
CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THÔNG TIN PHÂN PHỐI Những điểm nổi bật này không bao 
gồm tất cả thông tin cần thiết để sử dụng EMFLAZA ™ một cách an toàn và hiệu 
quả. Xem thông tin kê đơn đầy đủ cho EMFLAZA.

-

-

-

Rối loạn về Hành vi và Tâm trạng:Có thể bao gồm hưng phấn, mất ngủ, thay đổi tâm 
trạng, thay đổi tính cách, trầm cảm nặng và rối loạn tâm thần (5.5) Ảnh hưởng đến 
xương:Theo dõi sự giảm mật độ khoáng của xương khi sử dụng EMFLAZA mãn tính 
(5,6)
Hiệu ứng nhãn khoa: Có thể bao gồm đục thủy tinh thể, nhiễm trùng và 
tăng nhãn áp; Theo dõi nhãn áp nếu EMFLAZA được tiếp tục trong hơn 6 
tuần (5,7)
Tiêm phòng:Không sử dụng vắc xin sống hoặc vắc xin sống giảm độc lực cho bệnh 
nhân đang dùng các liều corticosteroid ức chế miễn dịch (5.8)
Phát ban da nghiêm trọng:Ngừng ngay khi có dấu hiệu phát ban đầu tiên, trừ khi phát ban rõ ràng 

không liên quan đến thuốc (5.9)

EMFLAZA (deflazacort) viên nén, để sử dụng bằng miệng 
EMFLAZA (deflazacort) hỗn dịch uống Phê duyệt ban 
đầu của Hoa Kỳ: 2017

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG ---------------------- 
EMFLAZA là một corticosteroid được chỉ định để điều trị chứng loạn 
dưỡng cơ Duchenne (DMD) ở bệnh nhân từ 5 tuổi trở lên (1) -

-- - - - - - - - - - - - - - - - LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG ----------------
- Liều khuyến cáo một lần mỗi ngày là khoảng 0,9 mg / kg / ngày 

dùng đường uống (2,1)
Ngừng dần dần khi sử dụng trong hơn một vài ngày (2.2)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC------------------------

Các phản ứng phụ thường gặp nhất (≥ 10% đối với EMFLAZA và lớn hơn
- - - - - - - - - - - - - - - - HÌNH THỨC LIỀU LƯỢNG VÀ CƯỜNG LỰC --------------
-
-

giả dược) là xuất hiện Cushingoid, tăng cân, tăng cảm giác thèm ăn, nhiễm 
trùng đường hô hấp trên, ho, đái nhiều, rậm lông, béo phì trung ương và 
viêm mũi họng (6.1)

Viên nén: 6 mg, 18 mg, 30 mg và 36 mg (3) 
Hỗn dịch uống: 22,75 mg / mL (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHỐNG CHỈ ĐỊNH---------------------- Quá mẫn 
với deflazacort hoặc bất kỳ thành phần nào không hoạt động trong

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TƯƠNG TÁC THUỐC ------------------------
- Các chất ức chế CYP3A4 trung bình hoặc mạnh: Cho một phần ba liều 

lượng khuyến nghị của EMFLAZA (7.1)
Tránh sử dụng các chất cảm ứng CYP3A4 vừa phải hoặc mạnh với EMFLAZA, vì 
chúng có thể làm giảm hiệu quả (7.1)

EMFLAZA (4)
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG--------------
- Những thay đổi trong chức năng nội tiết: Có thể xảy ra ức chế trục hạ đồi-tuyến yên-

thượng thận, hội chứng Cushing và tăng đường huyết; Theo dõi bệnh nhân về những 
tình trạng này khi sử dụng EMFLAZA mãn tính (2.2, 5.1) Ức chế miễn dịch và tăng nguy 
cơ nhiễm trùng:Tăng nguy cơ mắc mới, đợt cấp, phổ biến hoặc tái kích hoạt các bệnh 
nhiễm trùng tiềm ẩn, có thể nặng và đôi khi gây tử vong; Các dấu hiệu và triệu chứng 
của nhiễm trùng có thể bị che lấp (5.2)

Những thay đổi trong chức năng tim mạch / thận:Theo dõi huyết áp và natri 
tăng cao, và giảm nồng độ kali (5.3) Thủng đường tiêu hóa:Tăng nguy cơ ở 
những bệnh nhân mắc một số rối loạn GI nhất định; Các dấu hiệu và triệu 
chứng có thể bị che lấp (5.4)

Để báo cáo CÁC PHẢN ỨNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, hãy liên hệ với Marathon 
Pharmaceuticals, LLC theo số 1-866-562-4620 hoặc
DrugSafety@propharmagroup.com hoặc FDA theo số 1-800-FDA-1088 hoặc 
www.fda.gov/medwatch .

-

Xem 17 để biết THÔNG TIN HỘI CHỨNG BỆNH NHÂN và ghi nhãn bệnh 
nhân được FDA chấp thuận.

-

Sửa đổi: 02/2017
-
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THÔNG TIN PHÂN PHỐI ĐẦY ĐỦ

1 CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG

EMFLAZA được chỉ định để điều trị chứng loạn dưỡng cơ Duchenne (DMD) ở 
bệnh nhân từ 5 tuổi trở lên.

2 LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

2.1 Thông tin định lượng

Liều uống khuyến cáo của EMFLAZA là khoảng 0,9 mg / kg / ngày một lần mỗi ngày. Nếu sử dụng 
viên nén, hãy làm tròn đến liều gần nhất có thể. Có thể sử dụng bất kỳ sự kết hợp nào của bốn điểm 
mạnh của viên EMFLAZA để đạt được liều lượng này. Nếu sử dụng hỗn dịch uống, làm tròn đến 
phần mười mililit (mL) gần nhất.

2,2 Ngừng
Liều lượng EMFLAZA phải được giảm dần nếu thuốc đã được sử dụng trong 
hơn một vài ngày[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.1)].

2.3
EMFLAZA Viên nén và Hỗn dịch uống có thể được uống cùng hoặc không cùng thức ăn.

Hướng dẫn chuẩn bị và quản lý quan trọng

Máy tính bảng EMFLAZA
Viên nén EMFLAZA có thể được sử dụng toàn bộ hoặc nghiền nát và uống ngay sau khi 
trộn với nước sốt táo.

EMFLAZA Đình chỉ bằng miệng
Lắc đều hỗn dịch uống EMFLAZA trước khi dùng.

Chỉ sử dụng dụng cụ uống được cung cấp kèm theo sản phẩm. Sau khi rút liều lượng 
thích hợp vào dụng cụ phân phối uống, từ từ thêm hỗn dịch uống EMFLAZA vào 3 đến 4 
ounce nước trái cây hoặc sữa và trộn đều. Liều sau đó nên được thực hiện ngay lập tức. 
Không dùng EMFLAZA với nước bưởi[xem Tương tác thuốc (7.1)].

Bỏ hết Dung dịch uống EMFLAZA chưa sử dụng còn lại sau 1 tháng kể từ khi mở nắp chai 
đầu tiên.

2,4 Sửa đổi liều lượng để sử dụng với chất ức chế và cảm ứng CYP3A4

Chất ức chế CYP3A4
Cho một phần ba liều khuyến cáo khi EMFLAZA được dùng với các chất ức chế CYP3A4 vừa 
phải hoặc mạnh. Ví dụ: liều 36 mg mỗi ngày sẽ giảm xuống còn 12 mg mỗi ngày khi được 
sử dụng với các chất ức chế CYP3A4 vừa phải hoặc mạnh[xem Tương tác thuốc (7.1) và 
Dược lý lâm sàng (12.3)].

Cảm ứng CYP3A4
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Tránh sử dụng với các chất cảm ứng CYP3A4 vừa phải hoặc mạnh với EMFLAZA[xem 
Tương tác thuốc (7.1) và Dược lý lâm sàng (12.3)].

3 HÌNH THỨC VÀ CƯỜNG LỰC LIỀU LƯỢNG

Máy tính bảng

-
-
-
-

6 mg: Màu trắng và hình tròn có in chìm “6” ở một mặt 18 mg: 
Màu trắng và hình tròn có chạm khắc “18” ở một mặt 30 mg: 
Màu trắng và hình bầu dục với số “30” ở một mặt 36 mg: Màu 
trắng và hình bầu dục có chữ “ 36 ”được chế tạo ở một bên

Thức uống Tổng hợp

-22,75 mg / mL: Hỗn dịch màu trắng

4 CHỐNG CHỈ ĐỊNH

EMFLAZA được chống chỉ định ở những bệnh nhân quá mẫn với deflazacort hoặc với bất kỳ 
thành phần không hoạt động nào. Các trường hợp quá mẫn, bao gồm cả phản vệ, đã xảy ra ở 
những bệnh nhân đang điều trị bằng corticosteroid[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.15) và 
Phản ứng có hại (6.2)].

5 CẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG

5.1 Những thay đổi trong chức năng nội tiết

Corticosteroid, chẳng hạn như EMFLAZA, có thể gây ra những thay đổi nghiêm trọng và đe dọa đến tính 
mạng trong chức năng nội tiết, đặc biệt khi sử dụng mãn tính. Theo dõi bệnh nhân dùng EMFLAZA để tìm 
hội chứng Cushing, tăng đường huyết và suy tuyến thượng thận sau khi ngừng EMFLAZA. Ngoài ra, bệnh 
nhân suy tuyến yên, suy thượng thận nguyên phát hoặc tăng sản thượng thận bẩm sinh, thay đổi chức 
năng tuyến giáp, hoặc u pheochromocytoma có thể tăng nguy cơ bị các biến cố nội tiết bất lợi.

