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

ang lahat ng impormasyong kailangan para magamit ang EMFLAZA™ nang ligtas at epektibo. 

Tingnan ang buong impormasyon sa pagrereseta para sa EMFLAZA.

-

-

-

Mga Pagkagambala sa Pag-uugali at Mood:Maaaring kasama ang euphoria, insomnia, 

mood swings, pagbabago ng personalidad, matinding depresyon, at psychosis (5.5) Mga 
epekto sa buto:Subaybayan para sa pagbaba ng density ng mineral ng buto sa talamak na 

paggamit ng EMFLAZA (5.6)

Mga Epekto ng Ophthalmic: Maaaring kabilang ang mga katarata, impeksyon, at glaucoma; 

Subaybayan ang intraocular pressure kung ipagpapatuloy ang EMFLAZA nang higit sa 6 na linggo 

(5.7)

Pagbabakuna:Huwag magbigay ng live o live attenuated na mga bakuna sa mga pasyenteng 

tumatanggap ng mga immunosuppressive na dosis ng corticosteroids (5.8)

Malubhang Rashes sa Balat:Itigil sa unang senyales ng pantal, maliban kung ang pantal ay malinaw na 

hindi nauugnay sa droga (5.9)

EMFLAZA (deflazacort) na mga tablet, para sa oral na 
paggamit EMFLAZA (deflazacort) oral suspension 
Paunang Pag-apruba sa US: 2017

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDIKASYON AT PAGGAMIT---------------------- Ang EMFLAZA ay 
isang corticosteroid na ipinahiwatig para sa paggamot ng Duchenne muscular 
dystrophy (DMD) sa mga pasyenteng 5 taong gulang at mas matanda (1) -

-- - - - - - - - - - - - - - - - DOSAGE AT ADMINISTRASYON----------------
- Ang inirerekomendang isang beses araw-araw na dosis ay humigit-kumulang 0.9 mg/kg/araw 

na ibinibigay nang pasalita (2.1)

Ihinto nang unti-unti kapag pinangangasiwaan ng higit sa ilang araw (2.2)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MASAMANG REAKSYON------------------------
Ang pinakakaraniwang masamang reaksyon (≥ 10% para sa EMFLAZA at mas mataas kaysa sa

- - - - - - - - - - - - - - - - MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE--------------
-
-

placebo) ay Cushingoid appearance, tumaas ang timbang, tumaas na gana, 
impeksyon sa upper respiratory tract, ubo, pollakiuria, hirsutism, central obesity, 
at nasopharyngitis (6.1)

Mga tablet: 6 mg, 18 mg, 30 mg, at 36 mg (3) 
Oral Suspension: 22.75 mg/mL (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRAINDIKASYON ----------------------- Ang 
pagiging hypersensitive sa deflazacort o alinman sa mga hindi aktibong sangkap sa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERAKSYON SA DROGA------------------------
- Katamtaman o malakas na CYP3A4 inhibitors: Ibigay ang 1/3 ng 

inirerekomendang dosis ng EMFLAZA (7.1)
Iwasan ang paggamit ng katamtaman o malakas na CYP3A4 inducers na may EMFLAZA, dahil 

maaari nilang bawasan ang bisa (7.1)

EMFLAZA (4)
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MGA BABALA AT PAG-Iingat--------------
- Mga Pagbabago sa Endocrine Function: Hypothalamic-pituitary-adrenal axis suppression, Cushing's 

syndrome, at hyperglycemia ay maaaring mangyari; Subaybayan ang mga pasyente para sa mga 

kundisyong ito na may talamak na paggamit ng EMFLAZA (2.2, 5.1) Immunosuppression at Tumaas na 

Panganib ng Impeksyon:Tumaas na panganib ng bago, paglala, pagpapakalat, o muling pag-activate 

ng mga nakatagong impeksyon, na maaaring malubha at kung minsan ay nakamamatay; Ang mga 

palatandaan at sintomas ng impeksyon ay maaaring nakamaskara (5.2)

Mga Pagbabago sa Cardiovascular/Renal Function:Subaybayan para sa mataas na presyon ng dugo at 

sodium, at para sa nabawasan na antas ng potasa (5.3) Gastrointestinal Perforation:Tumaas na 

panganib sa mga pasyente na may ilang partikular na sakit sa GI; Maaaring nakamaskara ang mga 

palatandaan at sintomas (5.4)

Upang mag-ulat ng mga HINALAANG MASAMANG REAKSIYON, makipag-ugnayan sa 
Marathon Pharmaceuticals, LLC sa 1-866-562-4620 o
DrugSafety@propharmagroup.com o FDA sa 1-800-FDA-1088 o 
www.fda.gov/medwatch .

-

Tingnan ang 17 para sa IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE at pag-label ng 

pasyente na inaprubahan ng FDA.
-

Binago: 02/2017
-
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BUONG IMPORMASYON SA PAG-RESCRIBO

1 MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT

Ang EMFLAZA ay ipinahiwatig para sa paggamot ng Duchenne muscular dystrophy (DMD) sa mga pasyenteng 
5 taong gulang at mas matanda.

