang mga transaminase at bilirubin sa panahon ng 

therapy (5.4, 6.1).

• Mga Epekto sa Gastrointestinal. Hikayatin ang paggamit ng likido (5.5).

• Thrombocytopenia. Subaybayan ang bilang ng platelet sa panahon ng therapy para sa visceral 

leishmaniasis (5.6, 6.1).

• Pagsipsip ng Oral Contraceptive. Payuhan ang paggamit ng alternatibong paraan ng pagpipigil sa 

pagbubuntis kung nagkakaroon ng pagsusuka at/o pagtatae (5.7).

• Stevens-Johnson syndrome. Ihinto ang IMPAVIDO (5.8).

IMPAVIDO (miltefosine) na mga kapsula, para sa oral na 

paggamit Paunang Pag-apruba sa US: 2014

BABALA: EMBRYO-FETAL TOXICITY Tingnan ang buong 
impormasyon sa pagrereseta para sa kumpletong naka-box na babala.

Maaaring magdulot ng pinsala sa fetus ang IMPAVIDO. Ang pagkamatay ng fetus at 

teratogenicity, ay nangyari sa mga hayop na pinangangasiwaan ng miltefosine sa mga dosis na 

mas mababa kaysa sa inirerekomendang dosis ng tao. Huwag magbigay ng IMPAVIDO sa mga 

buntis na kababaihan. Kumuha ng serum o urine pregnancy test sa mga babaeng may potensyal 

na reproductive bago magreseta ng IMPAVIDO.

Payuhan ang mga babaeng may potensyal na reproductive na gumamit ng epektibong pagpipigil sa 

pagbubuntis sa panahon ng therapy at para sa 5 buwan pagkatapos ng therapy (4.1, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MASAMANG REAKSYON ------------------- -------------
• Ang mga masamang reaksyon na nangyayari sa ≥2% ng mga pasyente ay kinabibilangan ng 

pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, sakit ng ulo, pagbaba ng gana sa pagkain, pagkahilo, 

pananakit ng tiyan, pruritus, antok, mataas na transaminases, at mataas na creatinine (6.1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDIKASYON AT PAGGAMIT---------------------- -------- Ang 
IMPAVIDO ay isang antileishmanial na gamot na ipinahiwatig sa mga matatanda at kabataan ≥12 
taong gulang na tumitimbang≥30 kg (66 lbs) para sa paggamot ng:
• Visceral leishmaniasis dahil saLeishmania donovani(1).
• Cutaneous leishmaniasis dahil saLeishmania braziliensis, Leishmania 

guyanensis,atLeishmania panamensis(1).
• Mucosal leishmaniasis dahil saLeishmania braziliensis(1). Mga limitasyon sa 
paggamit:LeishmaniaAng mga species na nasuri sa mga klinikal na pagsubok ay batay 
sa data ng epidemiologic. Maaaring may heograpikong pagkakaiba-iba sa tugon ng 
parehoLeishmaniaspecies sa IMPAVIDO (1, 14). Ang bisa ng IMPAVIDO sa paggamot ng 
ibaLeishmaniaang mga species ay hindi nasuri.

Upang mag-ulat ng mga HINALAANG MASAMANG REAKSIYON, makipag-ugnayan sa 
Paladin Therapeutics Inc. sa 1-888-550-6060 o FDA sa 1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/
medwatch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERAKSYON SA DROGA------------------ -------------
• Hindi pinipigilan ng IMPAVIDO ang mga enzyme ng cytochrome P450 ng tao sa vitro.
• Ang IMPAVIDO ay hindi nagdulot ng aktibidad ng cytochrome 3A sa mga daga (7, 12.3).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSAGE AT ADMINISTRASYON------------------------ Pangasiwaan 
kasama ng pagkain upang mapabuti ang gastrointestinal masamang reaksyon.
• 30 hanggang 44 kg: isang 50 mg kapsula dalawang beses araw-araw para sa 28 magkakasunod na araw (2).

• 45 kg o higit pa: isang 50 mg kapsula tatlong beses araw-araw sa loob ng 28 magkakasunod na 

araw (2).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON----------------------- -
• Pagbubuntis: Hindi dapat gamitin ang IMPAVIDO sa panahon ng pagbubuntis. Kumuha 

ng urine o serum pregnancy test sa mga babaeng may potensyal na reproductive bago 
magreseta (4.1, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

• Mga Inang Nag-aalaga: Ihinto ang pag-inom ng gamot o pag-aalaga depende sa kahalagahan ng 

gamot sa ina. Iwasan ang pagpapasuso sa loob ng 5 buwan pagkatapos ng IMPAVIDO therapy (8.3).

• Mga Babae at Lalaking May Potensyal sa Reproduktibo: Payuhan ang mga babae na gumamit 

ng mabisang pagpipigil sa pagbubuntis sa panahon ng therapy at sa loob ng 5 buwan 

pagkatapos ng therapy. Payuhan ang mga pasyente ng reproductive toxicities sa mga hayop, at 

ang potensyal para sa kapansanan sa fertility sa mga tao ay hindi pa nasusuri nang sapat (5.1, 

5.2, 8.8).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE -------------------- Ang bawat 
kapsula ng IMPAVIDO para sa oral na paggamit ay naglalaman ng 50 mg miltefosine (3).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRAINDIKASYON ------------------- ------------
• Pagbubuntis (4.1, 8.1, 8.8, 13.1).
• Sjögren-Larsson-Syndrome (4.2, 12.3).
• Ang pagiging hypersensitive sa miltefosine o alinman sa mga excipient nito (4.3).

Tingnan ang 17 para sa IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE at Gabay sa 
Paggamot.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MGA BABALA AT PAG-Iingat ------------------------

TITLE - MILTEFOSINE / IMPAVIDO MEDICATION PATIENT INFORMATION IN FILIPINO
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BUONG IMPORMASYON SA PAG-RESCRIBO

BABALA: EMBRYO-FETAL TOXICITY

Maaaring magdulot ng pinsala sa fetus ang IMPAVIDO. Ang pagkamatay ng fetus at teratogenicity ay naganap sa mga 

hayop na pinangangasiwaan ng miltefosine sa mga dosis na mas mababa kaysa sa inirerekomendang dosis ng tao. Huwag 

magbigay ng IMPAVIDO sa mga buntis na kababaihan. Kumuha ng serum o urine pregnancy test sa mga babaeng may 

potensyal na reproductive bago magreseta ng IMPAVIDO. Ang mga babaeng may potensyal na reproductive ay dapat 

payuhan na gumamit ng epektibong pagpipigil sa pagbubuntis sa panahon ng IMPAVIDO therapy at sa loob ng 5 buwan 

pagkatapos ng therapy[tingnan ang Contraindications (4.1), Mga Babala at Pag-iingat (5.1), Paggamit sa Mga Partikular na 
Populasyon (8.1, 8.8) at Nonclinical Toxicology (13.1)].

1 MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT

Ang mga kapsula ng IMPAVIDO (miltefosine) ay ipinahiwatig sa mga matatanda at kabataan≥12 taong gulang na 
tumitimbang ng ≥ 30 kg para sa paggamot ng:

• Visceral leishmaniasis sanhi ngLeishmania donovani [tingnan ang Mga Klinikal na Pagsubok (14.1)].

• Cutaneous leishmaniasis sanhi ngLeishmania braziliensis,Leishmania guyanensis, at Leishmania 
panamensis [tingnan ang Mga Klinikal na Pagsubok (14.2)].

• Mucosal leishmaniasis sanhi ngLeishmania braziliensis [tingnan ang Mga Klinikal na Pagsubok (14.3)].

Mga Limitasyon sa Paggamit:

• LeishmaniaAng mga species na pinag-aralan sa mga klinikal na pagsubok na sinusuri ang IMPAVIDO ay batay sa 

epidemiologic data[tingnan ang Mga Klinikal na Pagsubok (14.1, 14.2)].

• Maaaring may heograpikong pagkakaiba-iba sa klinikal na tugon ng parehoLeishmaniaspecies sa IMPAVIDO
[tingnan ang Mga Klinikal na Pagsubok (14.1, 14.2)].

• Ang bisa ng IMPAVIDO sa paggamot ng ibaLeishmaniaang mga species ay hindi 
nasuri.

2 DOSAGE AT ADMINISTRASYON

Ang tagal ng paggamot ay 28 magkakasunod na araw. Pangasiwaan kasama ng pagkain upang mapabuti ang 

gastrointestinal masamang reaksyon.

Talahanayan 1: Dosis ng Miltefosine

Timbang Dosis at Pangangasiwa
30 kg hanggang 44 kg Isang 50 mg kapsula dalawang beses araw-araw na may pagkain (almusal at hapunan)

45 kg o higit pa Isang 50 mg kapsula tatlong beses araw-araw na may pagkain (almusal, tanghalian, at hapunan)
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3 MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE

Ang IMPAVIDO® (miltefosine) na oral capsule ay malabo, pula, matigas na gelatin na kapsula na may naka-print na "PLB" 
sa katawan ng kapsula at "MILT 50" na naka-print sa takip gamit ang puting tinta. Ang bawat kapsula ay naglalaman ng 50 
mg miltefosine[tingnan ang Paglalarawan (11), Paano Ibinibigay/Imbakan at Pangangasiwa (16)].