Nguy cơ suy tuyến thượng thận sau khi rút Corticosteroid
Corticosteroid tạo ra sự ức chế trục dưới đồi-tuyến yên-thượng thận (HPA) có thể 
đảo ngược, có khả năng phát triển suy thượng thận thứ phát sau khi ngừng điều 
trị bằng corticosteroid. Suy tuyến thượng thận cấp có thể xảy ra nếu ngừng sử 
dụng corticosteroid đột ngột và có thể gây tử vong. Mức độ và thời gian suy vỏ 
thượng thận được tạo ra là khác nhau giữa các bệnh nhân và phụ thuộc vào liều 
lượng, tần suất và thời gian điều trị bằng corticosteroid. Nguy cơ được giảm bớt 
bằng cách giảm dần liều corticosteroid khi ngừng điều trị. Tuy nhiên, tình trạng suy 
giảm này có thể tồn tại trong nhiều tháng sau khi ngừng điều trị kéo dài; do đó, 
trong bất kỳ tình huống căng thẳng nào xảy ra trong thời gian ngừng điều trị đó, 
liệu pháp corticosteroid nên được bắt đầu lại.

Một “hội chứng cai” steroid, dường như không liên quan đến suy vỏ thượng thận, cũng có thể 
xảy ra sau khi ngừng sử dụng corticosteroid đột ngột. Hội chứng này bao gồm
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các triệu chứng như chán ăn, buồn nôn, nôn mửa, hôn mê, nhức đầu, sốt, đau khớp, bong 
vảy, đau cơ và / hoặc giảm cân. Những tác dụng này được cho là do nồng độ corticosteroid 
thay đổi đột ngột hơn là do nồng độ corticosteroid thấp.

Hội chứng Cushing
Hội chứng Cushing (hypercortisolism) xảy ra khi tiếp xúc kéo dài với corticosteroid ngoại sinh, 
bao gồm EMFLAZA. Các triệu chứng bao gồm tăng huyết áp, béo phì ở hai chân và gầy yếu ở 
các chi, vân tím, tròn trên khuôn mặt, tràn dịch màng phổi, yếu cơ, dễ bị bầm tím và thường 
xuyên với làn da mỏng manh, lắng đọng mỡ sau cổ, loãng xương, mụn trứng cá, vô kinh, rậm 
lông và các bất thường về tâm thần.

Tăng đường huyết
Corticosteroid có thể làm tăng lượng đường trong máu, làm trầm trọng thêm bệnh tiểu đường đã mắc từ trước, 
làm cho những người đang điều trị bệnh tiểu đường lâu dài có lợi và có thể làm giảm tác dụng của thuốc chống 
tiểu đường. Theo dõi đường huyết định kỳ. Đối với bệnh nhân tăng đường huyết, nên bắt đầu hoặc điều chỉnh 
điều trị chống đái tháo đường cho phù hợp.

Cân nhắc khi sử dụng cho bệnh nhân có chức năng tuyến giáp bị thay đổi
Sự thanh thải chuyển hóa của corticosteroid giảm ở bệnh nhân suy giáp và tăng ở 
bệnh nhân cường giáp. Những thay đổi về tình trạng tuyến giáp của bệnh nhân có 
thể cần điều chỉnh liều corticosteroid. Khi cần sử dụng đồng thời corticosteroid và 
levothyroxin, nên dùng corticosteroid trước khi bắt đầu điều trị bằng levothyroxin để 
giảm nguy cơ suy tuyến thượng thận.

Khủng hoảng Pheochromocytoma

Đã có báo cáo về khủng hoảng pheochromocytoma, có thể gây tử vong, sau khi dùng corticosteroid 
toàn thân. Ở những bệnh nhân nghi ngờ hoặc đã xác định được bệnh u pheochromocytoma, hãy cân 
nhắc nguy cơ bị bệnh pheochromocytoma trước khi dùng corticosteroid.

5.2 Ức chế miễn dịch và tăng nguy cơ nhiễm trùng
Corticosteroid, bao gồm EMFLAZA, ức chế hệ thống miễn dịch và làm tăng nguy cơ nhiễm bất kỳ 
mầm bệnh nào, bao gồm virus, vi khuẩn, nấm, động vật nguyên sinh hoặc giun sán. Corticosteroid 
làm giảm sức đề kháng đối với các nhiễm trùng mới, làm trầm trọng thêm các nhiễm trùng hiện có, 
tăng nguy cơ nhiễm trùng lan tỏa, tăng nguy cơ tái hoạt hoặc đợt cấp của nhiễm trùng tiềm ẩn và 
che dấu một số dấu hiệu nhiễm trùng. Những bệnh nhiễm trùng này có thể nghiêm trọng, và đôi 
khi gây tử vong. Mức độ mà liều lượng, đường dùng và thời gian dùng corticosteroid tương quan 
với các nguy cơ nhiễm trùng cụ thể không được đặc trưng rõ ràng; tuy nhiên, tỷ lệ xuất hiện các 
biến chứng nhiễm trùng tăng lên khi tăng liều corticosteroid.

Theo dõi sự phát triển của nhiễm trùng và cân nhắc việc ngừng sử dụng 
corticosteroid hoặc giảm liều corticosteroid khi cần thiết.

Varicella Zoster và Nhiễm vi rút Sởi
Bệnh thủy đậu do vi rút Varicella Zoster gây ra và bệnh sởi có thể diễn biến nghiêm trọng hoặc 
thậm chí gây tử vong ở trẻ em hoặc người lớn chưa có miễn dịch khi dùng corticosteroid, bao gồm 
EMFLAZA. Ở trẻ em hoặc người lớn chưa mắc các bệnh này, cần đặc biệt lưu ý để tránh

ID tham chiếu: 4053971



Phơi bày. Nếu bệnh nhân tiếp xúc với bệnh thủy đậu, có thể chỉ định điều trị dự phòng bằng globulin 
miễn dịch varicella zoster (VZIG). Nếu bệnh nhân tiếp xúc với bệnh sởi, có thể chỉ định điều trị dự 
phòng bằng immunoglobulin (IG). Nếu bệnh thủy đậu phát triển, điều trị bằng thuốc kháng vi-rút có 
thể được xem xét.

Sự tái kích hoạt của virus viêm gan B
Sự tái hoạt của virus viêm gan B có thể xảy ra ở những bệnh nhân mang mầm bệnh viêm gan B 
đang điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch bao gồm cả corticosteroid. Sự tái kích hoạt cũng có thể 
xảy ra ở những bệnh nhân dường như đã khỏi nhiễm viêm gan B.

Nhiễm nấm
Corticosteroid có thể làm trầm trọng thêm tình trạng nhiễm nấm toàn thân và do đó không nên 
dùng khi có những bệnh nhiễm trùng như vậy. Đối với những bệnh nhân đang điều trị bằng 
corticosteroid bị nhiễm nấm toàn thân, nên ngừng điều trị corticosteroid hoặc giảm liều 
corticosteroid.

Amebiasis
Corticosteroid có thể kích hoạt bệnh sỏi máu tiềm ẩn. Do đó, chúng tôi khuyến cáo nên loại trừ bệnh amiđan 
tiềm ẩn hoặc bệnh amiđan hoạt động trước khi bắt đầu điều trị bằng corticosteroid ở bất kỳ bệnh nhân nào đã 
từng sống ở vùng nhiệt đới, hoặc bất kỳ bệnh nhân nào bị tiêu chảy không rõ nguyên nhân.

Sự phá hoại của giun lươn
Ở những bệnh nhân đã biết hoặc nghi ngờ nhiễm giun lươn (giun chỉ), ức chế miễn dịch do 
corticosteroid gây ra có thể dẫn đến bội nhiễm giun lươn và phổ biến với sự di chuyển của 
ấu trùng, thường kèm theo viêm ruột nặng và nhiễm trùng huyết gram âm có khả năng 
gây tử vong. Đối với những bệnh nhân đang điều trị bằng corticosteroid bị nhiễm giun 
lươn (giun chỉ) đã biết hoặc nghi ngờ, nên ngừng sử dụng corticosteroid hoặc giảm liều 
corticosteroid.

5.3 Những thay đổi trong chức năng tim mạch / thận

Corticosteroid, bao gồm EMFLAZA, có thể gây tăng huyết áp, giữ muối và nước, đồng 
thời tăng bài tiết kali và canxi. Theo dõi huyết áp và đánh giá các dấu hiệu và triệu 
chứng của quá tải thể tích. Theo dõi nồng độ kali huyết thanh. Có thể cần hạn chế muối 
trong chế độ ăn uống và bổ sung kali. EMFLAZA nên được sử dụng thận trọng cho bệnh 
nhân suy tim sung huyết, tăng huyết áp hoặc suy thận.

Các báo cáo tài liệu cho thấy mối liên quan giữa việc sử dụng corticosteroid và vỡ thành tự do thất 
trái sau một cơn nhồi máu cơ tim gần đây; do đó, điều trị bằng EMFLAZA nên được sử dụng hết 
sức thận trọng cho những bệnh nhân này.