2 DOSAGE AT ADMINISTRASYON

2.1 Impormasyon sa Dosing

Ang inirerekomendang oral dosage ng EMFLAZA ay humigit-kumulang 0.9 mg/kg/araw isang beses araw-araw. Kung ang mga tablet ay 

ginagamit, bilugan hanggang sa pinakamalapit na posibleng dosis. Anumang kumbinasyon ng apat na EMFLAZA tablet strengths ay 

maaaring gamitin upang makamit ang dosis na ito. Kung ginamit ang oral suspension, bilugan hanggang sa pinakamalapit na 

ikasampu ng isang milliliter (mL).

2.2 Paghinto
Ang dosis ng EMFLAZA ay dapat na unti-unting bawasan kung ang gamot ay naibigay nang higit 
sa ilang araw[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.1)].

2.3
Maaaring inumin ang EMFLAZA Tablets at Oral Suspension nang may pagkain o walang pagkain.

Mahahalagang Tagubilin sa Paghahanda at Pangangasiwa

Mga EMFLAZA Tablet
Ang mga EMFLAZA Tablet ay maaaring ibigay nang buo o durog at inumin kaagad pagkatapos 
ihalo sa sarsa ng mansanas.

EMFLAZA Oral Suspension
Iling mabuti ang EMFLAZA Oral Suspension bago ibigay.

Gamitin lamang ang oral dispenser na ibinigay kasama ng produkto. Pagkatapos bawiin ang naaangkop na 
dosis sa oral dispenser, dahan-dahang idagdag ang EMFLAZA Oral Suspension sa 3 hanggang 4 na onsa ng 
juice o gatas at haluing mabuti. Ang dosis ay dapat na maibigay kaagad. Huwag magbigay ng EMFLAZA na 
may katas ng suha[tingnan ang Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga (7.1)].

Itapon ang anumang hindi nagamit na EMFLAZA Oral Suspension na natitira pagkatapos ng 1 buwan ng unang 

pagbubukas ng bote.

2.4 Pagbabago ng Dosis para sa Paggamit kasama ng CYP3A4 Inhibitors at Inducers

Mga Inhibitor ng CYP3A4

Magbigay ng isang katlo ng inirekumendang dosis kapag ang EMFLAZA ay pinangangasiwaan na may katamtaman o 
malakas na CYP3A4 inhibitors. Halimbawa, ang isang 36 mg bawat araw na dosis ay mababawasan sa isang 12 mg 
bawat araw na dosis kapag ginamit sa katamtaman o malakas na CYP3A4 inhibitors[tingnan ang Drug Interactions 
(7.1) at Clinical Pharmacology (12.3)].

Mga Inducers ng CYP3A4
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Iwasan ang paggamit sa katamtaman o malakas na CYP3A4 inducers na may EMFLAZA[tingnan 
ang Drug Interactions (7.1) at Clinical Pharmacology (12.3)].

3 MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE

Mga tableta

-
-
-
-

6 mg: Puti at bilog na may "6" na debossed sa isang gilid 18 mg: Puti 
at bilog na may "18" na debossed sa isang gilid 30 mg: Puti at hugis-
itlog na may "30" na debossed sa isang gilid 36 mg: Puti at hugis-
itlog na may " 36” na naka-debos sa isang gilid

Oral Suspension
-22.75 mg/mL: Maputing suspensyon

4 MGA KONTRAINDIKASYON

Ang EMFLAZA ay kontraindikado sa mga pasyenteng may kilalang hypersensitivity sa deflazacort o sa alinman sa 
mga hindi aktibong sangkap. Ang mga pagkakataon ng hypersensitivity, kabilang ang anaphylaxis, ay nangyari sa 
mga pasyente na tumatanggap ng corticosteroid therapy[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.15) at Masamang 
Reaksyon (6.2)].

5 MGA BABALA AT PAG-Iingat

5.1 Mga Pagbabago sa Endocrine Function

Ang mga corticosteroids, tulad ng EMFLAZA, ay maaaring magdulot ng seryoso at nagbabanta sa buhay na mga pagbabago sa 

endocrine function, lalo na sa matagal na paggamit. Subaybayan ang mga pasyenteng tumatanggap ng EMFLAZA para sa 

Cushing's syndrome, hyperglycemia, at adrenal insufficiency pagkatapos ng EMFLAZA withdrawal. Bilang karagdagan, ang mga 

pasyente na may hypopituitarism, pangunahing adrenal insufficiency o congenital adrenal hyperplasia, binago ang thyroid 

function, o pheochromocytoma ay maaaring nasa mas mataas na panganib para sa mga adverse endocrine na kaganapan.

Panganib ng Adrenal Insufficiency Kasunod ng Corticosteroid Withdrawal
Ang mga corticosteroid ay gumagawa ng reversible hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis 
suppression, na may potensyal para sa pagbuo ng pangalawang adrenal insufficiency pagkatapos ng pag-
withdraw ng corticosteroid treatment. Ang talamak na kakulangan sa adrenal ay maaaring mangyari kung 
ang mga corticosteroid ay biglang binawi, at maaaring nakamamatay. Ang antas at tagal ng 
adrenocortical insufficiency na ginawa ay variable sa mga pasyente at depende sa dosis, dalas, at tagal ng 
corticosteroid therapy. Ang panganib ay nababawasan sa pamamagitan ng unti-unting pagbabawas ng 
dosis ng corticosteroid kapag nag-withdraw ng paggamot. Ang kakulangan na ito ay maaaring 
magpatuloy, gayunpaman, sa loob ng ilang buwan pagkatapos ng paghinto ng matagal na therapy; 
samakatuwid, sa anumang sitwasyon ng stress na nagaganap sa panahong iyon ng paghinto, ang 
corticosteroid therapy ay dapat na ibalik.