4

4.1 Pagbubuntis

MGA KONTRAINDIKASYON

Maaaring magdulot ng pinsala sa fetus ang IMPAVIDO. Ang IMPAVIDO ay kontraindikado sa mga buntis na kababaihan. 
Kumuha ng urine o serum pregnancy test bago magreseta ng IMPAVIDO[tingnan ang Boxed Warning at Paggamit sa Mga 
Partikular na Populasyon (8.1)].

4.2 Sjögren-Larsson-Syndrome

Ang IMPAVIDO ay kontraindikado sa mga pasyenteng may Sjögren-Larsson-Syndrome[tingnan ang Clinical 
Pharmacology (12.3)].

4.3 Hypersensitivity

Ang IMPAVIDO ay kontraindikado sa mga pasyenteng hypersensitive sa miltefosine o anumang mga 
excipient ng IMPAVIDO.

5

5.1 Embryo-Fetal Toxicity

MGA BABALA AT PAG-Iingat

Ang Miltefosine ay maaaring magdulot ng pinsala sa fetus. Ang toxicity ng embryo-fetal, kabilang ang kamatayan at teratogenicity, 

ay naobserbahan sa mga hayop na pinangangasiwaan ng miltefosine bago ang pag-asawa, sa panahon ng maagang pagbubuntis, at 

sa panahon ng organogenesis sa mga dosis na mas mababa kaysa sa maximum na inirerekomendang dosis ng tao (MRHD). Huwag 

gumamit ng IMPAVIDO sa mga buntis na kababaihan. Kumuha ng urine o serum pregnancy test bago magreseta ng IMPAVIDO sa 

mga babaeng may potensyal na reproductive. Payuhan ang mga babaeng may potensyal na reproductive na gumamit ng 

epektibong pagpipigil sa pagbubuntis sa panahon ng IMPAVIDO therapy at sa loob ng 5 buwan pagkatapos makumpleto ang 

therapy[tingnan ang Boxed Warning, Contraindications (4.1) at Use in Specific Populations (8.1, 8.8)].

5.2 Mga Epekto sa Reproduktibo

Mga babae
Ang Miltefosine ay nagdulot ng kapansanan sa pagkamayabong sa mga daga at nababaligtad na follicular atresia at diestrus sa mga aso sa 

mga dosis na humigit-kumulang 1.0 at 0.2 beses ayon sa pagkakabanggit ng MRHD batay sa mga paghahambing sa ibabaw ng katawan.[

tingnan ang Nonclinical Toxicology (13.1)]. Ang mga epekto sa pagkamayabong ng babae ng tao ay hindi pa pormal na pinag-aralan.
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Mga lalaki

Ang Miltefosine ay nagdulot ng pagbawas ng viable sperm count at pagkasira ng fertility sa mga daga sa mga dosis na humigit-

kumulang 0.4 beses ang MRHD[tingnan ang Nonclinical Toxicology (13.1)]. Ang isang mas mataas na dosis sa mga daga, humigit-

kumulang 1.0 beses ang MRHD, ay nagdulot ng testicular atrophy at may kapansanan sa pagkamayabong na hindi ganap na 

nabaligtad 10 linggo pagkatapos ng pangangasiwa ng gamot.

Ang pananakit ng scrotal at pagbaba o kawalan ng bulalas sa panahon ng therapy ay naiulat sa panahon ng IMPAVIDO 
therapy[tingnan ang Mga Masamang Reaksyon (6.2)]. Ang mga epekto ng IMPAVIDO sa pagkamayabong ng lalaki ay 
hindi pa napag-aralan nang sapat.

Payuhan ang mga babae at lalaki tungkol sa mga natuklasan sa pagkamayabong ng hayop, at na ang potensyal 
para sa kapansanan sa pagkamayabong sa IMPAVIDO therapy sa mga tao ay hindi sapat na nasuri.

5.3 Mga Epekto sa Bato

Ang mga pagtaas ng serum creatinine (Cr) ay nabanggit sa mga klinikal na pagsubok na sinusuri ang IMPAVIDO sa paggamot ng 

cutaneous, mucosal at visceral leishmaniasis. Subaybayan ang renal function linggu-linggo sa mga pasyenteng tumatanggap ng 

IMPAVIDO sa panahon ng therapy at sa loob ng 4 na linggo pagkatapos ng therapy[tingnan ang Mga Masamang Reaksyon (6.1)].

5.4 Hepatic Effects

Ang mga pagtaas sa liver transaminases (ALT, AST) at bilirubin ay nabanggit sa mga klinikal na pagsubok na sinusuri ang 
IMPAVIDO sa paggamot ng visceral leishmaniasis. Subaybayan ang liver transaminases (ALT, AST) at bilirubin sa 
panahon ng therapy sa mga pasyenteng tumatanggap ng IMPAVIDO[tingnan ang Mga Masamang Reaksyon (6.1)].

5.5 Mga Epekto sa Gastrointestinal

Ang pagsusuka at/o pagtatae ay karaniwang nangyayari sa panahon ng pangangasiwa ng IMPAVIDO at maaaring magresulta sa pagkaubos 

ng volume. Hikayatin ang pag-inom ng likido upang maiwasan ang pag-ubos ng dami[tingnan ang Mga Masamang Reaksyon (6.1)].

5.6 Thrombocytopenia

Ang thrombocytopenia sa panahon ng therapy ay naiulat sa mga pasyente na ginagamot para sa visceral leishmaniasis. 

Subaybayan ang bilang ng platelet sa panahon ng therapy para sa visceral leishmaniasis[tingnan ang Mga Masamang 
Reaksyon (6.1, 6.2)].

5.7 Pagsipsip ng Oral Contraceptive

Ang pagsusuka at/o pagtatae na nagaganap sa panahon ng IMPAVIDO therapy ay maaaring makaapekto sa pagsipsip ng mga oral 

contraceptive, at samakatuwid ay makompromiso ang kanilang bisa. Kung ang pagsusuka at/o pagtatae ay nangyayari sa panahon ng 

IMPAVIDO therapy, payuhan ang mga babae na gumamit ng karagdagang di-hormonal o alternatibong (mga) paraan ng mabisang pagpipigil 

sa pagbubuntis.
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5.8 Stevens-Johnson Syndrome

Ang Stevens-Johnson syndrome ay naiulat sa panahon ng IMPAVIDO therapy. Ihinto ang IMPAVIDO kung ang 
exfoliative o bullous na pantal ay napansin sa panahon ng therapy[tingnan ang Mga Masamang Reaksyon (6.1)].

6 MGA MASAMANG REAKSIYON

Dahil ang mga klinikal na pagsubok ay isinasagawa sa ilalim ng malawak na iba't ibang mga kondisyon, ang mga masamang rate ng reaksyon na 

naobserbahan sa mga klinikal na pagsubok ng isang gamot ay hindi maaaring direktang ihambing sa mga rate sa mga klinikal na pagsubok ng isa 

pang gamot at maaaring hindi sumasalamin sa mga rate na naobserbahan sa pagsasanay.

6.1 Karanasan sa Mga Klinikal na Pagsubok

Visceral Leishmaniasis

Isang Phase 3 na pagsubok ang isinagawa sa mga pasyenteng ≥ 12 taong gulang sa India. Dalawang-daan at siyam na ninetynine 

(299) na mga pasyente (211 lalaki at 88 babae) ang tumanggap ng oral IMPAVIDO sa target na dosis na 2.5 mg/kg/araw sa loob ng 

28 araw (50 mg kapsula isang beses araw-araw kung ang timbang ay mas mababa sa 25 kg at 50 mg kapsula dalawang beses araw-

araw kung ang timbang ay 25 kg o higit pa). Ang mga pasyente ay nasa pagitan ng 12 at 64 taong gulang. Ang timbang ay nasa 

pagitan ng 15 at 67 kg (mean weight 38.6 kg) at ang BMI ay nasa pagitan ng 8.2 at 24 (mean na 16.1). Siyamnapu't siyam (99) na 

mga pasyente ay nakatanggap ng 1 mg/kg/araw na amphotericin B deoxycholate sa intravenously bawat ibang araw para sa 15 na 

dosis. Ang isang makabuluhang istatistika na mas mataas na porsyento ng mga lalaki ay nakatanggap ng IMPAVIDO kumpara sa 

amphotericin B.

Wala pang 1% ng mga pasyenteng nakatanggap ng IMPAVIDO ang namatay (2/299) at walang pasyenteng nakatanggap ng 
amphotericin B ang namatay. Ang mga malubhang salungat na reaksyon ay naiulat sa 2% ng mga tatanggap ng IMPAVIDO 
(6/299) at 1% ng mga tatanggap ng amphotericin B (1/99). Humigit-kumulang 3% ng mga pasyente ang huminto sa 
paggamot sa bawat pangkat ng paggamot dahil sa isang masamang reaksyon. Ang mga malubhang salungat na reaksyon 
at masamang reaksyon na humahantong sa paghinto ng gamot na inaakalang nauugnay o posibleng nauugnay sa 
IMPAVIDO ay kinabibilangan ng Stevens-Johnson syndrome, melena at thrombocytopenia, arthritis at pantal sa balat, 
CTCAE1Grade 4 diarrhea (≥10 stools bawat araw) at CTCAE Grade 4 hyperbilirubinemia (≥10x upper limit ng normal na ULN).