5,4 Thủng đường tiêu hóa
Tăng nguy cơ thủng đường tiêu hóa khi sử dụng corticosteroid ở những bệnh nhân bị một số 
rối loạn tiêu hóa như loét dạ dày tá tràng hoạt động hoặc tiềm ẩn, viêm túi thừa, nối ruột tươi 
và viêm loét đại tràng không đặc hiệu. Các dấu hiệu của thủng đường tiêu hóa, chẳng hạn như 
kích ứng phúc mạc, có thể bị che lấp ở những bệnh nhân dùng corticosteroid.
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Tránh dùng corticosteroid nếu có khả năng sắp bị thủng, áp xe hoặc nhiễm trùng sinh mủ khác; 
viêm túi thừa; anastomoses ruột tươi; hoặc loét dạ dày tá tràng hoạt động hoặc tiềm ẩn.

5.5 Rối loạn về Hành vi và Tâm trạng

Các phản ứng có hại về tâm thần nghiêm trọng tiềm ẩn có thể xảy ra với corticosteroid toàn thân, bao 
gồm EMFLAZA.Các triệu chứng thường xuất hiện trong vài ngày hoặc vài tuần sau khi bắt đầu điều trị và 
có thể liên quan đến liều lượng. Những phản ứng này có thể cải thiện sau khi giảm liều hoặc ngừng 
thuốc, mặc dù có thể cần điều trị bằng thuốc. Các phản ứng có hại về tâm thần thường liên quan đến các 
triệu chứng hưng cảm hoặc hưng cảm (ví dụ: hưng phấn, mất ngủ, thay đổi tâm trạng) trong quá trình 
điều trị và các giai đoạn trầm cảm sau khi ngừng điều trị. Thông báo cho bệnh nhân hoặc người chăm sóc 
về khả năng thay đổi hành vi và tâm trạng và khuyến khích họ tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu các triệu 
chứng tâm thần phát triển, đặc biệt nếu tâm trạng chán nản hoặc ý định tự tử được nghi ngờ.

5,6 Ảnh hưởng đến xương

Mật độ khoáng xương giảm
Corticosteroid, bao gồm EMFLAZA, làm giảm sự hình thành xương và tăng quá trình hủy xương 
thông qua tác dụng của chúng trên việc điều hòa canxi (tức là làm giảm hấp thu và tăng bài tiết) 
và ức chế chức năng của nguyên bào xương. Điều này, cùng với sự giảm chất nền protein của 
xương thứ phát do sự gia tăng dị hóa protein và giảm sản xuất hormone sinh dục, có thể dẫn 
đến ức chế sự phát triển của xương ở bệnh nhi và mất xương ở mọi lứa tuổi. Mất xương có thể 
khiến bệnh nhân bị gãy đốt sống và gãy xương dài. Cân nhắc nguy cơ loãng xương của bệnh 
nhân trước khi bắt đầu điều trị bằng corticosteroid. Theo dõi mật độ chất khoáng của xương ở 
những bệnh nhân điều trị lâu dài với EMFLAZA.

Hoại tử mạch máu
Corticosteroid, bao gồm EMFLAZA, có thể gây hoại tử vô mạch.

5,7 Hiệu ứng nhãn khoa

Sử dụng corticosteroid, bao gồm EMFLAZA, có thể gây đục thủy tinh thể dưới bao sau. Corticosteroid 
cũng có thể gây ra bệnh tăng nhãn áp với khả năng gây tổn thương các dây thần kinh thị giác và có thể 
làm tăng nguy cơ nhiễm trùng mắt thứ phát do vi khuẩn, nấm hoặc vi rút gây ra. Corticosteroid không 
được khuyến cáo cho những bệnh nhân bị herpes simplex ở mắt.

Nhãn áp có thể tăng cao ở một số bệnh nhân dùng corticosteroid. Nếu tiếp tục 
điều trị bằng EMFLAZA trong hơn 6 tuần, hãy theo dõi nhãn áp.

5,8 Tiêm phòng

Không khuyến cáo sử dụng vắc xin sống hoặc vắc xin sống giảm độc lực ở những bệnh nhân 
dùng liều corticosteroid ức chế miễn dịch, bao gồm EMFLAZA. Corticosteroid cũng có thể thúc 
đẩy sự nhân lên của một số sinh vật có trong vắc xin sống giảm độc lực.
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Có thể sử dụng vắc xin bị giết hoặc bất hoạt trong khi điều trị bằng corticosteroid; tuy nhiên, không thể dự 
đoán được phản ứng đối với các loại vắc xin như vậy.

Bệnh nhân đang điều trị bằng corticosteroid, bao gồm EMFLAZA, có thể giảm đáp ứng với 
các chất độc và vắc xin sống hoặc bất hoạt vì ức chế phản ứng kháng thể.

5.9 Phát ban da nghiêm trọng

Hoại tử biểu bì nhiễm độc đã được báo cáo khi sử dụng deflazacort với các triệu chứng bắt đầu trong vòng 8 
tuần kể từ khi bắt đầu điều trị. Ngừng ngay khi có dấu hiệu phát ban đầu tiên, trừ khi phát ban rõ ràng không 
liên quan đến thuốc.

5.10 Ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát triển

Sử dụng corticosteroid lâu dài, bao gồm EMFLAZA, có thể có tác động tiêu cực đến sự tăng 
trưởng và phát triển ở trẻ em.

5.11 Bệnh cơ
Bệnh nhân dùng corticosteroid, bao gồm EMFLAZA, và điều trị đồng thời với thuốc ngăn chặn thần 
kinh cơ (ví dụ, pancuronium) hoặc bệnh nhân bị rối loạn dẫn truyền thần kinh cơ (ví dụ, bệnh nhược 
cơ) có thể tăng nguy cơ phát triển bệnh cơ cấp tính. Bệnh cơ cấp tính này có tính chất tổng quát, có 
thể liên quan đến cơ mắt và cơ hô hấp, và có thể dẫn đến chứng liệt tứ chi. Tăng creatine kinase có 
thể xảy ra. Sự cải thiện hoặc phục hồi về mặt lâm sàng sau khi ngừng sử dụng corticosteroid có thể 
cần vài tuần đến vài năm.

5.12 Bát quái
Sarcoma Kaposi đã được báo cáo là xảy ra ở những bệnh nhân đang điều trị bằng 
corticosteroid, thường là những bệnh mãn tính. Ngừng sử dụng corticosteroid có thể cải 
thiện lâm sàng.

5.13 Nguy cơ phản ứng có hại nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh do chất bảo quản 
rượu Benzyl

EMFLAZA Oral Suspension chứa benzyl alcohol và không được phép sử dụng cho bệnh nhi dưới 
5 tuổi. Các phản ứng có hại nghiêm trọng và gây tử vong bao gồm “hội chứng thở hổn hển” có 
thể xảy ra ở trẻ sơ sinh và trẻ sơ sinh nhẹ cân được điều trị bằng thuốc hỗ trợ rượu benzyl. “Hội 
chứng thở hổn hển” được đặc trưng bởi suy nhược hệ thần kinh trung ương, nhiễm toan 
chuyển hóa và thở hổn hển. Lượng cồn benzyl tối thiểu mà tại đó các phản ứng phụ nghiêm 
trọng có thể xảy ra không được xác định (Hỗn dịch uống EMFLAZA chứa 10,45 mg cồn benzyl 
trên mỗi mL; Viên nén EMFLAZA không chứa cồn benzyl)[xem Sử dụng trong các Quần thể Cụ 
thể (8.4)].

5.14 Sự kiện huyết khối
Các nghiên cứu quan sát cho thấy nguy cơ thuyên tắc huyết khối (bao gồm huyết khối tĩnh mạch) tăng lên, 
đặc biệt khi dùng liều tích lũy cao hơn của corticosteroid. Không rõ liệu nguy cơ có khác nhau theo liều 
hàng ngày hoặc thời gian sử dụng hay không. Sử dụng EMFLAZA một cách thận trọng ở những bệnh nhân 
có hoặc có thể dễ bị rối loạn huyết khối tắc mạch.
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5,15 Sốc phản vệ

Các trường hợp phản vệ hiếm gặp đã xảy ra ở những bệnh nhân đang điều trị bằng corticosteroid, 
bao gồm EMFLAZA.

6 PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC

Các phản ứng có hại nghiêm trọng sau đây được thảo luận chi tiết hơn trong các phần khác:
-
-

Những thay đổi trong chức năng nội tiết[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.1)] Suy giảm 
miễn dịch và tăng nguy cơ nhiễm trùng[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.2)]

Những thay đổi trong chức năng tim mạch / thận[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.3)] 
Thủng đường tiêu hóa[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.4)] Rối loạn về Hành vi và Tâm 
trạng[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.5)] Ảnh hưởng đến xương[xem Cảnh báo và Đề 
phòng (5.6)] Hiệu ứng nhãn khoa[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.7)] Tiêm phòng[xem 
Cảnh báo và Đề phòng (5.8)] Phát ban da nghiêm trọng[xem Cảnh báo và Đề phòng 
5.9)]

Ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát triển[xem Cảnh báo và Đề phòng 
(5.10)] Bệnh cơ[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.11)] Bát quái[xem Cảnh 
báo và Đề phòng (5.12)]
Nguy cơ phản ứng có hại nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh do chất bảo quản rượu Benzyl 
[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.13)]
Sự kiện huyết khối[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.14)] Sốc 
phản vệ[xem Cảnh báo và Đề phòng 5.15)]

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

6.1 Kinh nghiệm Thử nghiệm Lâm sàng

Bởi vì các thử nghiệm lâm sàng được tiến hành trong các điều kiện khác nhau, tỷ lệ phản ứng có hại quan sát được trong các 

thử nghiệm lâm sàng của một loại thuốc không thể so sánh trực tiếp với tỷ lệ trong các thử nghiệm lâm sàng của một loại 

thuốc khác và có thể không phản ánh tỷ lệ quan sát được trong thực tế.