Ang isang steroid na "withdrawal syndrome," na tila walang kaugnayan sa adrenocortical insufficiency, ay 
maaari ding mangyari kasunod ng biglaang paghinto ng corticosteroids. Kasama sa sindrom na ito
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mga sintomas tulad ng anorexia, pagduduwal, pagsusuka, pagkahilo, sakit ng ulo, lagnat, pananakit ng kasukasuan, 
desquamation, myalgia, at/o pagbaba ng timbang. Ang mga epektong ito ay naisip na dahil sa biglaang pagbabago sa 
konsentrasyon ng corticosteroid kaysa sa mababang antas ng corticosteroid.

Cushing's Syndrome
Ang Cushing's syndrome (hypercortisolism) ay nangyayari sa matagal na pagkakalantad sa mga exogenous 
corticosteroids, kabilang ang EMFLAZA. Kabilang sa mga sintomas ang hypertension, truncal obesity at 
pagnipis ng mga limbs, purple striae, facial rounding, facial plethora, panghina ng kalamnan, madali at 
madalas na pasa na may manipis na marupok na balat, posterior neck fat deposition, osteopenia, acne, 
amenorrhea, hirsutism at psychiatric abnormalities.

Hyperglycemia
Ang mga corticosteroid ay maaaring magpapataas ng glucose sa dugo, magpalala ng dati nang diabetes, mag-predispose sa mga nasa 

pangmatagalang therapy sa diabetes mellitus, at maaaring mabawasan ang epekto ng mga anti-diabetic na gamot. Subaybayan ang 

glucose ng dugo sa mga regular na pagitan. Para sa mga pasyente na may hyperglycemia, ang paggamot na anti-diabetes ay dapat na 

simulan o ayusin nang naaayon.

Mga Pagsasaalang-alang para sa Paggamit sa Mga Pasyenteng May Binagong Thyroid Function

Ang metabolic clearance ng corticosteroids ay nabawasan sa mga pasyente ng hypothyroid at tumaas sa mga 
pasyente ng hyperthyroid. Ang mga pagbabago sa thyroid status ng pasyente ay maaaring mangailangan ng 
pagsasaayos ng dosis ng corticosteroid. Kapag ang sabay-sabay na pangangasiwa ng corticosteroids at levothyroxine 
ay kinakailangan, ang pangangasiwa ng corticosteroid ay dapat mauna sa pagsisimula ng levothyroxine therapy 
upang mabawasan ang panganib ng adrenal crisis.

Krisis ng Pheochromocytoma
May mga ulat ng pheochromocytoma crisis, na maaaring nakamamatay, pagkatapos ng pangangasiwa ng 
systemic corticosteroids. Sa mga pasyente na may pinaghihinalaang o natukoy na pheochromocytoma, isaalang-
alang ang panganib ng krisis sa pheochromocytoma bago ang pagbibigay ng corticosteroids.

5.2 Immunosuppression at Tumaas na Panganib ng Impeksyon

Ang mga corticosteroid, kabilang ang EMFLAZA, ay pinipigilan ang immune system at pinapataas ang panganib ng impeksyon 

sa anumang pathogen, kabilang ang viral, bacterial, fungal, protozoan, o helminthic. Ang mga corticosteroid ay nagpapababa 

ng resistensya sa mga bagong impeksyon, nagpapalala ng mga umiiral na impeksyon, nagpapataas ng panganib ng mga 

nakakalat na impeksyon, nagdaragdag ng panganib ng muling pag-activate o paglala ng mga nakatagong impeksiyon, at 

nagtatakip ng ilang mga palatandaan ng impeksiyon. Ang mga impeksyong ito ay maaaring malubha, at kung minsan ay 

nakamamatay. Ang antas kung saan ang dosis, ruta, at tagal ng pangangasiwa ng corticosteroid ay nauugnay sa mga tiyak na 

panganib ng impeksyon ay hindi mahusay na nailalarawan; gayunpaman, ang rate ng paglitaw ng mga nakakahawang 

komplikasyon ay tumataas sa pagtaas ng dosis ng corticosteroids.

Subaybayan ang pagkakaroon ng impeksyon at isaalang-alang ang pag-withdraw ng corticosteroids o 
pagbabawas ng dosis ng corticosteroids kung kinakailangan.

Mga Impeksyon sa Viral ng Varicella Zoster at Tigdas
Ang bulutong-tubig na dulot ng Varicella Zoster virus at tigdas ay maaaring magkaroon ng malubha o nakamamatay na 

kurso sa mga bata o matatanda na hindi immune sa mga corticosteroids, kabilang ang EMFLAZA. Sa mga bata o matatanda 

na hindi nagkaroon ng mga sakit na ito, ang partikular na pangangalaga ay dapat gawin upang maiwasan
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pagkalantad. Kung ang isang pasyente ay nalantad sa bulutong-tubig, maaaring ipahiwatig ang prophylaxis na may 

varicella zoster immune globulin (VZIG). Kung ang isang pasyente ay nalantad sa tigdas, maaaring ipahiwatig ang 

prophylaxis na may immunoglobulin (IG). Kung magkakaroon ng bulutong-tubig, maaaring isaalang-alang ang paggamot 

na may mga antiviral agent.