Talahanayan 2: Paggamot Mga Lumilitaw na Mga Salungat na Reaksyon na Nagaganap sa ≥2% ng mga Pasyente ng Visceral Leishmaniasis na 

Tumatanggap ng IMPAVIDO

Amphotericin B
Deoxycholate

N = 99

Klase ng System Organ
Ginustong Termino

IMPAVIDO
N = 299

Gastrointestinal Disorder
Pagtatae 61 (20.4%) 6 (6.1%)
Pagsusuka 113 (37.8%) 20 (20.0%)

Mga Pangkalahatang Karamdaman

Asthenia 19 (6.3%) 4 (4.0%)
Metabolismo at Nutrisyon Disorder

Nabawasan ang Gana 69 (23.1%) 22 (22.2%)

1Mga Karaniwang Pamantayan sa Terminolohiya para sa Mga Masamang Pangyayari
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Sa pag-aaral na ito, ang mga pagtaas ng creatinine (Cr) na ≥ 1.5 beses sa itaas ng baseline ay nangyari sa humigit-
kumulang 10% ng mga tatanggap ng IMPAVIDO at sa 40% ng mga tatanggap ng amphotericin B sa pagtatapos ng 
therapy. Sampung porsyento ng mga paksa sa bawat braso ay may Cr elevation ≥1.5 beses sa itaas ng baseline sa 6 na 
buwang pag-follow up. Walang tatanggap ng IMPAVIDO na itinigil ang therapy dahil sa Cr elevation.

Ang mga pagtaas ng transaminases sa panahon ng therapy ay naganap sa hanggang kalahati ng mga tatanggap ng IMPAVIDO at 

hanggang sa isang katlo ng mga tatanggap ng amphotericin B. Ang mga elevation ay banayad (< 3x ULN) o katamtaman (3- 5x ULN) 

sa 94% at 6% ayon sa pagkakabanggit ng mga pasyenteng ginagamot ng IMPAVIDO na nakaranas ng elevation. Walang pasyente 

ang tumigil sa therapy dahil sa pagtaas ng mga transaminases.

Sa pagtatapos ng therapy, 62% at 2.4% ng mga tatanggap ng IMPAVIDO at 54% at 2% ng mga tatanggap ng 
amphotericin B ay may platelet count <150,000 at <50,000 ayon sa pagkakabanggit.

Cutaneous Leishmaniasis

Ang bisa ng IMPAVIDO sa paggamot ng cutaneous leishmaniasis ay nasuri sa isang pagsubok na kinokontrol ng placebo na 

isinagawa sa Colombia at Guatemala at sa dalawang paghahambing na pagsubok na isinagawa sa Bolivia at Brazil ayon sa 

pagkakabanggit. Sa pagsubok na kinokontrol ng placebo, walumpu't siyam (89) na mga pasyente ≥12 taong gulang ang 

nakatanggap ng target na IMPAVIDO na dosis na 2.5 mg/kg/araw sa loob ng 28 araw at apatnapu't apat (44) ang tumanggap ng 

placebo. Sa mga paghahambing na pagsubok, isang daan at dalawampu't (120) pasyente ≥12 taong gulang ang nakatanggap ng 

target na IMPAVIDO na dosis na 2.5 mg/kg/araw sa loob ng 28 araw at limampu't walong (58) mga pasyente ang nakatanggap ng 

20 mg/kg/araw na pentavalent antimony ( meglumine) parenteral sa loob ng 20 araw.

Talahanayan 3: Mga Masamang Reaksyon na Nagaganap sa≥2% ng IMPAVIDO-Treated Patient ≥12 Years of Age na 
may Cutaneous Leishmaniasis sa Placebo-Controlled Trial
Klase ng System Organ
Ginustong Termino

IMPAVIDO
N = 89

Placebo
N = 44

Mga Karamdaman sa Tainga at Labyrinth

Pagkahilo 26 (29.2%) 10 (22.7%)
Gastrointestinal Disorder

Sakit sa tiyan 10 (11.2%) 3 (6.8%)
Pagtatae 7 (7.9%) 2 (4.5%)
Pagduduwal 32 (35.9%) 5 (11.1%)
Pagsusuka 4 (4.5%) 0

Pangkalahatan at Pangasiwaan na mga Karamdaman sa Site

Malaise 3 (3.4%) 1 (2.3%)
Pyrexia 5 (5.6%) 2 (4.5%)

Mga Karamdaman sa Nervous System

Pagkahilo 4 (4.5%) 0
Sakit ng ulo 25 (28.1%) 10 (22.7%)
Antok 3 (3.4%) 0

Mga Karamdaman sa Balat at Subcutaneous Tissue

Pruritus 4 (4.5%) 0
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Talahanayan 4: Mga Salungat na Reaksyon na Nangyayari sa ≥2% ng Mga Pasyenteng Ginagamot ng IMPAVIDO ≥ 12 Taong Edad na may 

Cutaneous Leishmaniasis sa Dalawang Paghahambing na Pagsubok

Klase ng System Organ
Ginustong Termino

IMPAVIDO
N = 120

Meglumine
N = 58

Gastrointestinal Disorder

Sakit sa tiyan 9 (7.5%) 3 (5.2%)
Pagtatae 18 (15.0%) 3 (5.2%)
Pagduduwal 50 (41.7%) 3 (5.2%)
Pagsusuka 33 (27.5%) 0

Mga Impeksyon at Infestation

Lymphangitis 7 (5.8%) 0
Metabolismo at Nutrisyon Disorder

Nabawasan ang Gana 13 (10.8%) 4 (5.8%)
Mga Karamdaman sa Nervous System

Pagkahilo 15 (12.5%) 4 (6.9%)
Mga Karamdaman sa Balat at Subcutaneous Tissue

Pruritus 7 (5.8%) 0

Sa pagsubok na kinokontrol ng placebo, 12/89 (13.4%) na mga paksa ng IMPAVIDO ay nagkaroon ng pagtaas ng Cr ng 
1.5-3 beses na mas mataas sa baseline, kumpara sa 2/44 (4.5%) na mga paksa ng placebo sa pagtatapos ng therapy. Sa 
comparative trial, isang katulad na porsyento ng mga subject na nakatanggap ng IMPAVIDO o pentavalent antimony ay 
nagkaroon ng Cr elevations sa itaas ng baseline sa 3 at 6 na buwan pagkatapos ng therapy (humigit-kumulang 5%). 
Humigit-kumulang 25% ng IMPAVIDO subjects at 11% ng pentavalent antimony subjects ay nagkaroon ng Cr elevations 
1.5-3 beses sa itaas ng baseline sa pagtatapos ng therapy sa dalawang aktibong kinokontrol na pagsubok. Ang dalas ng 
pagtaas ng AST at ALT na higit sa itaas na limitasyon ng normal sa pagtatapos ng therapy ay katulad sa IMPAVIDO at mga 
tumatanggap ng placebo (humigit-kumulang 5%).

Ang iba pang salungat na kaganapan na nakikita sa <2% na saklaw sa grupong IMPAVIDO ay kinabibilangan ng 
anemia, lymphadenopathy, distension ng tiyan, paninigas ng dumi, dysphagia, utot, pagkapagod, karamdaman, 
abscess, cellulitis, ecthyma, paresthesia, testicular pain, testicular swelling, Stevens-Johnson syndrome, urticaria, 
pantal, pyoderma.

6.2 Karanasan sa Postmarketing

Ang mga sumusunod na masamang reaksyon ay natukoy sa panahon ng paggamit ng IMPAVIDO sa buong mundo. Dahil ang 

mga reaksyong ito ay boluntaryong iniulat mula sa isang populasyon na hindi tiyak ang laki, hindi laging posible na 

mapagkakatiwalaang tantiyahin ang dalas ng mga ito o magtatag ng isang sanhi na kaugnayan sa pagkakalantad sa droga.

Mga Karamdaman sa Dugo at Lymphatics: thrombocytopenia, agranulocytosis

Gastrointestinal Disorder: melena

Mga Pangkalahatang Karamdaman: pangkalahatang edema, peripheral edema
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Mga Karamdaman sa Hepatobiliary: paninilaw ng balat

Mga Karamdaman sa Nervous System: kombulsyon

Reproductive System at Breast Disorders: sakit ng scrotal, nabawasan ang dami ng ejaculate, 
walang bulalas.
Mga Karamdaman sa Vascular: epistaxis

7 INTERAKSYON SA DROGA

Sa vitroat ang mga pag-aaral ng metabolismo ng hayop ay nagpakita na ang miltefosine ay hindi kapansin-pansing nag-udyok o 

humahadlang sa aktibidad ng mga pangunahing cytochrome P450 enzyme ng tao.[tingnan ang Clinical Pharmacology (12.3)]. Ang 

potensyal ng miltefosine na makipag-ugnayan sa mga transporter ng gamot ay hindi nasuri.