Trong nghiên cứu 1[xem Nghiên cứu lâm sàng (14)],các phản ứng bất lợi liên quan đến 
việc ngừng điều trị bằng deflazacort, theo thứ tự tần suất giảm dần, là tăng cân, béo 
phì, đục thủy tinh thể và rối loạn giấc ngủ.

Các phản ứng có hại thường gặp nhất trong các nghiên cứu lâm sàng

Bảng 1 liệt kê các phản ứng có hại xảy ra ở ≥ 5% bệnh nhân trong nhóm được điều trị bằng 
deflazacort 0,9 mg / kg / ngày và xảy ra thường xuyên hơn so với bệnh nhân dùng giả dược trong 
Nghiên cứu 1, bao gồm bệnh nhân DMD từ 5 tuổi trở lên. 15 năm.

Bảng 1: Các phản ứng có hại xảy ra trong> 5% bệnh nhân được điều trị bằng Deflazacort và 
xảy ra thường xuyên hơn ở bệnh nhân giả dược bị DMD (Nghiên cứu 1)
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Phản ứng có hại Deflazacort
0,9 mg / kg / ngày (N = 51)

Giả dược (N = 50)

% ở 12 tuần1

% ở 12 tuần
Hình dạng Cushingoid 33 12
Trọng lượng tăng lên 20 6
Tăng khẩu vị 14 2
Nhiễm trùng đường hô 
hấp trên

12 10
Ho 12 6
Pollakiuria 12 2
Viêm mũi họng 10 6
Rậm lông 10 2
Béo phì trung ương 10 4
Ban đỏ số 8 6
Cáu gắt số 8 4
Sinh kinh số 8 0
Khó chịu ở bụng 6 2

1Ở tuần thứ 12, bệnh nhân dùng giả dược được phân ngẫu nhiên lại để nhận thuốc deflazacort hoặc chất so sánh tích cực.

Các phản ứng có hại thường gặp (≥ 5% bệnh nhân được điều trị bằng deflazacort) xảy ra trong 52 
tuần tiếp xúc với deflazacort 0,9 mg / kg / ngày trong Nghiên cứu 1 và với tỷ lệ cao hơn so với 
deflazacort 0,9 mg / kg / ngày ở nhóm dùng giả dược 12 tuần - giai đoạn kiểm soát của thử 
nghiệm bao gồm xuất hiện Cushingoid (60%), rậm lông (35%), tăng cân (28%), ban đỏ (28%), béo 
phì trung tâm (25%), đau bụng / đau bụng trên (18% kết hợp ), đái ra máu (15%), táo bón (10%), 
cáu kỉnh (10%), hành vi bất thường (9%), sốt (9%), đau lưng (7%), phát ban (7%), lây lan (6%) ), 
buồn nôn (6%), rối loạn tâm thần vận động (6%), chảy máu cam (6%) và vân da (6%).

Nghiên cứu 1 cũng đánh giá liều lượng cao hơn của deflazacort (1,2 mg / kg / ngày). So với 
liều 0,9 mg / kg / ngày, deflazacort 1,2 mg / kg / ngày trong 52 tuần có liên quan đến tỷ lệ 
cao hơn các phản ứng có hại nhất định, bao gồm xuất hiện Cushingoid (69%), ban đỏ (49%), 
rậm lông (37%) ), nhức đầu (34%), tăng cân (32%), táo bón (15%), đau bụng trên (14%), vân 
da (11%), mụn trứng cá (11%) và khó chịu ở bụng (8%). Vì không có lợi ích bổ sung với liều 
deflazacort 1,2 mg / kg / ngày, nên không khuyến cáo sử dụng EMFLAZA 1,2 mg / kg / ngày 
để điều trị DMD[xem Liều lượng và Cách dùng (2.1)]

Trong một nghiên cứu lâm sàng bổ sung kéo dài hai năm với thời gian theo dõi kéo dài (Nghiên cứu 
2), nhiều phản ứng có hại tương tự đã được quan sát thấy. Ngoài ra, các biến cố cơ xương liên quan 
đến việc sử dụng steroid lâu dài cũng được quan sát thấy, bao gồm yếu cơ, rối loạn gân và loãng 
xương.

Các phản ứng có hại ít phổ biến hơn được quan sát trong các nghiên cứu lâm sàng

Các phản ứng có hại khác (tần suất ≥ 1% ở bất kỳ nhóm điều trị bằng deflazacort nào và lớn hơn giả dược) đã 
được quan sát thấy trong giai đoạn 12 tuần đối chứng với giả dược của Nghiên cứu 1 được trình bày dưới đây.
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Rối loạn mắt:Tăng tiết nước mắt
Rối loạn tiêu hóa:Khó tiêu, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa Các Rối 
loạn Chung và Điều kiện Địa điểm Quản lý:Khát nước
Nhiễm trùng:Hordeolum, chốc lở, cúm, viêm tai ngoài, viêm họng, áp xe răng, nhiễm trùng 
đường tiết niệu, nhiễm vi rút
Chấn thương, ngộ độc và các biến chứng thủ tục:Chấn thương lưng, đụng dập, chấn thương mặt, gãy 
xương mác, gãy xương quai xanh, kiệt sức vì nhiệt

Điều tra:Có glucose trong nước tiểu, nhịp tim không đều
Rối loạn cơ xương và mô liên kết:Đau lưng, co thắt cơ, đau cơ, đau cổ, đau cổ, đau 
tứ chi
Rối loạn hệ thần kinh:Chóng mặt, tăng động tâm thần vận động
Rối loạn tâm thần:Ảnh hưởng đến tính nhanh nhẹn, hung hăng, trầm cảm, rối loạn cảm xúc, mất ngủ giữa chừng, 
thay đổi tâm trạng, thay đổi tâm trạng, rối loạn giấc ngủ

Rối loạn thận và tiết niệu:Đái ra máu, đái buốt, bàng quang tăng 
trương lực Hệ thống sinh sản và rối loạn vú:Đau tinh hoàn
Rối loạn hô hấp, lồng ngực và trung thất:Giảm thông khí, đau bụng kinh Rối loạn 
da và mô dưới da:Mụn trứng cá, rụng tóc, viêm da dạng mụn trứng cá Rối loạn 
mạch máu:Nóng bừng

6.2 Trải nghiệm tiếp thị sau khi đưa ra thị trường

Các phản ứng có hại sau đây đã được báo cáo trong quá trình sử dụng deflazacort sau khi được phê duyệt trên toàn thế giới 

hoặc trong quá trình sử dụng corticosteroid khác sau khi được phê duyệt. Những phản ứng này được báo cáo một cách tự 

nguyện từ một quần thể có quy mô không chắc chắn; do đó, không phải lúc nào cũng có thể ước tính tần suất của chúng hoặc 

thiết lập mối quan hệ nhân quả với việc tiếp xúc với ma tuý.

Rối loạn hệ thống bạch huyết và máu:Tăng bạch 
cầu Rối loạn tim mạch:Suy tim
Rối loạn mắt:Bệnh viêm màng đệm, mỏng giác mạc hoặc xơ cứng
Rối loạn tiêu hóa:Viêm tụy cấp (đặc biệt ở trẻ em), xuất huyết, loét dạ dày tá 
tràng, thủng loét dạ dày tá tràng
Các Rối loạn Chung và Điều kiện Địa điểm Quản lý:Phù, suy giảm khả năng chữa 
bệnh Rối loạn hệ thống miễn dịch:Quá mẫn bao gồm cả sốc phản vệ
Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng:Suy giảm khả năng dung nạp carbohydrate với 
nhu cầu điều trị chống đái tháo đường tăng, cân bằng protein và canxi âm tính, mất 
kali và nhiễm kiềm hạ kali máu khi dùng đồng thời với beta 2-agonist và xanthines 
Rối loạn cơ xương và mô liên kết:Hoại tử mạch máu, suy mòn cơ, cân bằng nitơ âm 
tính, viêm gân và đứt gân khi dùng đồng thời với quinolon, gãy xương đốt sống và 
xương dài
Rối loạn hệ thần kinh:Tình trạng động kinh trầm trọng hơn, tăng áp lực trong sọ với phù 
gai thị ở trẻ em (pseudotumor cerebri) thường sau khi ngừng điều trị, chóng mặt Rối 
loạn tâm thần:Lo lắng, rối loạn chức năng nhận thức bao gồm lú lẫn và mất trí nhớ, ảo 
tưởng, ảo giác, hưng cảm, ý nghĩ tự tử
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Rối loạn da và mô dưới da:Hoại tử thượng bì nhiễm độc
Rối loạn mạch máu:Huyết khối tắc mạch, đặc biệt ở những bệnh nhân có bệnh lý cơ bản 
liên quan đến xu hướng tăng huyết khối, tăng huyết áp nội sọ lành tính

7 TƯƠNG TÁC THUỐC

7.1 Chất ức chế và cảm ứng CYP3A4

Các chất ức chế CYP3A4 vừa phải hoặc mạnh:
Chất chuyển hóa có hoạt tính của deflazacort, 21-desDFZ, là chất nền của CYP3A4 [xem Dược 
lâm sàng (12.3)]. Sử dụng đồng thời deflazacort với clarithromycin, một chất ức chế CYP3A4 
mạnh, làm tăng tổng số tiếp xúc với 21-desDFZ lên khoảng 3 lần. Do đó, cho một phần ba liều 
lượng khuyến cáo của EMFLAZA khi các chất ức chế CYP3A4 vừa phải hoặc mạnh (ví dụ: 
clarithromycin, fluconazole, diltiazem, verapamil, nước bưởi) được sử dụng đồng thời với 
EMFLAZA[xem Liều lượng và Cách dùng (2.4) và Dược lâm sàng (12.3)].