Reactivation ng Virus ng Hepatitis B
Maaaring mangyari ang reactivation ng virus ng Hepatitis B sa mga pasyenteng mga carrier ng hepatitis B na sumasailalim sa 

paggamot na may mga immunosuppressive na gamot kabilang ang corticosteroids. Ang muling pag-activate ay maaari ding 

mangyari sa mga pasyenteng mukhang nalutas na ang impeksyon sa hepatitis B.

Mga Impeksyon sa Fungal

Ang mga corticosteroids ay maaaring magpalala ng systemic fungal infection at samakatuwid ay hindi dapat gamitin 
sa pagkakaroon ng mga naturang impeksiyon. Para sa mga pasyente sa corticosteroids na nagkakaroon ng systemic 
fungal infections, ang pag-withdraw ng corticosteroids o pagbabawas ng dosis ng corticosteroids ay inirerekomenda.

Amebiasis
Maaaring i-activate ng corticosteroids ang latent amebiasis. Samakatuwid, inirerekumenda na ang latent 
amebiasis o aktibong amebiasis ay ibukod bago simulan ang corticosteroid therapy sa sinumang pasyente na 
gumugol ng oras sa tropiko, o sinumang pasyente na may hindi maipaliwanag na pagtatae.

Infestation ng Strongyloides
Sa mga pasyenteng may kilala o pinaghihinalaang infestation ng Strongyloides (threadworm), ang corticosteroid 
induced immunosuppression ay maaaring humantong sa Strongyloides hyperinfection at dissemination na may 
malawakang larval migration, na kadalasang sinasamahan ng matinding enterocolitis at potensyal na nakamamatay na 
gram-negative septicemia. Para sa mga pasyente sa corticosteroids na nagkakaroon ng kilala o pinaghihinalaang 
infestation ng Strongyloides (threadworm), ang pag-withdraw ng corticosteroids o pagbabawas ng dosis ng 
corticosteroids ay inirerekomenda.

5.3 Mga Pagbabago sa Cardiovascular/Renal Function

Ang mga corticosteroids, kabilang ang EMFLAZA, ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo, asin, at 
pagpapanatili ng tubig, at pagtaas ng paglabas ng potassium at calcium. Subaybayan ang presyon ng dugo at suriin 
para sa mga palatandaan at sintomas ng labis na karga. Subaybayan ang mga antas ng serum potassium. Maaaring 
kailanganin ang paghihigpit sa asin sa pagkain at supplement ng potasa. Ang EMFLAZA ay dapat gamitin nang may pag-
iingat sa mga pasyenteng may congestive heart failure, hypertension, o renal insufficiency.

Ang mga ulat sa panitikan ay nagmumungkahi ng kaugnayan sa pagitan ng paggamit ng corticosteroids at pagkawasak ng left 

ventricular free wall pagkatapos ng kamakailang myocardial infarction; samakatuwid, ang therapy na may EMFLAZA ay dapat 

gamitin nang may matinding pag-iingat sa mga pasyenteng ito.

5.4 Gastrointestinal Perforation

Mayroong mas mataas na panganib ng gastrointestinal perforation sa panahon ng paggamit ng corticosteroid sa mga 

pasyente na may ilang partikular na gastrointestinal disorder tulad ng aktibo o nakatagong peptic ulcer, diverticulitis, sariwang 

intestinal anastomoses, at non-specific ulcerative colitis. Ang mga palatandaan ng gastrointestinal perforation, tulad ng 

peritoneal irritation, ay maaaring ma-mask sa mga pasyenteng tumatanggap ng corticosteroids.
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Iwasan ang mga corticosteroids kung may posibilidad ng nalalapit na pagbutas, abscess, o iba pang 
pyogenic na impeksyon; diverticulitis; sariwang bituka anastomoses; o aktibo o nakatagong peptic ulcer.

5.5 Mga Pagkagambala sa Pag-uugali at Mood

Ang mga potensyal na malubhang saykayatrikong masamang reaksyon ay maaaring mangyari sa systemic corticosteroids, 

kabilang ang EMFLAZA.Karaniwang lumalabas ang mga sintomas sa loob ng ilang araw o linggo pagkatapos magsimula ng 

paggamot at maaaring nauugnay sa dosis. Maaaring bumuti ang mga reaksyong ito pagkatapos ng pagbabawas o pag-alis ng 

dosis, bagaman maaaring kailanganin ang pharmacologic na paggamot. Ang mga salungat na reaksyon sa psychiatric ay 

kadalasang kinasasangkutan ng mga sintomas ng hypomanic o manic (hal., euphoria, insomnia, mood swings) sa panahon ng 

paggamot at mga depressive episode pagkatapos ng paghinto ng paggamot. Ipaalam sa mga pasyente o tagapag-alaga ang 

potensyal para sa mga pagbabago sa pag-uugali at mood at hikayatin silang humingi ng medikal na atensyon kung 

magkaroon ng mga sintomas ng psychiatric, lalo na kung pinaghihinalaang depressed mood o ideya ng pagpapakamatay.