8

8.1 Pagbubuntis

Kategorya ng Pagbubuntis D

GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON

Buod ng Panganib
Maaaring magdulot ng pinsala sa fetus ang IMPAVIDO. Ang data ng pagbubuntis ng tao ay hindi magagamit, gayunpaman, ang 

embryofetal toxicity kabilang ang kamatayan at teratogenicity, ay na-obserbahan sa embryo-fetal na pag-aaral sa mga daga at 

kuneho na pinangangasiwaan ng oral miltefosine sa panahon ng organogenesis sa mga dosis na ayon sa pagkakabanggit ay 0.06 at 

0.2 beses ang maximum na inirerekomendang dosis ng tao (MRHD), batay sa paghahambing ng body surface area (BSA). Maraming 

visceral at skeletal fetal malformations ang naobserbahan sa isang fertility study sa mga babaeng daga na pinangangasiwaan ng 

miltefosine bago ang pag-asawa hanggang sa ika-7 araw ng pagbubuntis sa mga dosis na 0.3 beses ang MRHD. Huwag magbigay 

ng IMPAVIDO sa mga buntis na kababaihan.

Mga Pagsasaalang-alang sa Klinikal

Sa panahon ng pagbubuntis, ang visceral leishmaniasis ay maaaring nagbabanta sa buhay ng ina at maaaring magresulta sa hindi 

magandang resulta ng fetus, kabilang ang kusang pagpapalaglag, congenital disease dahil sa vertical transmission, maliit para sa gestational 

age na bagong panganak, at malubhang anemia. Sa panahon ng pagbubuntis, ang cutaneous leishmaniasis ay maaaring magpakita na may 

mas malaki at hindi tipikal na lumilitaw na mga sugat at maaaring nauugnay sa mas mataas na panganib para sa masamang resulta ng 

pangsanggol, kabilang ang mga preterm na kapanganakan at patay na panganganak.

Data ng Hayop
Miltefosine administration sa rat embryo-fetal toxicity studies sa panahon ng maagang pag-unlad ng embryonic (Araw 6 
hanggang Araw 15 ng pagbubuntis) ay nagdulot ng embryo-fetal toxicity kabilang ang kamatayan at teratogenicity sa mga 
dosis na ≥ 1.2 mg/kg/araw (0.06 beses ang MRHD batay sa paghahambing ng BSA ). Kasama sa mga teratogenic effect ang 
hindi nabuong cerebrum, hemorrhagic fluid na pumupuno sa lumina ng bungo, cleft palate at generalized edema. Ang 
embryo-fetal toxicity ay naobserbahan din sa mga kuneho pagkatapos ng oral administration ng miltefosine sa panahon ng 
organogenesis (Araw 6 hanggang Araw 18 ng pagbubuntis) sa mga dosis na ≥ 2.4 mg/kg/araw (0.2 beses ang MRHD batay 
sa paghahambing ng BSA). Sa parehong mga daga at kuneho, walang mabubuhay na mga biik sa miltefosine na dosis ≥ 6.0 
mg/kg/araw (0.3 o 0.6 beses ang MRHD batay sa mga paghahambing ng BSA para sa mga daga at kuneho ayon sa 
pagkakabanggit).
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Sa isang hiwalay na pag-aaral ng pagkamayabong ng babae sa mga daga, ang mga dosis ng miltefosine na ≥ 6.81 mg/kg/araw (0.3 

beses ang MRHD batay sa paghahambing ng BSA) na ibinibigay sa loob ng apat na linggo bago mag-asawa at hanggang sa Araw 7 

ng pagbubuntis ay gumawa ng maraming visceral (mis-pormal na mga istruktura ng cerebral, dilat. ventricles na puno ng brown 

mass, maling hugis ng spinal cord, maling hugis at malpositioned na mga mata, hypophysis, at walang panloob na tainga) at skeletal 

(cleft palate, hugis dumbbell ossification ng thoracic vertebral centers, kapansin-pansing pinalaki na mga buto ng bungo, at 

kapansin-pansing dilat na suturae) pangsanggol na malformations.

[tingnan ang Contraindications (4.1), Nonclinical Toxicology (13.1)].

8.3 Mga Inang nagpapasuso

Hindi alam kung ang IMPAVIDO ay nasa gatas ng tao. Dahil maraming gamot ang nasa gatas ng tao at 
dahil sa potensyal para sa malubhang masamang reaksyon sa mga sanggol na nagpapasuso mula sa 
IMPAVIDO, dapat gumawa ng desisyon kung ihihinto ang pag-aalaga o ihinto ang gamot, na 
isinasaalang-alang ang kahalagahan ng gamot sa ina. Dapat na iwasan ang pagpapasuso sa loob ng 5 
buwan pagkatapos ng IMPAVIDO therapy.

8.4 Paggamit ng Pediatric

Ang kaligtasan at pagiging epektibo sa mga pasyenteng pediatric <12 taon ay hindi pa naitatag. Ang mga juvenile 
rats ay mas sensitibo sa miltefosine-induced effect, lalo na sa retinal at kidney effects, kaysa sa mga adult na daga.[
tingnan ang Mga Indikasyon at Paggamit (1)].

8.5 Paggamit ng Geriatric

Ang mga klinikal na pag-aaral ng IMPAVIDO ay hindi nagsama ng sapat na bilang ng mga paksang 65 taong gulang 
pataas upang matukoy kung iba ang kanilang pagtugon kaysa sa mga mas batang paksa.

8.6 Pinsala sa Bato

Mga pasyente na may mga antas ng serum creatinine o BUN≥1.5 beses ang itaas na limitasyon ng normal ay hindi kasama sa mga 

klinikal na pag-aaral. Ang mga pharmacokinetics ng Miltefosine ay hindi pinag-aralan sa mga pasyente na may kapansanan sa bato.

8.7 Hepatic Impairment

Mga pasyente na may mga antas ng serum ng ALT o AST≥3 beses sa itaas na limitasyon ng normal at mga antas ng bilirubin ≥2 

beses ang itaas na limitasyon ng normal ay hindi kasama sa mga klinikal na pag-aaral. Ang mga pharmacokinetics ng Miltefosine ay 

hindi napag-aralan sa mga pasyente na may kapansanan sa hepatic.

8.8 Mga Babae at Lalaking May Potensyal sa Pag-anak

Pagpipigil sa pagbubuntis

Ang IMPAVIDO ay maaaring magdulot ng pinsala sa fetus kapag ginamit sa panahon ng pagbubuntis. Payuhan ang mga babaeng may 

potensyal na reproductive na gumamit ng epektibong pagpipigil sa pagbubuntis sa panahon ng IMPAVIDO therapy at sa loob ng 5 buwan 

pagkatapos makumpleto ang therapy[tingnan ang Boxed Warning, Warnings and Precautions (5.1) at Paggamit sa Specific Populations (8.1)].
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Ang pagsusuka at/o pagtatae na nangyayari sa panahon ng IMPAVIDO therapy ay maaaring makaapekto sa pagsipsip ng oral contraceptive at 

samakatuwid ay maaaring makompromiso ang kanilang bisa. Payuhan ang mga babaeng gumagamit ng oral contraceptive na gumamit ng 

karagdagang non-hormonal o alternatibong (mga) paraan ng epektibong pagpipigil sa pagbubuntis sa panahon ng IMPAVIDO therapy kung 

ang pagsusuka at/o pagtatae ay nangyayari sa panahon ng therapy[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.7)].

kawalan ng katabaan

Mga babae

Ang Miltefosine ay nagdulot ng kapansanan sa pagkamayabong sa mga daga at nagdulot ng nababaligtad na follicular 
atresia at diestrus sa mga aso sa mga dosis na humigit-kumulang 1.0 at 0.2 beses ayon sa pagkakabanggit ng MRHD[
tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.2), Nonclinical Toxicology (13.1)]. Ang mga epekto ng IMPAVIDO sa fertility ng 
babae ay hindi pa pormal na pinag-aralan.

Mga lalaki

Ang Miltefosine ay nagdulot ng pagbawas ng viable sperm count at pagkasira ng fertility sa mga daga sa mga dosis na humigit-

kumulang 0.4 beses ang MRHD[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.2), Nonclinical Toxicology (13.1)]. Ang isang mas mataas na 

dosis sa mga daga, humigit-kumulang 1.0 beses ang MRHD, ay nagdulot ng testicular atrophy at may kapansanan sa 

pagkamayabong na hindi ganap na nabaligtad 10 linggo pagkatapos ng pangangasiwa ng gamot. Ang mga epekto ng IMPAVIDO sa 

pagkamayabong ng mga lalaki ay hindi sapat na pinag-aralan.

Payuhan ang mga babae at lalaki tungkol sa mga natuklasan sa pagkamayabong ng hayop, at na ang potensyal 
para sa kapansanan sa pagkamayabong sa IMPAVIDO therapy ay hindi sapat na nasuri.

10 OVERDOSAGE

Ang karaniwang masamang epekto ng pagsusuka, pagtatae, at pananakit ng tiyan ay malamang sa kaso ng labis na dosis. 

Maglagay ng sapat na hydration upang maiwasan ang panganib ng kapansanan sa paggana ng bato, at palitan ang mga electrolyte 

kung kinakailangan. Dahil ang miltefosine ay bahagyang nailabas lamang sa ihi, ang sapilitang diuresis ay hindi magpapataas ng 

miltefosine excretion. Hindi alam ang halaga ng gastrointestinal lavage. Ang isang tiyak na panlunas sa paggamot sa labis na dosis 

ng miltefosine ay hindi kilala.