Cảm ứng CYP3A4 vừa phải hoặc mạnh:
Sử dụng đồng thời deflazacort với rifampin, một chất cảm ứng CYP3A4 mạnh, làm giảm đáng 
kể sự phơi nhiễm của 21-desDFZ. Tránh sử dụng đồng thời các chất gây cảm ứng CYP3A4 
mạnh (ví dụ: efavirenz) hoặc trung bình (ví dụ: carbamazepine, phenytoin) với EMFLAZA[xem 
Liều lượng và Cách dùng (2.4) và Dược lâm sàng (12.3)].

7.2 Thuốc chẹn thần kinh cơ

Bệnh nhân dùng corticosteroid, bao gồm EMFLAZA, và điều trị đồng thời với thuốc 
ngăn chặn thần kinh cơ (ví dụ, pancuronium) có thể tăng nguy cơ phát triển bệnh cơ 
cấp tính[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.11)].

số 8 SỬ DỤNG TRONG DÂN SỐ CỤ THỂ

8.1 Thai kỳ
Tóm tắt rủi ro
Corticosteroid chỉ nên được sử dụng trong thời kỳ mang thai nếu lợi ích có thể mang lại cho thai nhi. Trẻ 
sơ sinh được sinh ra từ những bà mẹ đã dùng liều lượng đáng kể corticosteroid trong thời kỳ mang thai 
nên được quan sát cẩn thận để phát hiện các dấu hiệu của chứng suy tuyến thượng thận. Không có 
nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát với EMFLAZA ở phụ nữ có thai để thông báo về các nguy cơ liên quan 
đến thuốc.

Corticosteroid, bao gồm EMFLAZA, dễ dàng đi qua nhau thai. Các kết quả bất lợi về phát triển, 
bao gồm sứt môi (sứt môi, có hoặc không hở hàm ếch) và hạn chế tăng trưởng trong tử cung, 
và giảm cân khi sinh, đã được báo cáo khi mẹ sử dụng corticosteroid, bao gồm EMFLAZA, trong 
khi mang thai. Một số nghiên cứu dịch tễ học báo cáo sự gia tăng nguy cơ sứt môi từ khoảng 1 
trên 1000 trẻ sơ sinh lên 3 đến 5 trên 1000 trẻ; tuy nhiên, rủi ro đối với sứt môi chưa được quan 
sát thấy trong tất cả các nghiên cứu. Hạn chế tăng trưởng trong tử cung và giảm trọng lượng 
khi sinh có liên quan đến liều lượng; tuy nhiên, cơ bản
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tình trạng của mẹ cũng có thể góp phần vào những rủi ro này(xem Dữ liệu).Nguy cơ cơ bản 
ước tính của các dị tật bẩm sinh lớn và sẩy thai đối với các quần thể được chỉ định là không rõ. 
Trong dân số Hoa Kỳ, nguy cơ cơ bản ước tính của các dị tật bẩm sinh lớn và sẩy thai trong các 
thai kỳ được công nhận lâm sàng lần lượt là 2-4% và 15-20%.

Các nghiên cứu về sinh sản trên động vật đã không được thực hiện với deflazacort. Các nghiên cứu về sinh 
sản trên động vật được thực hiện với các corticosteroid khác trên chuột mang thai, chuột cống, chuột 
đồng và thỏ sử dụng liều lượng phù hợp về mặt lâm sàng đã cho thấy tỷ lệ mắc chứng hở hàm ếch tăng 
lên. Sự gia tăng chết phôi thai, chậm phát triển trong tử cung và co thắt ống động mạch đã được quan sát 
thấy ở một số loài động vật.

Dữ liệu

Dữ liệu con người

Nhiều nghiên cứu thuần tập và có bệnh chứng ở người cho thấy rằng việc sử dụng corticosteroid ở người mẹ 
trong ba tháng đầu làm tăng tỷ lệ sứt môi có hoặc không kèm theo hở hàm ếch từ khoảng 1/1000 trẻ sơ sinh 
lên 3-5/1000 trẻ sơ sinh. Hai nghiên cứu tiền cứu có đối chứng trường hợp cho thấy trọng lượng sơ sinh giảm 
ở trẻ sơ sinh tiếp xúc với corticosteroid của mẹ trong tử cung.

8.2 Cho con bú

Tóm tắt rủi ro
Corticosteroid được sử dụng toàn thân xuất hiện trong sữa mẹ và có thể ngăn chặn sự phát triển, cản trở 
quá trình sản xuất corticosteroid nội sinh hoặc gây ra các tác dụng không mong muốn khác. Các lợi ích 
về phát triển và sức khỏe của việc nuôi con bằng sữa mẹ cần được xem xét cùng với nhu cầu lâm sàng 
của người mẹ đối với EMFLAZA và bất kỳ tác dụng phụ tiềm ẩn nào đối với trẻ sơ sinh bú sữa mẹ từ 
EMFLAZA. Không có dữ liệu về ảnh hưởng đến sản xuất sữa.

8,4 Sử dụng cho trẻ em

Tính an toàn và hiệu quả của EMFLAZA trong điều trị DMD đã được thiết lập ở bệnh nhân 
từ 5 tuổi trở lên. Sử dụng EMFLAZA ở bệnh nhi được hỗ trợ bởi một nghiên cứu đa trung 
tâm, ngẫu nhiên, mù đôi, giả dược và có đối chứng tích cực ở 196 nam giới [xem Nghiên 
cứu lâm sàng (14)].

Tính an toàn và hiệu quả của EMFLAZA chưa được thiết lập ở bệnh nhi dưới 5 
tuổi.

EMFLAZA Oral Suspension chứa benzyl alcohol và không được phép sử dụng cho bệnh nhi 
dưới 5 tuổi. Các phản ứng có hại nghiêm trọng bao gồm phản ứng gây tử vong và “hội 
chứng thở hổn hển” xảy ra ở trẻ sinh non và trẻ nhẹ cân trong phòng chăm sóc đặc biệt 
dành cho trẻ sơ sinh được dùng thuốc có chứa cồn benzyl làm chất bảo quản. Trong những 
trường hợp này, liều lượng cồn benzyl từ 99 đến 234 mg / kg / ngày tạo ra nồng độ cồn 
benzyl cao và các chất chuyển hóa của nó trong máu và nước tiểu (nồng độ cồn benzyl 
trong máu là 0,61 đến 1,378 mmol / L). Các phản ứng có hại khác bao gồm suy giảm thần 
kinh dần dần, co giật, xuất huyết nội sọ, bất thường huyết học, suy da, suy gan và thận, hạ 
huyết áp, nhịp tim chậm và trụy tim mạch. Sinh non, trẻ sơ sinh nhẹ cân có thể dễ bị các 
phản ứng này hơn vì chúng có thể kém chuyển hóa rượu benzyl. Lượng rượu benzyl tối 
thiểu nghiêm trọng
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Các phản ứng bất lợi có thể xảy ra không được biết đến (Hỗn dịch uống EMFLAZA chứa 10,45 
mg rượu benzyl mỗi mL; Viên nén EMFLAZA không chứa rượu benzyl)[xem Cảnh báo và Đề 
phòng (5.13)].

Dữ liệu về Độc tính của Động vật Vị thành niên

Dùng đường uống deflazacort (0, 0,1, 0,3 và 1,0 mg / kg / ngày) cho chuột vị thành niên từ ngày sau 
khi sinh (PND) 21 đến 80 dẫn đến giảm tăng trọng cơ thể và các tác dụng phụ đối với sự phát triển 
của hệ xương (bao gồm giảm tế bào của tấm tăng trưởng và sự phân bố xương bị thay đổi) và trên 
mô bạch huyết (giảm tính tế bào). Một liều không có tác dụng không được xác định. Ngoài ra, các 
bất thường về thần kinh và hành vi thần kinh đã được quan sát thấy ở liều giữa và / hoặc cao. Phơi 
nhiễm 21-desDFZ trong huyết tương (AUC) ở liều thấp nhất được thử nghiệm (0,1 mg / kg / ngày) 
thấp hơn ở người ở liều EMFLAZA khuyến cáo cho người (0,9 mg / kg / ngày).

8.5 Sử dụng lão khoa

DMD phần lớn là bệnh của trẻ em và thanh niên; do đó, không có kinh nghiệm 
lão khoa với EMFLAZA.