5.6 Mga Epekto sa Mga Buto

Nabawasan ang Bone Mineral Density
Ang mga corticosteroids, kabilang ang EMFLAZA, ay nagpapababa ng pagbuo ng buto at nagpapataas ng bone resorption 

kapwa sa pamamagitan ng epekto ng mga ito sa regulasyon ng calcium (ibig sabihin, pagpapababa ng pagsipsip at pagtaas ng 

excretion) at pagsugpo sa paggana ng osteoblast. Ito, kasama ang pagbaba sa protina matrix ng buto na pangalawa sa pagtaas 

ng catabolism ng protina at pagbawas sa produksyon ng sex hormone, ay maaaring humantong sa pagsugpo sa paglaki ng 

buto sa mga pediatric na pasyente at pag-unlad ng pagkawala ng buto sa anumang edad. Ang pagkawala ng buto ay maaaring 

mag-predispose sa mga pasyente sa vertebral at long bone fractures. Isaalang-alang ang panganib ng osteoporosis ng isang 

pasyente bago simulan ang corticosteroid therapy. Subaybayan ang bone mineral density sa mga pasyente sa pangmatagalang 

paggamot sa EMFLAZA.

Avascular Necrosis
Ang mga corticosteroid, kabilang ang EMFLAZA, ay maaaring magdulot ng avascular necrosis.

5.7 Mga Epekto ng Ophthalmic

Ang paggamit ng corticosteroids, kabilang ang EMFLAZA, ay maaaring magdulot ng posterior subcapsular cataracts. Ang mga 

corticosteroid ay maaari ding maging sanhi ng glaucoma na may posibleng pinsala sa optic nerves, at maaaring tumaas ang 

panganib ng pangalawang impeksyon sa mata na dulot ng bacteria, fungi, o mga virus. Ang mga corticosteroids ay hindi 

inirerekomenda para sa mga pasyente na may aktibong ocular herpes simplex.

Maaaring tumaas ang intraocular pressure sa ilang pasyente na umiinom ng corticosteroids. Kung ang 
paggamot sa EMFLAZA ay ipinagpatuloy ng higit sa 6 na linggo, subaybayan ang intraocular pressure.

5.8 Pagbabakuna

Ang pangangasiwa ng live o live attenuated na mga bakuna ay hindi inirerekomenda sa mga pasyente na tumatanggap ng 

mga immunosuppressive na dosis ng corticosteroids, kabilang ang EMFLAZA. Ang mga corticosteroid ay maaari ding 

magpalakas ng pagtitiklop ng ilang mga organismo na nasa mga live attenuated na bakuna.
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Ang mga napatay o hindi aktibo na bakuna ay maaaring ibigay sa panahon ng corticosteroid therapy; gayunpaman, 
ang tugon sa naturang mga bakuna ay hindi mahuhulaan.

Ang mga pasyente sa corticosteroid therapy, kabilang ang EMFLAZA, ay maaaring magpakita ng pinaliit na 
tugon sa mga toxoid at live o inactivated na mga bakuna dahil sa pagsugpo sa pagtugon ng antibody.

5.9 Malubhang Pantal sa Balat

Ang nakakalason na epidermal necrolysis ay naiulat sa paggamit ng deflazacort na may mga sintomas na nagsisimula sa 

loob ng 8 linggo ng pagsisimula ng paggamot. Itigil sa unang palatandaan ng pantal, maliban kung ang pantal ay malinaw 

na hindi nauugnay sa droga.

5.10 Mga Epekto sa Paglago at Pag-unlad

Ang pangmatagalang paggamit ng corticosteroids, kabilang ang EMFLAZA, ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa 

paglaki at pag-unlad ng mga bata.

5.11 Myopathy

Ang mga pasyenteng tumatanggap ng corticosteroids, kabilang ang EMFLAZA, at kasabay na therapy na may mga 

neuromuscular blocking agent (hal., pancuronium) o mga pasyenteng may mga karamdaman sa neuromuscular transmission 

(hal., myasthenia gravis) ay maaaring nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng acute myopathy. Ang talamak na 

myopathy na ito ay pangkalahatan, maaaring may kasamang ocular at respiratory muscles, at maaaring magresulta sa 

quadriparesis. Maaaring mangyari ang pagtaas ng creatine kinase. Ang klinikal na pagpapabuti o pagbawi pagkatapos ihinto 

ang corticosteroids ay maaaring mangailangan ng mga linggo hanggang taon.

5.12 Sarcoma ni Kaposi

Ang Kaposi's sarcoma ay naiulat na nangyayari sa mga pasyente na tumatanggap ng corticosteroid therapy, 
kadalasan para sa mga malalang kondisyon. Ang paghinto ng corticosteroids ay maaaring magresulta sa klinikal na 
pagpapabuti.