11 PAGLALARAWAN

Ang mga kapsula ng IMPAVIDO ay naglalaman ng aktibong sangkap na miltefosine, isang antileishmanial agent. Ang 
kemikal na pangalan ng miltefosine ay 2-[[(hexadecyloxy)hydroxyphosphenyl]oxy]-N,N,Ntrimethylethylammonium 
inner salt. Ang Miltefosine ay isang puting pulbos na malayang natutunaw sa tubig, 0.1 N HCl o NaOH, methanol, at 
ethanol. Mayroon itong empirical formula ng C21H46HINDI4P na may molekular na timbang na 407.6 at ang 
sumusunod na pormula ng istruktura:

O
P
O

+N
O O

Ang mga hindi aktibong sangkap ay colloidal silicon dioxide, microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, 
talc, at magnesium stearate. Ang capsule shell ay naglalaman ng gelatin, titanium dioxide, ferric oxide, at 
purified water.
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12 CLINICAL PHARMACOLOGY

12.1 Mekanismo ng Pagkilos

Ang Miltefosine ay isang anti-leishmanial agent[tingnan ang Clinical Pharmacology (12.4)].

12.3 Pharmacokinetics

Ang mga pharmacokinetic na parameter ng miltefosine sa mga pasyente na may visceral at cutaneous leishmaniasis na ginagamot 

sa loob ng 28 araw na may IMPAVIDO ay nakalista sa Talahanayan 5. Dahil sa mahabang kalahating buhay ng miltefosine (> 6 na 

araw), ang mga konsentrasyon sa plasma ay hindi lumilitaw na umabot sa isang matatag na estado sa pagtatapos ng paggamot 

(ibig sabihin, Araw 28).

Talahanayan 5: Mean (%CV) Mga Parameter ng Pharmacokinetic para sa Miltefosine Kasunod ng Oral Capsule Administration sa mga Nasa 
hustong gulang na Pasyente na may Visceral at Cutaneous Leishmaniasis

Cmax Tmax
d AUCe

(µg∙hr/mL)

g
Dosis tau t1/2,α

f
t1/2,β

(µg/mL) (oras) (araw) (araw)
66.2

(28.5)50 mg BID (4 na linggo) a 6.4
(31.1)Visceral

Leishmaniasis
(sa Araw 23)

7(2-12) 636 (26.7)

50 mg BID (1 linggo)/ 
50 mg TID (3 linggo)b

75.9
(17.6)

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

Cutaneous
Leishmaniasisc

(sa Araw 27)

6.8
(5.8)g,h

30.7
(18.3)g,h

50 mg TID (4 na linggo) 37.3 (22)f 295 (22)f

a: Nagbibinata (≥12 taon)/Mga nasa hustong gulang, ang average na dosis bawat kg ay 3.1 mg/kg/araw b: 

Nagbibinata (≥12 taon)/Mga nasa hustong gulang, ang ibig sabihin ng dosis bawat kg ay 3.6 mg/kg/araw c: 

Mga nasa hustong gulang, ibig sabihin ng dosis bawat kg ay 1.8 mg/kg/araw

d: median (saklaw)
e: AUC0-12hpara sa BID, AUC0-8hpara sa TID
f: t1/2,α = bahagi ng pamamahagi kalahating buhay; t1/2,β= terminal elimination phase half-life g: Mga 
pagtatantya batay sa isang modelong PK ng populasyon
h: ibig sabihin (% karaniwang error)

Pagsipsip

Ang ganap na bioavailability ng miltefosine ay hindi pa natukoy. Sa mga pasyente na may visceral leishmaniasis, 
ang pinakamataas na konsentrasyon ng miltefosine kasunod ng oral administration ng IMPAVIDO na mga 
kapsula ay naabot bago ang susunod na dosis sa maraming mga pasyente, na nagpapahiwatig na ang pagsipsip 
ng miltefosine ay maaaring magpatuloy sa buong pagitan ng dosing.

Pamamahagi
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Ang pamamahagi ng miltefosine ay hindi napag-aralan sa mga tao. Ang pagbubuklod ng miltefosine ng protina ng plasma 
ng tao, na sinusuri sa pamamagitan ng ultracentrifugation na pamamaraan, ay 98% sa hanay ng konsentrasyon ng gamot 
mula 0.1 hanggang 10 µg/mL. Sa mga daga, ang radyaktibidad ng [14Ang C] miltefosine ay malawak na ipinamamahagi 
pagkatapos ng parehong solong at paulit-ulit na oral administration na may pinakamataas na paggamit ng radioactivity sa 
bato, atay, at pali. Ang paglipat ng inunan at paglabas sa gatas ay hindi pa sinisiyasat.

Metabolismo at Paglabas

Hindisa vitrooxidative metabolism sa pamamagitan ng 15 iba't ibang mga human cytochrome P450 enzymes 
(1A1, 1A2, 1B1, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C18, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4, 3A5, 3A7, at 4A1) ay naobserbahan.

Ang isang mabagal na metabolic breakdown ay maaaring ipakita sa mga hepatocytes ng tao, na nagreresulta sa paglabas 
ng choline sa pamamagitan ng phospholipase D-like cleavage ng miltefosine molecule. Ang mataba na alkohol na 
naglalaman ng fragment ng miltefosine ay maaaring pumasok sa metabolismo ng mga fatty acid pagkatapos ma-oxidize sa 
palmitic acid. Ang oksihenasyong ito ay naharang sa mga pasyenteng may Sjögren-Larsson syndrome, na sanhi ng genetic 
defect sa fatty aldehyde dehydrogenase activity. Ang IMPAVIDO ay kontraindikado sa mga pasyenteng may Sjögren-Larsson-
Syndrome[tingnan ang Contraindications (4.2)].

May kaunti o walang katibayan ng oras o metabolismo na umaasa sa pagsugpo ng cytochrome P450 enzymes na 
napagmasdan hanggang sa humigit-kumulang 40 µg/mL miltefosine.

Ang oral administration ng miltefosine ay hindi kapansin-pansing nag-udyok sa nilalaman ng hepatic CYP3A na 
sinuri ng aktibidad ng demethylation ng erythromycin sa mga daga.

Sa mga pasyente ng visceral leishmaniasis, <0.2% ng ibinibigay na dosis ay pinalabas sa ihi.

12.4 Mikrobiyolohiya

Mekanismo ng Pagkilos

Ang tiyak na paraan ng pagkilos ng miltefosine laban saLeishmaniahindi kilala ang mga species. Ang mekanismo ng 
pagkilos ng miltefosine ay malamang na may kinalaman sa pakikipag-ugnayan sa mga lipid (phospholipids at sterols), 
kabilang ang mga lipid ng lamad, pagsugpo sa cytochrome c oxidase (mitochondrial function), at apoptosis-like cell 
death.

AktibidadSa VitroatSa Vivo

Ang Miltefosine ay may anti-leishmanial na aktibidadsa vitroat sa mga klinikal na impeksyon[tingnan ang Clinical Studies (14)]. 
Sensitibo ng iba't ibangLeishmaniaspecies pati na rin ang iba't ibang strain ng aLeishmania ang mga species hanggang sa 

miltefosine ay maaaring mag-iba sa iba't ibang heyograpikong rehiyon.

Paglaban sa Droga

Sa vitroAng mga pag-aaral ay nagpapakita ng potensyal para sa pagbuo ng paglaban sa miltefosine. Ilang mga 
strain ngL. braziliensismay intrinsic resistance sa miltefosine ay natukoy.Gayunpaman, ang klinikal na kaugnayan ng 
mga obserbasyong ito ay hindi alam.
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Ang paglaban sa droga ay maaaring dahil sa pagbaba ng akumulasyon ng miltefosine sa loobLeishmania parasite na 
inaakalang sanhi ng alinman sa pagtaas ng efflux ng gamot, na pinapamagitan ng sobrang pagpapahayag ng ABC 
transporter na P-glycoprotein at/o pagbaba ng paggamit ng gamot sa pamamagitan ng hindi aktibo ng miltefosine 
transport machinery na binubuo ng miltefosine transporter at nito. beta subunit. Ang mutation sa transporter gene 
ay naiulat sa mga isolates mula sa isang relapsed na pasyente sa isang pag-aaral. Gayunpaman, ang klinikal na 
kaugnayan ng mga natuklasan na ito ay hindi alam.

13 NONCLINICAL TOXICOLOGY

13.1 Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility

Mutagenicity/Carcinogenicity: Miltefosine tested negative sa AMES-Salmonella test, DNAamplification test, 
chromosomal aberration testsa vitro, UDS-testsa vivo/in vitro, at oral mouse micronucleus testsa vivo. Ang V 79 
mammalian cell HPRT gene mutation test ay nagpakita ng pagtaas sa dalas ng mutant nang walang dependency sa 
dosis. Sa pagtingin sa lahat ng mga resulta ng pagsusuri sa mutagenicity, ang nag-iisang positibong natuklasan sa 
pagsusuri sa V 79 HPRT ay itinuturing na walang toxicological na kaugnayan na may kinalaman sa isang mutagenic 
na panganib sa mga tao.