8.6 Suy thận
Không cần điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy thận nhẹ, trung bình hoặc nặng 
[xem Dược lý lâm sàng (12.3)].

8.7 Suy gan
Không cần điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy gan nhẹ hoặc trung bình[xem Dược 
lâm sàng (12.3)]. Không có kinh nghiệm lâm sàng ở bệnh nhân suy gan nặng và 
không thể đưa ra khuyến cáo dùng thuốc cho bệnh nhân suy gan nặng.

10 QUÁ LIỀU LƯỢNG

Điều trị quá liều cấp tính bằng cách rửa dạ dày ngay lập tức hoặc gây nôn sau đó là liệu pháp 
hỗ trợ và điều trị triệu chứng. Đối với quá liều mãn tính khi đối mặt với bệnh nặng cần điều trị 
steroid liên tục, liều EMFLAZA có thể tạm thời giảm hoặc có thể áp dụng phương pháp điều trị 
thay thế trong ngày.

11 SỰ MIÊU TẢ

Thành phần hoạt chất trong EMFLAZA là deflazacort (một loại corticosteroid). Corticosteroid là 
steroid vỏ thượng thận, có nguồn gốc tự nhiên và tổng hợp. Công thức phân tử của 
deflazacort là C25H31KHÔNG6. Tên hóa học của deflazacort là (11β, 16β) -21- (acetyloxy) 11-
hydroxy-2'-methyl-5'H-pregna-1,4-dieno [17,16-d] oxazole-3,20- dione, và công thức cấu tạo là:
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Deflazacort là chất bột mịn màu trắng đến trắng đục, không mùi và có trọng lượng phân 
tử là 441,517. Deflazacort hòa tan tự do trong axit axetic và diclometan và hòa tan trong 
metanol và axeton.

EMFLAZA dùng để uống có sẵn dưới dạng viên nén giải phóng tức thời với nồng độ 6, 18, 
30 và 36 mg và hỗn dịch uống giải phóng tức thời có nồng độ 22,75 mg / mL. Mỗi viên có 
chứa deflazacort và các thành phần không hoạt động sau: silicon dioxide dạng keo, 
monohydrat lactose, magie stearat, và tinh bột ngô đã được hồ hóa trước. Hỗn dịch uống 
có chứa deflazacort và các thành phần không hoạt động sau: axit axetic, nhôm magie 
silicat, rượu benzyl, natri carboxymethylcellulose, polysorbate 80, nước tinh khiết và 
sorbitol.

12 DƯỢC LÝ LÂM SÀNG

12.1 Cơ chế hoạt động
Deflazacort là một tiền chất corticosteroid, có chất chuyển hóa có hoạt tính, 21-desDFZ, hoạt 
động thông qua thụ thể glucocorticoid để có tác dụng chống viêm và ức chế miễn dịch. Cơ chế 
chính xác mà deflazacort phát huy tác dụng điều trị ở bệnh nhân DMD vẫn chưa được biết rõ.

12.3 Dược động học
Sự hấp thụ
Sau khi uống ở trạng thái nhịn ăn, trung vị Ttối đavới viên nén hoặc hỗn dịch 
deflazacort là khoảng 1 giờ (khoảng 0,25 đến 2 giờ).

Hiệu ứng thực phẩm:Dùng đồng thời viên nén deflazacort với bữa ăn nhiều chất béo làm giảm Ctối 

đakhoảng 30% và bị trì hoãn Ttối đatrước một giờ, so với dùng trong điều kiện đói, nhưng không có 
ảnh hưởng đến sự hấp thu toàn thân tổng thể như được đo bằng AUC. Các
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sinh khả dụng của viên nén deflazacort tương tự như sinh khả dụng của hỗn dịch uống. Việc sử dụng 
deflazacort với thức ăn hoặc nghiền nát trong nước sốt táo không ảnh hưởng đến sự hấp thu và sinh khả 
dụng của deflazacort.

Phân bổ
Liên kết với protein của chất chuyển hóa có hoạt tính của deflazacort là khoảng 40%.

Loại bỏ
Sự trao đổi chất

Deflazacort được chuyển đổi nhanh chóng thành chất chuyển hóa có hoạt tính 21-desDFZ bởi các esterase 
sau khi uống. 21-desDFZ tiếp tục được chuyển hóa bởi CYP3A4 thành một số chất chuyển hóa không hoạt 
động khác.

Bài tiết
Bài tiết qua nước tiểu là con đường thải trừ chủ yếu của deflazacort (khoảng 68% liều dùng), 
và việc thải trừ gần như hoàn thành sau 24 giờ sau khi dùng liều. 21-desDFZ chiếm 18% lượng 
thuốc thải trừ qua nước tiểu.

Quần thể cụ thể
Bệnh nhân nhi
Ctối đagiá trị (trung bình hình học,% CV) của 21-desDFZ ở trẻ em (5-11 tuổi, N = 16) và thanh thiếu 
niên (12-16 tuổi, N = 8) là 206 ng / mL (95,6%) và 381 ng / mL (37,7%), tương ứng, vào ngày đầu 
tiên sau khi dùng thuốc deflazacort 0,9 mg / kg. AUCinf(Trung bình hình học,% CV) của 21-
desDFZ ở trẻ em (5-11 tuổi, N = 16) và thanh thiếu niên (12-16 tuổi, N = 8) là 400 ng-h / mL 
(87,5%) và 655 ng- h / mL (58,1%) vào Ngày đầu tiên sau khi dùng thuốc deflazacort 0,9 mg / kg.

Bệnh nhân nam và nữ
Không có sự khác biệt về dược động học của 21-desDFZ giữa nam và nữ.

Nhóm chủng tộc hoặc dân tộc
Không có sự khác biệt về dược động học của 21-desDFZ giữa người da trắng và người 
không da trắng.

Bệnh nhân suy thận
Trong một nghiên cứu (N = 16) so sánh đối tượng bị bệnh thận giai đoạn cuối (độ thanh thải creatinin 
dưới 15 mL / phút) với đối chứng phù hợp khỏe mạnh, phơi nhiễm 21-desDFZ là tương tự nhau giữa các 
nhóm.

Bệnh nhân suy gan
Trong một nghiên cứu (N = 16) so sánh các đối tượng bị suy gan trung bình (Child-Pugh Class 
B) với các đối chứng phù hợp khỏe mạnh, phơi nhiễm 21-desDFZ là tương tự giữa các nhóm. 
Không có kinh nghiệm ở bệnh nhân suy gan nặng.

Nghiên cứu tương tác thuốc

ID tham chiếu: 4053971



Đánh giá In Vivo về Tương tác Thuốc

So với việc sử dụng deflazacort một mình, sử dụng deflazacort sau nhiều liều của một 
chất ức chế CYP3A4 mạnh và Pgp (clarithromycin) dẫn đến C cao hơn rõ rệttối đa, AUC
Cuối cùngvà AUCinfgiá trị của 21-desDFZ. Tiếp xúc trung bình hình học (Ctối đa, AUCCuối cùng

và AUCinf) của 21-desDFZ dao động từ 2,3 lần đến 3,4 lần cao hơn sau khi dùng 
clarithromycin[xem Liều lượng và Cách dùng (2.4)].

So với việc sử dụng deflazacort một mình, sử dụng deflazacort sau nhiều liều của chất 
cảm ứng CYP3A4 mạnh (rifampicin) dẫn đến C thấp hơn rõ rệttối đa, AUCCuối cùngvà AUC
infgiá trị của 21-desDFZ. Độ phơi sáng trung bình hình học (Ctối đa, AUCCuối cùngvà AUCinf) 
của 21-desDFZ thấp hơn khoảng 95% sau khi dùng rifampin [xem Tương tác thuốc 
(7.1)].

Đánh giá In vitro về Tương tác Thuốc

Thuốc ức chế enzym chuyển hóa
21-desDFZ ở nồng độ lên đến 100 μM không ức chế CYP1A2, 2C9, 2C19, 3A4, 
UGT1A1, UGT1A4, UGT1A6, UGT1A9 hoặc UGT2B7 và biểu hiện ức chế yếu và không 
có ý nghĩa lâm sàng đối với 2B6, 2C8, 2D6 và 3A4, UGT1A3 và UGT2B15.

Cảm ứng enzym chuyển hóa thuốc
Deflazacort ở nồng độ lên đến 10 μM không gây ra phản ứng cảm ứng đáng kể đối với 
CYP1A2, 2B6 hoặc 3A4.

Người vận chuyển

Cả deflazacort và 21-desDFZ đều là chất nền của Pgp. 21-desDFZ không phải là chất nền cho BCRP. Cả 
deflazacort và 21-desDFZ đều không ức chế Pgp hoặc BCRP trong ống nghiệm. 21-desDFZ không phải là 
chất nền cho chất vận chuyển SLC OATP1B1 hoặc OATP1B3 và không ức chế chất vận chuyển SLC 
OATP1B1, OATP1B3, OAT1, OAT3 hoặc OCT2.