5.13 Panganib ng Malubhang Adverse Reaction sa mga Sanggol dahil sa Benzyl Alcohol 
Preservative

Ang EMFLAZA Oral Suspension ay naglalaman ng benzyl alcohol at hindi inaprubahan para gamitin sa mga pediatric na 

pasyente na wala pang 5 taong gulang. Ang malubha at nakamamatay na masamang reaksyon kabilang ang "gasping 

syndrome" ay maaaring mangyari sa mga bagong panganak at mababang timbang na mga sanggol na ginagamot ng benzyl 

alcoholpreserved na gamot. Ang "gasping syndrome" ay nailalarawan sa pamamagitan ng central nervous system depression, 

metabolic acidosis, at paghinga ng paghinga. Hindi alam ang pinakamababang halaga ng benzyl alcohol kung saan maaaring 

mangyari ang mga seryosong masamang reaksyon (Ang EMFLAZA Oral Suspension ay naglalaman ng 10.45 mg ng benzyl 

alcohol bawat mL; Ang EMFLAZA Tablet ay hindi naglalaman ng benzyl alcohol)[tingnan ang Paggamit sa Mga Partikular na 
Populasyon (8.4)].

5.14 Mga Kaganapang Thromboembolic

Ang mga obserbasyonal na pag-aaral ay nagpakita ng mas mataas na panganib ng thromboembolism (kabilang ang venous 

thromboembolism) lalo na sa mas mataas na pinagsama-samang dosis ng corticosteroids. Hindi malinaw kung ang panganib ay nag-

iiba ayon sa pang-araw-araw na dosis o tagal ng paggamit. Gumamit ng EMFLAZA nang may pag-iingat sa mga pasyente na mayroon o 

maaaring predisposed sa mga thromboembolic disorder.
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5.15 Anaphylaxis

Ang mga bihirang pagkakataon ng anaphylaxis ay naganap sa mga pasyente na tumatanggap ng corticosteroid therapy, 

kabilang ang EMFLAZA.

6 MGA MASAMANG REAKSIYON

Ang mga sumusunod na seryosong masamang reaksyon ay tinalakay nang mas detalyado sa ibang mga seksyon:

-
-

Mga Pagbabago sa Endocrine Function[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.1)] 
Immunosupression at Tumaas na Panganib ng Impeksyon[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat 
(5.2)]
Mga Pagbabago sa Cardiovascular/Renal Function[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.3)] 
Gastrointestinal Perforation[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.4)] Mga Pagkagambala sa Pag-
uugali at Mood[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.5)] Mga Epekto sa Mga Buto[tingnan ang 
Mga Babala at Pag-iingat (5.6)] Mga Epekto ng Ophthalmic[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat 
(5.7)] Pagbabakuna[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.8)] Malubhang Pantal sa Balat[tingnan 
ang Mga Babala at Pag-iingat 5.9)]

Mga Epekto sa Paglago at Pag-unlad[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.10)] 
Myopathy[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.11)] Kaposi's Sarcoma[tingnan ang 
Mga Babala at Pag-iingat (5.12)]
Panganib ng Malubhang Adverse Reaction sa mga Sanggol dahil sa Benzyl Alcohol Preservative 
[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.13)]
Mga Kaganapang Thromboembolic[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.14)] 
Anaphylaxis[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat 5.15)]

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

6.1 Karanasan sa Mga Klinikal na Pagsubok

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.

Sa Pag-aaral 1[tingnan ang Clinical Studies (14)],ang mga masamang reaksyon na nauugnay sa paghinto ng 
paggamot sa deflazacort, sa pagbaba ng pagkakasunud-sunod ng dalas, ay ang pagtaas ng timbang, labis na 
katabaan, katarata, at karamdaman sa pagtulog.

Karamihan sa Mga Karaniwang Salungat na Reaksyon sa Klinikal na Pag-aaral

Ang talahanayan 1 ay naglilista ng mga salungat na reaksyon na naganap sa ≥ 5% ng mga pasyente sa 0.9 mg/kg/araw 
na deflazacort-treated na grupo at nangyari nang mas madalas kaysa sa mga pasyente ng placebo sa Pag-aaral 1, na 
kinabibilangan ng mga pasyenteng may DMD sa pagitan ng edad na 5 at 15 taon.

Talahanayan 1: Mga Masamang Reaksyon na Naganap sa> 5% ng mga Pasyenteng Ginagamot ng Deflazacort at 

Nangyayari nang Mas Madalas kaysa sa Mga Pasyenteng Placebo na may DMD (Pag-aaral 1)
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Masamang Reaksyon Deflazacort
0.9 mg/kg/d (N=51)

Placebo (N=50)
% sa 12 linggo1

% sa 12 linggo

Cushingoid hitsura 33 12
Tumaas ang timbang 20 6
Tumaas na gana 14 2
Impeksyon sa itaas na 
respiratory tract

12 10
Ubo 12 6
Pollakiuria 12 2
Nasopharyngitis 10 6
Hirsutism 10 2
Central obesity 10 4
Erythema 8 6
Pagkairita 8 4
Rhinorrhea 8 0
Hindi komportable sa tiyan 6 2

1Sa 12 linggo ang mga pasyente ng placebo ay muling na-randomize upang makatanggap ng alinman sa deflazacort o isang aktibong comparator.