Ang mga pag-aaral sa carcinogenicity ay hindi isinagawa. Sa isang 52-linggong oral rat toxicity study, ang testicular Leydig 

cell adenoma ay naobserbahan sa 3 sa 30 lalaking daga na may pang-araw-araw na pangangasiwa ng

21.5 mg/kg/araw na miltefosine (1.0 beses ang MRHD batay sa paghahambing ng BSA). Ang potensyal na 
carcinogenic ng miltefosine sa mga tao ay hindi alam.

Sa isang Segment I fertility study sa mga lalaking daga, testicular atrophy, nabawasang bilang ng viable sperm, at may kapansanan 

sa fertility ay naobserbahan sa mga daga kasunod ng pang-araw-araw na oral dose na ≥ 8.25 mg/kg (0.4 beses ang MRHD batay sa 

BSA na paghahambing). Ang mga natuklasan na ito ay nababaligtad sa loob ng isang panahon ng pagbawi ng 10 linggo maliban sa 

pinakamataas na nasubok na dosis, 21.5 mg/kg/araw (1.0 beses ang MRHD batay sa paghahambing ng BSA), kung saan ang mga 

epekto ay hindi ganap na nababaligtad.

Sa isang pag-aaral sa pagkamayabong ng babae sa mga daga, ang pag-aresto sa estrus cycle sa mga yugto ng metestrus o 
diestrus ay naganap na may mataas na dosis na 21.5 mg/kg (1.0 beses ang MRHD batay sa paghahambing ng BSA). Sa mga 
dosis na 6.81 at 21.5 mg/kg (0.3 at 1.0 beses ang MRHD ayon sa pagkakabanggit batay sa paghahambing ng BSA) 
nadagdagan ang bilang ng mga embryonic at fetal resorption at mga patay na fetus ay naobserbahan. Sa isang 52-linggong 
pag-aaral ng toxicology sa mga aso, ang pagtaas ng bilang ng mga atretic follicle sa mga ovary, at cycle arrest sa matris, 
puki, at mammary gland na may morphology na pare-pareho sa anestrus o diestrus ay naobserbahan sa mga dosis na ≥ 1 
mg/kg/araw ( 0.2 beses ang MRHD batay sa paghahambing ng BSA). Ang mga epekto sa mga aso ay ganap na nababaligtad 
pagkatapos ng panahon ng pagbawi na 6 na linggo.

13.2 Toxicology ng Hayop at/o Pharmacology

Ang mga toxicological na pag-aaral na may miltefosine ay isinagawa sa mga daga, daga, aso, at kuneho. Ang mga masamang reaksyon na 

hindi naobserbahan sa mga klinikal na pag-aaral ngunit nakikita sa mga hayop sa mga antas ng pagkakalantad na katulad ng mga antas ng 

pagkakalantad sa klinikal at may posibleng kaugnayan sa klinikal na paggamit ay ang mga sumusunod:

Talamak at talamak na toxicity: Ang oral administration ng miltefosine sa mga daga ay nauugnay sa mga sugat 
na nakakaapekto sa mga mata (retinal degeneration). Ang pagkabulok ng retina ay naobserbahan pagkatapos 
ng 8-linggo na paggamot sa mga dosis na 10 mg/kg/araw (0.5 beses ang MRHD batay sa paghahambing ng BSA). 
Ang mga juvenile rats ay mas sensitibo sa miltefosine-induced effect, lalo na sa mga mata at
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bato, kaysa sa mga daga ng may sapat na gulang na may retinal degeneration na nagaganap sa mga dosis na ≥ 2.15 mg/
kg/araw (0.1 beses ang MRHD batay sa paghahambing ng BSA), at nababaligtad na pinsala sa proximal tubule epithelium 
na nagaganap sa mga dosis na ≥ 4.64 mg/kg/araw (0.2 beses sa MRHD batay sa paghahambing ng BSA).

14 KLINIKAL NA PAG-AARAL

14.1 Paggamot ng Visceral Leishmaniasis

Isang randomized, open-label, active-controlled na pag-aaral ang isinagawa upang suriin ang bisa ng IMPAVIDO sa 
paggamot ng visceral leishmaniasis sa Bihar, India, isang lugar kung saanL. donovani ay kilala sa epidemiologically bilang 
ang laganap na infecting species. Mga pasyente ≥ 12 taong gulang na may mga klinikal na palatandaan at sintomas na 
katugma sa visceral leishmaniasis (lagnat, splenomegaly, at cytopenia) na kinumpirma ng pagkakaroon ngLeishmaniaAng 
mga amastigotes sa aspirates ng spleen o bone marrow ay randomized upang makatanggap ng oral IMPAVIDO o 
intravenous amphotericin B deoxycholate sa isang 3:1 ratio. Ang mga pasyente na tumitimbang ng ≥ 25 kg ay nakatanggap 
ng IMPAVIDO 50 mg na kapsula na may mga pagkain dalawang beses sa isang araw. Ang mga pasyenteng tumitimbang ng 
<25 kg ay nakatanggap ng IMPAVIDO 50 mg na kapsula na may mga pagkain isang beses sa isang araw sa umaga. Ang 
timbang ay nasa pagitan ng 15 at 67 kg (mean weight 38.6 kg) at ang BMI ay nasa pagitan ng 8.2 at 24 (mean na 16.1). 
Walang pasyente na tumitimbang ng higit sa 70kg. Ang Amphotericin B ay pinangangasiwaan ng intravenously sa loob ng 6 
na tuloy-tuloy na oras sa 1 mg/kg bawat ibang araw para sa 15 na dosis. Ang mga pasyente ay naospital para sa tagal ng 
therapy.

Kasama sa pamantayan sa pagbubukod ang bilang ng platelet <50 × 109/L, bilang ng puting cell <1 × 109/L, hemoglobin <6 
g/100 mL, AST o ALT≥3 beses sa itaas na limitasyon ng normal na hanay, bilirubin≥2 beses sa itaas na limitasyon ng normal 
na hanay, serum creatinine o BUN na >1.5 beses sa itaas na limitasyon ng normal na hanay, oras ng prothrombin na higit sa 
5 segundo sa itaas ng kontrol, at anumang hindi nabayaran o hindi nakokontrol na kondisyon kabilang ang impeksyon ng 
human immunodeficiency virus (HIV). Ang mga babaeng may potensyal na reproductive ay kinakailangang gumamit ng 
epektibong pagpipigil sa pagbubuntis para sa tagal ng therapy at para sa 2 buwan pagkatapos ng therapy.

Ang pangwakas na lunas ay tinukoy bilang paunang lunas sa pagtatapos ng therapy kasama ang kawalan ng mga palatandaan at 

sintomas ng visceral leishmaniasis sa 6 na buwang pag-follow up. Ang paunang lunas sa pagtatapos ng therapy ay nasuri sa 

pamamagitan ng paulit-ulit na spleen o bone marrow aspiration. Ang mga pasyente na may paunang parasitologic na lunas ay 

sinundan sa loob ng 6 na buwan; Ang mga pasyente na walang mga klinikal na palatandaan at sintomas ng visceral leishmaniasis 

ay susuriin gamit ang paulit-ulit na spleen o bone marrow aspiration upang matukoy ang huling lunas.

Dalawang daan at siyamnapu't siyam (299) na mga pasyente ang nakatanggap ng IMPAVIDO at 99 na mga pasyente ang 
nakatanggap ng amphotericin B. Tinatayang, 70% ng mga pasyente sa bawat braso ay dati nang nabigo sa paggamot na 
may pentavalent antimony. Nakamit ang paunang lunas sa 98% ng mga pasyente sa bawat pangkat ng paggamot. Sa 6 na 
buwan pagkatapos ng therapy, 88 (29.5%) na tatanggap ng IMPAVIDO at 12 (12.1%) na tatanggap ng amphotericin B ang 
patuloy na nagkaroon ng mga palatandaan at sintomas na nagpapahiwatig ng visceral leishmaniasis. Ang mga 
palatandaan o sintomas na ito ay iniuugnay sa alternatibong pagsusuri sa 73 mga pasyente. Ang natitirang 27 mga 
pasyente, lahat sa IMPAVIDO arm, ay sumailalim sa pagsusuri na may splenic o bone marrow aspiration, at 9 (3.0%) ay 
positibo para saLeishmaniaamastigotes, na nagpapahiwatig ng pagbabalik. Ang mga huling rate ng pagpapagaling para sa 
IMPAVIDO at amphotericin B ay 94% at 97%, ayon sa pagkakabanggit.
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Talahanayan 6: Efficacy ng IMPAVIDO sa Visceral Leishmaniasis sa mga Pasyente ≥12 taong gulang sa India

IMPAVIDO
N = 299

Amphotericin B Deoxycholate
N = 99

Pagtatapos ng therapy

Paunang Paglunas 293 (98%) 97 (98%)
6 na buwan pagkatapos ng therapy

Pangwakas na Paggamot* 282 (94%) 96 (97%)
Pagkabigo sa Paggamot 9 (3%) 0 (0)
Hindi Masusuri 8 (3%) 3 (3%)
* Ang 95% eksaktong agwat ng kumpiyansa para sa pagkakaiba (IV Amphotericin B – IMPAVIDO) sa huling lunas ay 
(-3.0%, 6.8%).