13 ĐỘC TÍNH KHÔNG TIỂU HỌC

13.1 Sinh ung thư, Gây đột biến, Suy giảm khả năng sinh sản

Chất sinh ung thư
Trong một nghiên cứu về khả năng gây ung thư kéo dài 2 năm được công bố ở chuột, việc uống 
deflazacort (0, 0,03, 0,06, 0,12, 0,25, 0,50, hoặc 1,0 mg / kg / ngày) dẫn đến khối u xương (u xương và 
u xương) ở đầu 0,25 mg / kg / ngày, liều đánh giá cao nhất. Liều cao hơn 0,25 mg / kg / ngày không 
thể được đánh giá đối với khối u vì làm giảm tỷ lệ sống sót rõ rệt.

Gây đột biến
Deflazacort và 21-desDFZ âm tính trongtrong ống nghiệm(đột biến đảo ngược của vi khuẩn và sai lệch 
nhiễm sắc thể tế bào lympho ở người) các xét nghiệm và deflazacort âm tính trong mộtin vivo(thử 
nghiệm vi nhân chuột).

Suy giảm khả năng sinh sản
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Nghiên cứu khả năng sinh sản ở động vật không được thực hiện với deflazacort. Không có tác dụng nào 
đối với hệ thống sinh sản của nam giới được quan sát thấy sau khi uống deflazacort cho khỉ (0, 1,0, 3,0, 
hoặc 6,0 mg / kg / ngày) trong 39 tuần hoặc chuột (0,05, 0,15, hoặc 0,5 mg / kg / ngày ) trong 26 tuần. 
Phơi nhiễm 21-desDFZ trong huyết tương (AUC) ở liều cao nhất được thử nghiệm trên khỉ và chuột lần 
lượt là 4 và 2 lần ở người với liều khuyến cáo cho người của EMFLAZA (0,9 mg / kg / ngày).

14 CÁC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

Hiệu quả của EMFLAZA trong điều trị DMD đã được xác định trong Nghiên cứu 1, một 
nghiên cứu đa trung tâm, ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng với giả dược, được thực hiện ở 
Mỹ và Canada. Dân số nghiên cứu bao gồm 196 bệnh nhi nam từ 5 đến 15 tuổi có đột biến 
gen dystrophin đã được ghi nhận, bắt đầu suy nhược trước 5 tuổi và hoạt động creatinin 
kinase trong huyết thanh ít nhất gấp 10 lần giới hạn trên của mức bình thường (ULN) ở một 
số giai đoạn trong bệnh của họ. Các bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên để điều trị với 
deflazacort (0,9 hoặc 1,2 mg / kg / ngày), một chất so sánh tích cực, hoặc giả dược. So sánh 
với giả dược được thực hiện sau 12 tuần điều trị. Sau 12 tuần, bệnh nhân dùng giả dược 
được phân ngẫu nhiên lại để nhận thuốc deflazacort hoặc chất so sánh hoạt động; tất cả 
bệnh nhân tiếp tục điều trị thêm 40 tuần.

Trong Nghiên cứu 1, hiệu quả được đánh giá bằng cách đánh giá sự thay đổi giữa Ban đầu và Tuần 12 về 
sức mạnh trung bình của 18 nhóm cơ. Sức mạnh cơ bắp của cá nhân được chấm điểm bằng thang điểm 11 
của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa (MRC) đã được sửa đổi, với điểm số cao hơn thể hiện sức mạnh lớn hơn.

Sự thay đổi về điểm số sức mạnh cơ trung bình giữa Ban đầu và Tuần 12 lớn hơn đáng kể 
ở nhóm dùng deflazacort 0,9 mg / kg / ngày so với nhóm dùng giả dược (xem Bảng 2).

Bảng 2: Phân tích sự thay đổi so với ban đầu ở tuần 12 trong điểm sức mạnh cơ trung bình 
(Nghiên cứu 1)

Sự đối xử N Thay đổi từ
Đường cơ sở

Giá trị P

LS trung bình (95% CI)

Deflazacort 0,9 mg / kg / ngày 51 0,15 (0,01, 0,28) 0,017

Giả dược 50 - 0,10 (-0,23, 0,03)

So với nhóm dùng deflazacort 0,9 mg / kg / ngày, nhóm dùng deflazacort 1,2 mg / 
kg / ngày cho thấy một lợi ích bổ sung nhỏ so với giả dược ở Tuần 12, nhưng có tỷ lệ 
phản ứng phụ lớn hơn. Do đó, không khuyến cáo sử dụng EMFLAZA liều 1,2 mg / kg / 
ngày[xem Liều lượng và Cách dùng (2.1)].

Mặc dù không phải là một phân tích thống kê được chỉ định trước, so với giả dược, nhóm dùng liều 
deflazacort 0,9 mg / kg / ngày đã chứng minh ở Tuần 52 sự tồn tại của hiệu quả điều trị
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quan sát thấy ở Tuần 12 và lợi thế nhỏ của liều 1,2 mg / kg / ngày được quan sát thấy ở Tuần 12 
không còn nữa. Cũng không được kiểm soát thống kê để so sánh nhiều lần, kết quả trên một số 
phép đo thời gian về chức năng của bệnh nhân (ví dụ, thời gian đứng từ tư thế nằm ngửa, thời gian 
leo 4 cầu thang và thời gian đi bộ hoặc chạy 30 feet) về số lượng deflazacort 0,9 mg / kg / ngày ở 
Tuần 12, so với giả dược.

Thêm một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng với giả dược, kéo dài 104 
tuần đã đánh giá deflazacort so với giả dược (Nghiên cứu 2). Dân số nghiên cứu bao gồm 29 trẻ 
em nam từ 6 đến 12 tuổi với chẩn đoán DMD được xác nhận bởi sự hiện diện được ghi nhận của 
dystrophin bất thường hoặc một đột biến đã được xác nhận của gen dystrophin. Kết quả phân 
tích điểm cuối chính của điểm sức mạnh cơ trung bình trong Nghiên cứu 2 (được đánh giá trên 
thang điểm 0-5) tại thời điểm 2 năm không có ý nghĩa thống kê, có thể do một số lượng hạn chế 
bệnh nhân còn lại trong nhóm giả dược (đối tượng được ngừng thử nghiệm khi họ mất tham 
vọng). Mặc dù không được kiểm soát thống kê để so sánh nhiều lần, điểm sức mạnh cơ trung 
bình ở Tháng thứ 6 và Tháng 12, cũng như thời gian trung bình để mất xung kích,

16 CÁCH CUNG CẤP / BẢO QUẢN VÀ XỬ LÝ

16.1 Cách cung cấp

Máy tính bảng EMFLAZA

- 6 mg có màu trắng, hình tròn với “6” được dập chìm ở một bên. Chúng được cung cấp 
như sau: NDC 42998-501-01 Chai 100 viên

- 18 mg có màu trắng, hình tròn với “18” được dập chìm ở một bên. Chúng được cung cấp 
như sau: NDC 42998-502-03 Chai 30 viên

- 30 mg có màu trắng, hình bầu dục với "30" được in chìm ở một bên. Chúng được cung cấp 
như sau: NDC 42998-503-03 Chai 30 viên

- 36 mg có màu trắng, hình bầu dục với "36" được in chìm ở một bên. Chúng được cung cấp 
như sau: NDC 42998-504-03 Chai 30 viên

EMFLAZA Đình chỉ bằng miệng
- 22,75 mg / mL là hỗn dịch màu trắng. Được cung cấp dưới dạng 13 mL trong một chai 20 mL được 

đóng gói với hai bộ phân phối uống 1 mL.
NDC 42998-505-21

16,2 Lưu trữ và xử lý
Bảo quản ở 20 ° C đến 25 ° C (68 ° F đến 77 ° F). Cho phép du ngoạn trong khoảng từ 15 ° C đến 30 ° C (59 ° F đến 86 
° F). Xem nhiệt độ phòng được kiểm soát của USP.

Bỏ hết Dung dịch uống EMFLAZA chưa sử dụng còn lại sau 1 tháng kể từ khi mở nắp chai 
đầu tiên.
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17 THÔNG TIN LIÊN LẠC BỆNH NHÂN

Khuyên bệnh nhân và / hoặc người chăm sóc đọc nhãn bệnh nhân được FDA chấp thuận nếu 
EMFLAZA Oral Suspension được kê đơn (Hướng dẫn sử dụng).

Sự quản lý
- Cảnh báo bệnh nhân và / hoặc người chăm sóc không ngừng dùng EMFLAZA đột ngột hoặc 

không kiểm tra trước với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ vì có thể cần giảm 
liều từ từ để giảm nguy cơ suy tuyến thượng thận[xem Liều lượng và Cách dùng (2.2) và Cảnh 
báo và Thận trọng (5.1)]. EMFLAZA có thể được dùng cùng hoặc không cùng thức ăn.

-
Máy tính bảng

- Viên nén EMFLAZA có thể được uống nguyên viên hoặc nghiền nát và uống ngay sau khi trộn với 
nước sốt táo.

Thức uống Tổng hợp

- EMFLAZA Oral Suspension phải được lắc kỹ trước khi đo mỗi liều bằng dụng cụ phân 
phối uống kèm theo.
Liều EMFLAZA Oral Suspension có thể được cho vào 3-4 ounce nước trái cây hoặc 
sữa, được trộn kỹ và dùng ngay lập tức. Không dùng với nước bưởi. Bỏ hết Dung 
dịch uống EMFLAZA chưa sử dụng còn lại sau 1 tháng kể từ khi mở nắp chai đầu 
tiên.