Karaniwang masamang reaksyon (≥ 5% ng mga pasyenteng ginagamot sa deflazacort) na nangyari sa loob 
ng 52 linggo ng pagkakalantad sa deflazacort 0.9 mg/kg/araw sa Pag-aaral 1 at sa mas mataas na rate kaysa 
sa deflazacort na 0.9 mg/kg/araw sa 12-linggong placebo -controlled na bahagi ng pagsubok ay 
kinabibilangan ng Cushingoid appearance (60%), hirsutism (35%), tumaas ang timbang (28%), erythema 
(28%), central obesity (25%), pananakit ng tiyan/sakit ng tiyan sa itaas (18% pinagsamang ), pollakiuria (15%), 
paninigas ng dumi (10%), pagkamayamutin (10%), abnormal na pag-uugali (9%), pyrexia (9%), pananakit ng 
likod (7%), pantal (7%), contusion (6% ), nausea (6%), psychomotor hyperactivity (6%), epistaxis (6%), at skin 
striae (6%).

Sinuri din ng Pag-aaral 1 ang mas mataas na dosis ng deflazacort (1.2 mg/kg/araw). Kung ikukumpara sa 0.9 mg/
kg/araw na dosis, ang deflazacort na 1.2 mg/kg/araw sa loob ng 52 linggo ay nauugnay sa mas mataas na saklaw 
ng ilang mga salungat na reaksyon, kabilang ang hitsura ng Cushingoid (69%), erythema (49%), hirsutism (37% ), 
sakit ng ulo (34%), tumaas ang timbang (32%), paninigas ng dumi (15%), pananakit ng tiyan sa itaas (14%), striae 
ng balat (11%), acne (11%), at kakulangan sa ginhawa sa tiyan (8%). Dahil walang karagdagang benepisyo sa 1.2 
mg/kg/araw na dosis ng deflazacort, ang paggamit ng EMFLAZA 1.2 mg/kg/araw ay hindi inirerekomenda para 
sa paggamot ng DMD[tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2.1)]

Sa isang karagdagang klinikal na pag-aaral ng dalawang taon na tagal na may pinalawig na pag-follow-up (Pag-aaral 2), marami sa 

parehong mga salungat na reaksyon ang naobserbahan. Bilang karagdagan, ang mga musculoskeletal na kaganapan na nauugnay sa 

pangmatagalang paggamit ng steroid ay naobserbahan din, kabilang ang kahinaan ng kalamnan, tendon disorder, at osteopenia.

Mas Kaunting Mga Salungat na Reaksyon na Naobserbahan sa Mga Pag-aaral sa Klinikal

Ang iba pang mga salungat na reaksyon (≥ 1% dalas sa anumang pangkat ng paggamot sa deflazacort at mas mataas kaysa sa 

placebo) na naobserbahan sa panahon ng 12-linggong yugto ng pag-aaral 1 na kinokontrol ng placebo ay ipinapakita sa ibaba.
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Mga Karamdaman sa Mata:Tumaas ang lacrimation

Gastrointestinal Disorders:Dyspepsia, pagduduwal, gastrointestinal disorder Mga 

Pangkalahatang Karamdaman at Kondisyon sa Site ng Pangangasiwa:pagkauhaw

Mga impeksyon:Hordeolum, impetigo, influenza, otitis externa, pharyngitis, abscess ng ngipin, impeksyon 
sa ihi, impeksyon sa viral

Pinsala, Pagkalason at Mga Komplikasyon sa Pamamaraan:Pinsala sa likod, contusion, pinsala sa mukha, fibula 
fracture, greenstick fracture, pagkapagod sa init

Mga Pagsisiyasat:May glucose na ihi, iregular ang tibok ng puso

Musculoskeletal at Connective Tissue Disorder:Sakit sa likod, kalamnan spasms, myalgia, leeg 
mass, leeg sakit, sakit sa dulo
Mga karamdaman sa sistema ng nerbiyos:Pagkahilo, psychomotor hyperactivity

Mga Karamdaman sa Saykayatriko:Makakaapekto sa lability, agresyon, depresyon, emosyonal na karamdaman, gitnang hindi 

pagkakatulog, pagbabago sa mood, pagbabago sa mood, disorder sa pagtulog

Mga karamdaman sa bato at ihi:Chromaturia, dysuria, hypertonic na pantog 
Reproductive System at Breast Disorders:Sakit ng testicular
Mga Karamdaman sa Paghinga, Thoracic, at Mediastinal:Hypoventilation, rhinorrhea Mga 

Karamdaman sa Balat at Subcutaneous Tissue:Acne, alopecia, dermatitis acneiform Mga 

Karamdaman sa Vascular:Hot flush

6.2 Karanasan sa Postmarketing

Ang mga sumusunod na masamang reaksyon ay naiulat sa panahon ng paggamit ng deflazacort pagkatapos ng pag-apruba sa 

buong mundo o sa panahon ng paggamit ng iba pang corticosteroids pagkatapos ng pag-apruba. Ang mga reaksyong ito ay 

boluntaryong iniulat mula sa isang populasyon na hindi tiyak ang laki; samakatuwid, hindi laging posible na tantiyahin ang 

dalas ng mga ito o magtatag ng sanhi ng kaugnayan sa pagkakalantad sa droga.