14.2 Paggamot ng Cutaneous Leishmaniasis

Isang pag-aaral na kinokontrol ng placebo ang isinagawa sa Colombia kung saanL. panamensisatL. braziliensis ay 
epidemiologically kilala bilang ang laganap na infectingLeishmaniaspecies, at sa Guatemala kung saanL. braziliensisay 
epidemiologically kilala bilang ang laganap na infecting species. Kasama sa pag-aaral ang mga pasyenteng lalaki at babae 
na mas matanda sa 12 taong gulang na bagong diagnosed o umuulit na cutaneous leishmaniasis na walang paglahok sa 
mucosal, parasitologically confirmed, na nagpapakita ng hindi bababa sa isang skin ulcer na may minimum area na 50 mm.
2. Ang mga pamantayan sa pagbubukod ay AST o ALT≥2 beses sa itaas na limitasyon ng normal na hanay, bilirubin≥1.5 
beses sa itaas na limitasyon ng normal na hanay, at serum creatinine o BUN>1.5 beses sa itaas na limitasyon ng normal na 
saklaw. Ang mga babaeng may potensyal na reproductive ay kinakailangang gumamit ng epektibong pagpipigil sa 
pagbubuntis para sa tagal ng therapy at para sa 2 buwan pagkatapos ng therapy.

Ang mga pasyente ay randomized upang makatanggap ng IMPAVIDO o placebo sa isang 2:1 na alokasyon. Ang mga pasyenteng 

tumitimbang ng <45 kg ay tumatanggap ng IMPAVIDO 50 mg kapsula dalawang beses sa isang araw, at ang mga pasyenteng may 

timbang na ≥45 kg ay tumatanggap ng IMPAVIDO 50 mg kapsula tatlong beses sa isang araw. Walang pasyente na tumitimbang ng 

higit sa 84 kg. Ang tiyak na lunas ay tinukoy bilang maliwanag (kumpletong epithelialization ng lahat ng mga sugat) o bahagyang 

lunas (hindi kumpletong epithelialization, walang paglaki ng > 50% sa mga sugat, walang hitsura ng mga bagong sugat, at 

negatibong parasitology kung tapos na) sa 2 linggo pagkatapos ng pagtatapos ng therapy at kumpleto epithelialization ng lahat ng 

ulser sa 6 na buwan pagkatapos ng pagtatapos ng therapy. Ang tiyak na rate ng pagpapagaling para sa IMPAVIDO ay mas mataas sa 

istatistika kaysa sa rate ng pagpapagaling para sa placebo.

Talahanayan 7: Bisa ng IMPAVIDO Kumpara sa Placebo sa Paggamot ng Cutaneous Leishmaniasis sa 
Colombia at Guatemala

IMPAVIDO Placebo
Tiyak na Gamot* 59/89 (66%) 13/44 (30%)

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

* Ang pagkakaiba (95% CI) sa pagitan ng mga grupo ay 36.8% (20.1%, 53.4%) na may P-value<0.0001.
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Ang karagdagang pag-aaral ng IMPAVIDO ay isinagawa sa Bahia at Manaus, dalawang rehiyon sa Brazil kung saan ayon sa pagkakabanggitL. 

braziliensisatL. guyanensisay epidemiologically ang laganap na nakakahawa na mga pathogen. Ang mga pasyenteng nagdadalaga/matanda 

na may edad 12-65 taong gulang ay nakatanggap ng IMPAVIDO nang pasalita sa loob ng 28 araw. Ang target na dosis ng IMPAVIDO ay 2.5 

mg/kg/araw: ang mga pasyenteng tumitimbang ng 15-29 kg ay tumatanggap ng 50 mg isang beses araw-araw, ang mga pasyenteng 

tumitimbang ng 30-45 kg ay tumatanggap ng 50 dalawang beses mg araw-araw at ang mga pasyenteng may timbang na higit sa 46 kg ay 

tumatanggap ng 50 mg tatlong beses araw-araw. Ang pamantayan ng pagiging epektibo ay paunang lunas (kumpletong reepithelialization ng 

ulser sa 2 buwan pagkatapos ng pagtatapos ng therapy) na sinusundan ng tiyak na lunas (kumpletong muling epithelialization sa 6 na buwan 

pagkatapos ng pagtatapos ng therapy). Ang tiyak na rate ng paggaling sa mga pasyenteng may edad na ≥12 taon ay 27/40 (67.5%) para sa 

Manaus, Brazil at 34/40 (85%) para sa Bahia, Brazil.

14.3 Paggamot ng Mucosal Leishmaniasis

Ang isang solong pag-aaral ng braso ay isinagawa upang suriin ang pagiging epektibo ng mga kapsula ng IMPAVIDO para 
sa paggamot ng mucosal leishmaniasis. Ang pag-aaral ay isinagawa sa Bolivia kung saanL. braziliensisepidemiologically 
ang laganap na species.

Pitumpu't siyam (79) na pasyente≥18 taong gulang na may cutaneous leishmaniasis scar kasama ang mga parasito na 

naobserbahan o na-culture mula sa lesion material o isang positibong pagsusuri sa balat, at walang klinikal na makabuluhang 

concomitant na sakit ang nakatanggap ng miltefosine sa target na dosis na 2.5 mg/kg/araw sa loob ng 28 araw. Sa pamamagitan 

ng 12 buwan pagkatapos ng pagtatapos ng therapy, 49 sa mga pasyente (62%) ay nagkaroon ng kumpletong paglutas ng 

edema, pamumula ng balat, paglusot at pagguho mula sa mga kasangkot na mucosal site.

16 KUNG PAANO ISUPPLY/STORAGE AT HANDLING

Ang bawat kapsula ng IMPAVIDO ay naglalaman ng 50 mg miltefosine sa isang malabo, pula, matigas na kapsula ng gelatin. Ang mga 

kapsula ng IMPAVIDO ay ibinibigay sa isang nakatiklop na balat/push-through na blister card. Ang bawat blister card ay naglalaman ng 14 

na kapsula. Ang bawat karton ay naglalaman ng dalawang blister card (NDC 61744-050-01).

Mag-imbak sa 20-25oC (68–77°F); pinahihintulutan ang mga pamamasyal sa 15-30oC (59 – 86oF). [Tingnan ang USP 

Controlled Room Temperature]. Protektahan mula sa kahalumigmigan.

Ibigay lamang sa orihinal na karton.

17 IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE

Tingnan ang Gabay sa Gamot na inaprubahan ng FDA

17.1 Mga Tagubilin sa Dosing

• Ang IMPAVIDO ay pinangangasiwaan kasama ng pagkain upang mapabuti ang gastrointestinal side effect.

• Turuan ang pasyente na lunukin nang buo ang kapsula at huwag nguyain o paghiwa-hiwalayin. 
Turuan ang pasyente na kumpletuhin ang buong kurso ng therapy.

• Ipaalam sa pasyente na ang pananakit ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka, at pagtatae ay karaniwang mga side 
effect ng therapy na may IMPAVIDO at turuan ang pasyente na ipaalam sa kanilang healthcare provider kung 
ang mga gastrointestinal side effect na ito ay malala o nagpapatuloy. Turuan ang pasyente
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upang kumonsumo ng sapat na likido upang maiwasan ang dehydration at, dahil dito, ang panganib ng pinsala sa 

bato.

17.2 Mga Babae at Lalaki ng Potensyal sa Pag-anak

• Payuhan ang mga kababaihan na may potensyal na reproductive na gumamit ng epektibong pagpipigil sa pagbubuntis sa 

panahon ng IMPAVIDO therapy at sa loob ng 5 buwan pagkatapos ng therapy[tingnan ang Boxed Warning at Paggamit sa Mga 

Partikular na Populasyon (8.1, 8.8)].

• Payuhan ang mga kababaihang gumagamit ng oral contraceptive na gumamit ng karagdagang non-hormonal o alternatibong 

(mga) paraan ng epektibong pagpipigil sa pagbubuntis sa panahon ng IMPAVIDO therapy kung ang pagsusuka at/o pagtatae ay 

nangyayari.[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.7) at Paggamit sa Mga Partikular na Populasyon (8.8)].

• Payuhan ang mga nagpapasuso na ina na huwag magpasuso sa panahon ng IMPAVIDO therapy at sa loob ng 5 buwan 

pagkatapos makumpleto ang therapy [tingnan angGamitin sa Mga Partikular na Populasyon (8.3)].

• Payuhan ang mga babae at lalaki na ang IMPAVIDO ay nagdulot ng kawalan ng katabaan sa mga lalaking daga, nakapinsala sa 

pagkamayabong sa mga babaeng daga, at nagdulot ng atresia sa mga ovarian follicle ng mga babaeng aso. Payuhan ang mga 

pasyente na ang potensyal ng kapansanan sa pagkamayabong sa mga tao ay hindi sapat na nasuri[tingnan ang Mga Babala at Pag-

iingat (5.2) at Paggamit sa Mga Partikular na Populasyon (8.8)].