-

-

Tăng nguy cơ nhiễm trùng
Yêu cầu bệnh nhân và / hoặc người chăm sóc thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ nếu 
bệnh nhân đã bị nhiễm trùng gần đây hoặc đang diễn ra hoặc nếu gần đây họ đã nhận được vắc xin. Cần được tư 
vấn y tế ngay lập tức nếu bệnh nhân bị sốt hoặc các dấu hiệu nhiễm trùng khác. Bệnh nhân và / hoặc người 
chăm sóc cần được biết rằng một số bệnh nhiễm trùng có thể nặng và gây tử vong.

Cảnh báo bệnh nhân đang sử dụng corticosteroid để tránh tiếp xúc với bệnh thủy đậu hoặc bệnh sởi và thông báo cho 

nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ ngay lập tức nếu họ bị phơi nhiễm[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.2)].

Những thay đổi trong chức năng tim mạch / thận
Thông báo cho bệnh nhân và / hoặc người chăm sóc rằng EMFLAZA có thể gây tăng 
huyết áp và giữ nước. Nếu điều này xảy ra, có thể cần hạn chế muối trong chế độ ăn và 
bổ sung kali[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.3)].

Rối loạn về Hành vi và Tâm trạng
Tư vấn cho bệnh nhân và / hoặc người chăm sóc về khả năng thay đổi hành vi và tâm trạng nghiêm 
trọng với EMFLAZA và khuyến khích họ tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu các triệu chứng tâm thần phát 
triển[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.5)].

Giảm mật độ khoáng xương
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Tư vấn cho bệnh nhân và / hoặc người chăm sóc về nguy cơ loãng xương khi sử dụng 
EMFLAZA kéo dài, có thể khiến bệnh nhân bị gãy đốt sống và gãy xương dài[xem Cảnh 
báo và Đề phòng (5.6)].

Hiệu ứng nhãn khoa
Thông báo cho bệnh nhân và / hoặc người chăm sóc rằng EMFLAZA có thể gây đục thủy tinh thể hoặc tăng 
nhãn áp và khuyên theo dõi nếu tiếp tục điều trị corticosteroid trong hơn 6 tuần[xem Cảnh báo và Đề 
phòng (5.7)].

Tiêm phòng
Khuyên bệnh nhân và / hoặc người chăm sóc không nên sử dụng vắc xin sống hoặc vắc xin sống 
giảm độc lực. Thông báo cho họ biết rằng có thể sử dụng vắc xin đã chết hoặc bất hoạt, nhưng 
không thể dự đoán được các phản ứng[xem Cảnh báo và Đề phòng (5.8)].

Phát ban da nghiêm trọng

Hướng dẫn bệnh nhân và / hoặc người chăm sóc tìm kiếm sự chăm sóc y tế khi có dấu hiệu đầu tiên của phát ban[

xem Cảnh báo và Đề phòng (5.9)].

Tương tác thuốc
Một số loại thuốc có thể gây ra tương tác với EMFLAZA. Khuyên bệnh nhân và / hoặc người chăm sóc thông báo cho 

nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ về tất cả các loại thuốc mà bệnh nhân đang sử dụng, bao gồm 

thuốc không kê đơn (như insulin, aspirin hoặc NSAIDS khác), thực phẩm chức năng và các sản phẩm thảo dược. 

Thông báo cho bệnh nhân và / hoặc người chăm sóc rằng liệu pháp thay thế, điều chỉnh liều lượng và / hoặc (các) xét 

nghiệm đặc biệt có thể cần thiết trong quá trình điều trị.

Sản xuất cho:
Marathon Pharmaceuticals, LLC 
Northbrook, IL, 60062 Hoa Kỳ

EMFLAZA Oral Suspension sản xuất tại Tây Ban Nha

PC #### X tháng 2 năm 2017

EMFLAZATMlà nhãn hiệu của Marathon Pharmaceuticals, LLC.
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Hướng dẫn sử dụng
EMFLAZA ™ (em fla 'zah)

(deflazacort)
thức uống Tổng hợp

Đọc Hướng dẫn sử dụng này trước khi bạn bắt đầu sử dụng hỗn dịch uống EMFLAZA và mỗi lần bạn nạp thêm thuốc. Có thể có những thông tin 
mới. Thông tin này không thay thế cho việc trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về tình trạng sức khỏe hoặc cách điều 
trị của bạn.

Thông tin quan trọng trước khi bạn sử dụng EMFLAZA hỗn dịch uống:
-
-
-
-
-

Chỉ sử dụng bộ phân phối thuốc uống (xem Hình A bên dưới) đi kèm trong hộp EMFLAZA của bạn khi sử dụng thuốc này. EMFLAZA 
hỗn dịch uống có thể được thực hiện cùng hoặc không với thức ăn.
Dùng liều EMFLAZA hỗn dịch uống của bạn với nước trái cây hoặc sữa.Đừnguống EMFLAZA với nước bưởi. Vứt bỏ (loại 
bỏ) bất kỳ hỗn dịch uống EMFLAZA nào không sử dụng sau 1 tháng kể từ khi mở nắp chai đầu tiên.
Đừngngừng dùng EMFLAZA hỗn dịch uống mà không nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trước.

Chuẩn bị cho liều hỗn dịch uống EMFLAZA của bạn: 
Bạn sẽ cần các nguồn cung cấp sau:Xem Hình A.

-
-

1 chai hỗn dịch uống EMFLAZA
1 dụng cụ phân phối uống (Hai dụng cụ phân phối uống được bao gồm trong hộp hỗn dịch uống EMFLAZA. Một được sử dụng để cung cấp 
[quản lý] sản phẩm và một dụng cụ uống bổ sung được bao gồm như một vật dự phòng, nếu cần)
1 cốc gia đình chứa đầy 3 đến 4 ounce nước trái cây hoặc sữa-

Hình A

Cách chuẩn bị liều hỗn dịch uống EMFLAZA của bạn:
Bước 1.Lấy chai hỗn dịch uống EMFLAZA và một trong các dụng cụ phân phối thuốc uống ra khỏi hộp.
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Bước 2.Đảm bảo đậy chặt nắp chai và lắc đều trước mỗi lần sử dụng.Xem Hình B.

Hình B

Bước 3.Tháo nắp khỏi chai.

Bước 4.Kiểm tra liều của bạn theo mililit (mL) theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Tìm con số này trên thùng của dụng cụ phân 
phối đường uống.Xem Hình C.

Hình C

Máy phân phối uống chỉ chứa 1 mL thuốc mỗi lần. Nếu liều lượng của bạn nhiều hơn 1 mL, bạn sẽ cần phải lặp lại các Bước từ 5 đến 8 bằng cách sử 
dụng cùng một dụng cụ phân phối đường uống cho đến khi toàn bộ liều lượng của bạn đã được rút ra khỏi chai.
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Bước 5.Đẩy hết pít-tông trên bộ phân phối miệng xuống. Đưa ống định lượng uống vào chai thẳng đứng.Xem Hình 
D.

Hình dung

Bước 6.Với bộ phân phối uống trong chai, kéo pít-tông đến số mL cần thiết.Xem Hình E.Đo thuốc theo đơn vị mL bằng 
cách sử dụng phần rộng nhất của pít-tông với các vạch được đánh dấu bên ngoài ống phân phối uống.Đừng sử dụng 
đầu hẹp ở cuối pít-tông để đo liều lượng.

Hình E

Bước 7.Lấy bộ phân phối thuốc uống ra khỏi chai.
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Bước 8.Từ từ đẩy pít-tông trên bộ phân phối uống để thêm liều hỗn dịch uống EMFLAZA vào cốc gia đình chứa đầy 3 
đến 4 ounce nước trái cây hoặc sữa, và trộn đều.Xem Hình F.

Hình F

Bước 9.Uống ngay nước trái cây hoặc sữa được pha với hỗn dịch uống EMFLAZA.

Bước 10.Đậy chặt nắp chai.Xem Hình G.

Hình G
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Bước 11.Rửa sạch dụng cụ uống sau mỗi lần sử dụng. Dụng cụ phân phối uống phải được kéo ra bằng cách kéo lại pít-
tông và lấy nó ra khỏi thùng của dụng cụ phân phối uống.Xem Hình H.

Hình H

Bước 12.Sau khi thùng và pít-tông khô, đặt nó trở lại với nhau bằng cách đẩy pít-tông trở lại thùng.

Tôi nên bảo quản hỗn dịch uống EMFLAZA như thế nào?
-
-

Bảo quản chai thẳng đứng ở nhiệt độ phòng từ 68 ° F đến 77 ° F (20 ° C đến 25 ° C).
Vứt bỏ (loại bỏ) bất kỳ hỗn dịch uống EMFLAZA nào không sử dụng sau 1 tháng kể từ khi mở nắp chai đầu tiên.

Các thành phần trong hỗn dịch uống EMFLAZA là gì? Thành 
phần hoạt chất:deflazacort (một corticosteroid)
Thành phần không hoạt động:axit axetic, nhôm magie silicat, rượu benzyl, natri carboxymethylcellulose, 
polysorbate 80, nước tinh khiết và sorbitol.

Sản xuất cho: Marathon Pharmaceuticals, LLC, Northbrook, IL 60062, USA

Hướng dẫn Sử dụng này đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt. EMFLAZA ™ là nhãn hiệu của Marathon Pharmaceuticals, LLC.

Phát hành: 02/2017 PCXXXX
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