Ibinahagi ni:
Paladin Therapeutics Inc. 
Corporation Trust Center 
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
USA
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Gabay sa gamot
IMPAVIDO® (Im-PA-vee-do)

(miltefosine)
Mga kapsula

Basahin itong Gabay sa Gamot bago ka tumanggap ng IMPAVIDO. Ang impormasyong ito ay hindi pumapalit sa pakikipag-usap sa iyong 
healthcare provider tungkol sa iyong medikal na kondisyon o paggamot.
Ano ang pinakamahalagang impormasyon na dapat kong malaman tungkol sa IMPAVIDO? Ang IMPAVIDO ay 
maaaring magdulot ng malubhang panganib sa pagbubuntis:
• Huwag uminom ng IMPAVIDO kung ikaw ay buntis. Kung umiinom ka ng IMPAVIDO sa panahon ng pagbubuntis, ang iyong sanggol ay nasa panganib para sa kamatayan o 

malubhang depekto sa kapanganakan.

• Ang mga babaeng maaaring mabuntis ay dapat gumamit ng mabisang birth control (contraception) sa panahon ng paggamot sa 
IMPAVIDO at sa loob ng 5 buwan pagkatapos ihinto ang paggamot sa IMPAVIDO. Talakayin sa iyong healthcare provider kung aling 
paraan ng birth control ang tama para sa iyo

• Kung buntis ka habang umiinom ng IMPAVIDO, sabihin kaagad sa iyong healthcare provider. Makipag-usap sa iyong healthcare provider tungkol sa 
pagsali sa IMPAVIDO Pregnancy Registry. Ito ay isang pag-aaral upang malaman kung paano nakakaapekto ang IMPAVIDO sa pagbubuntis at mga 
sanggol. Maaari kang magpatala sa pagpapatala na ito sa pamamagitan ng pagtawag sa xxxxxxx

Ano ang IMPAVIDO?
Ang IMPAVIDO ay de-resetang gamot na ginagamit upang gamutin ang ilang uri ng leishmaniasis:

• visceral leishmaniasis (nakakaapekto sa iyong mga panloob na organo)
• cutaneous leishmaniasis (nakakaapekto sa iyong balat)
• mucosal leishmaniasis (nakakaapekto sa iyong ilong, bibig at lalamunan)

Hindi alam kung ligtas at epektibo ang IMPAVIDO sa mga batang wala pang 12 taong gulang.
Sino ang hindi dapat uminom ng IMPAVIDO? Huwag uminom ng IMPAVIDO kung ikaw ay:
• ay buntis
• may Sjögren-Larsson-Syndrome
• ay allergic sa miltefosine o alinman sa mga sangkap sa IMPAVIDO. Tingnan ang dulo ng leaflet na ito para sa isang listahan ng mga 

sangkap sa IMPAVIDO.
• ay isang babaeng maaaring mabuntis at hindi pa nagpa-pregnancy test. Ang mga babaeng maaaring mabuntis ay dapat 

magkaroon ng ihi o blood pregnancy test bago kumuha ng IMPAVIDO.
• ay isang babae na maaaring mabuntis at hindi ka gustong gumamit ng epektibong birth control sa panahon ng IMPAVIDO na 

paggamot at sa loob ng 5 buwan pagkatapos ng paggamot
Bago ka kumuha ng IMPAVIDO, sabihin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang tungkol sa lahat ng iyong kondisyong medikal, kabilang 

ang kung ikaw ay:

• may mga problema sa bato o atay. Ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay dapat magsagawa ng mga pagsusuri sa dugo upang suriin 
ang iyong mga bato at atay bago ka magsimula, habang at pagkatapos ng iyong paggamot sa IMPAVIDO.

• ay buntis o nagpaplanong magbuntis. Maaaring mapinsala ng IMPAVIDO ang iyong hindi pa isinisilang na sanggol.
• ay nagpapasuso o nagpaplanong magpasuso. Hindi alam kung ang IMPAVIDO ay pumasa sa iyong gatas ng suso. Makipag-usap sa iyong healthcare provider 

tungkol sa pinakamahusay na paraan ng pagpapakain sa iyong sanggol kung umiinom ka ng IMPAVIDO. Dapat mong iwasan ang pagpapasuso habang 
umiinom ka ng IMPAVIDO at sa loob ng 5 buwan pagkatapos mong ihinto ang pag-inom ng IMPAVIDO.

Sabihin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iniinom mo, kabilang ang mga reseta at over-the-
counter na gamot, bitamina, at mga herbal na suplemento.

Paano ako kukuha ng IMPAVIDO?
• Kunin ang IMPAVIDO nang eksakto tulad ng sinasabi sa iyo ng iyong healthcare provider.
• Kumpletuhin ang iyong buong 28 araw na paggamot sa IMPAVIDO.
• Uminom ng buong IMPAVIDO capsules. Huwag basagin, durugin, matunaw, o nguyain ang IMPAVIDO bago lunukin.
• Uminom ng IMPAVIDO kasama ng pagkain upang makatulong na mabawasan ang mga problema sa tiyan.

Ano ang mga posibleng epekto ng IMPAVIDO? Ang IMPAVIDO ay 
maaaring magdulot ng malubhang epekto, kabilang ang:
Tingnan ang "Ano ang pinakamahalagang impormasyon na dapat kong malaman tungkol sa IMPAVIDO?"
• Mga problema sa pagkamayabong sa mga daga ng lalaki at babae at abnormal na cycle ng regla sa mga babaeng aso.Hindi alam kung 

ang IMPAVIDO ay nagdudulot ng mga problema sa fertility sa mga lalaki o babae
• Pananakit ng testicular at wala o nabawasan na bulalas
• Mga problema sa bato at atay
• Mga problema sa tiyan. Ang IMPAVIDO ay maaaring magdulot ng pagsusuka, pagtatae, at dehydration. Tawagan kaagad ang 

iyong healthcare provider kung mayroon kang matinding pagsusuka at pagtatae na hindi nawawala. Uminom ng maraming 
tubig para maiwasan ang dehydration habang ikaw ay nasusuka at nagtatae.

• Nabawasan ang bisa ng oral contraceptive pill. Ang pagsusuka at pagtatae ay maaaring maging sanhi ng iyong mga birth 
control pills na hindi gaanong epektibo sa pagpigil sa pagbubuntis. Gumamit ng dagdag na paraan ng birth control, tulad ng 
mga male condom na may spermicide, hanggang sa wala ka nang pagsusuka at pagtatae.

• Pagbaba ng platelet(na mga selula ng dugo na tumutulong sa pamumuo ng dugo).
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• Malubhang Problema sa Balat.Ang IMPAVIDO ay maaaring magdulot ng malubhang problema sa balat na tinatawag na Stevens-Johnson Syndrome. 
Kung nagkakaroon ka ng pantal sa balat na may mga paltos habang umiinom ng IMPAVIDO, ihinto kaagad ang pag-inom ng IMPAVIDO at tawagan ang 
iyong healthcare provider.

Ang pinakakaraniwang epekto ng IMPAVIDO ay kinabibilangan ng:pagduduwal, pagsusuka at pagtatae. Kasama sa iba pang mga side effect ang 
pananakit ng tiyan, pagbaba ng gana sa pagkain, pagkahilo, pananakit ng ulo, pagkaantok, pangangati ng balat, at mga abnormalidad sa mga pagsusuri sa 
atay o bato.

Sabihin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang anumang side effect na bumabagabag sa iyo o hindi nawawala. Ito ay hindi 
lahat ng posibleng epekto ng IMPAVIDO. Para sa karagdagang impormasyon, tanungin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Maaari kang mag-ulat ng mga side effect sa FDA sa 1-800-FDA-1088.
Paano ako mag-iimbak ng IMPAVIDO?
• Itabi ang IMPAVIDO sa temperatura ng kuwarto sa pagitan ng 68°F hanggang 77°F (20°C hanggang 25°C).
• Protektahan ang IMPAVIDO mula sa kahalumigmigan.

Panatilihin ang IMPAVIDO at lahat ng gamot sa hindi maaabot ng mga bata.
Pangkalahatang impormasyon tungkol sa ligtas at epektibong paggamit ng IMPAVIDO.
Ang mga gamot ay minsan ay inireseta para sa mga layunin maliban sa mga nakalista sa Gabay sa Gamot na ito. Huwag gumamit ng IMPAVIDO 
para sa isang kondisyon kung saan hindi ito inireseta. Ang Gabay sa Gamot na ito ay nagbubuod ng pinakamahalagang impormasyon tungkol sa 
IMPAVIDO. Kung gusto mo ng karagdagang impormasyon, makipag-usap sa iyong healthcare provider o parmasyutiko. Maaari kang magtanong 
sa iyong healthcare o parmasyutiko para sa impormasyon tungkol sa IMPAVIDO na isinulat para sa mga propesyonal sa kalusugan.

mayroon.

XXXX

Huwag magbigay ng IMPAVIDO sa ibang tao, kahit na mayroon silang parehong mga sintomas na katulad mo
Para sa higit pang impormasyon, pumunta sa www.TRADENAME.com owww.dailymed.nlm.nih.gov , o tumawag sa 1-XXX-XXX-

Ano ang mga sangkap sa IMPAVIDO? Aktibong 
sangkap:miltefosine
Mga hindi aktibong sangkap:colloidal silicon dioxide, microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, talc, at 
magnesium stearate. Ang capsule shell ay naglalaman ng gelatin, titanium dioxide, ferric oxide, at purified water.
Ibinahagi ni: Paladin Therapeutics, Inc.

Ang Gabay sa Gamot na ito ay inaprubahan ng US Food and Drug Administration. Inilabas: Buwan Taon
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