Mga Karamdaman sa Dugo at Lymphatic System:
Leukocytosis Sakit sa puso:Heart failure
Mga Karamdaman sa Mata:Chorioretinopathy, pagnipis ng corneal o scleral

Gastrointestinal Disorders:Acute pancreatitis (lalo na sa mga bata), pagdurugo, peptic 
ulceration, pagbubutas ng peptic ulcer
Mga Pangkalahatang Karamdaman at Kondisyon sa Site ng Pangangasiwa:Edema, may kapansanan sa 

paggaling Mga Karamdaman sa Immune System:Hypersensitivity kabilang ang anaphylaxis

Mga Karamdaman sa Metabolismo at Nutrisyon:May kapansanan sa carbohydrate tolerance na may tumaas 
na pangangailangan para sa anti-diabetic therapy, negatibong protina at balanse ng calcium, potassium loss 
at hypokalemic alkalosis kapag pinagsama-sama ng beta 2-agonist at xanthines Musculoskeletal at 
Connective Tissue Disorder:Avascular necrosis, pag-aaksaya ng kalamnan, negatibong balanse ng nitrogen, 
tendonitis at tendon rupture kapag pinagsama-samang pinangangasiwaan ng mga quinolones, vertebral at 
long bone fractures
Mga karamdaman sa sistema ng nerbiyos:Paglala ng epilepsy, pagtaas ng intra-cranial pressure na may 

papilledema sa mga bata (pseudotumor cerebri) kadalasan pagkatapos ng pag-withdraw ng paggamot, vertigo 
Mga Karamdaman sa Saykayatriko:Pagkabalisa, cognitive dysfunction kabilang ang pagkalito at amnesia, mga 

delusyon, guni-guni, kahibangan, mga pag-iisip ng pagpapakamatay
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Mga Karamdaman sa Balat at Subcutaneous Tissue:Nakakalason na epidermal necrolysis

Mga Karamdaman sa Vascular:Thromboembolism, lalo na sa mga pasyente na may pinagbabatayan na mga 
kondisyon na nauugnay sa pagtaas ng thrombotic tendency, benign intracranial hypertension

7 INTERAKSYON SA DROGA

7.1 Mga Inhibitor at Inducers ng CYP3A4

Katamtaman o Malakas na CYP3A4 Inhibitors:
Ang aktibong metabolite ng deflazacort, 21-desDFZ, ay isang substrate ng CYP3A4 [tingnan ang Clinical 
Pharmacology (12.3)]. Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng deflazacort na may clarithromycin, isang malakas 
na inhibitor ng CYP3A4, ay nadagdagan ang kabuuang pagkakalantad sa 21-desDFZ ng humigit-kumulang 3 
beses. Samakatuwid, bigyan ang isang ikatlo ng inirerekomendang dosis ng EMFLAZA kapag ang katamtaman 
o malakas na CYP3A4 inhibitors (hal., clarithromycin, fluconazole, diltiazem, verapamil, grapefruit juice) ay 
ginagamit kasabay ng EMFLAZA[tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2.4) at Clinical Pharmacology (12.3)].

Katamtaman o Malakas na CYP3A4 Inducers:
Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng deflazacort na may rifampin, isang malakas na CYP3A4 inducer, ay 
makabuluhang nabawasan ang pagkakalantad ng 21-desDFZ. Iwasan ang sabay-sabay na paggamit ng 
malakas (hal., efavirenz) o katamtaman (hal., carbamazepine, phenytoin) CYP3A4 inducers na may EMFLAZA[
tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2.4) at Clinical Pharmacology (12.3)].

7.2 Mga Neuromuscular Blocker

Ang mga pasyenteng tumatanggap ng corticosteroids, kabilang ang EMFLAZA, at kasabay na therapy na may mga 
neuromuscular blocking na gamot (hal., pancuronium) ay maaaring nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng 
acute myopathy[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.11)].

8 GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON

8.1 Pagbubuntis

Buod ng Panganib
Ang mga corticosteroids ay dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis lamang kung ang potensyal na benepisyo ay nagbibigay-

katwiran sa potensyal na panganib sa fetus. Ang mga sanggol na ipinanganak sa mga ina na nakatanggap ng malaking dosis ng 

corticosteroids sa panahon ng pagbubuntis ay dapat na maingat na obserbahan para sa mga palatandaan ng hypoadrenalism. 

Walang sapat at mahusay na kontroladong pag-aaral na may EMFLAZA sa mga buntis na kababaihan upang ipaalam ang mga 

panganib na nauugnay sa droga.

Ang mga corticosteroid, kabilang ang EMFLAZA, ay madaling tumawid sa inunan. Ang masamang resulta ng pag-unlad, 

kabilang ang mga orofacial cleft (cleft lip, mayroon o walang cleft palate) at intrauterine growth restriction, at pagbaba ng birth 

weight, ay naiulat na may maternal na paggamit ng corticosteroids, kabilang ang EMFLAZA, sa panahon ng pagbubuntis. Ang 

ilang epidemiologic na pag-aaral ay nag-uulat ng mas mataas na panganib ng orofacial clefts mula sa humigit-kumulang 1 sa 

bawat 1000 na sanggol hanggang 3 hanggang 5 sa bawat 1000 na sanggol; gayunpaman, ang isang panganib para sa orofacial 

clefts ay hindi naobserbahan sa lahat ng pag-aaral. Ang paghihigpit sa paglaki ng intrauterine at pagbaba ng timbang ng 

kapanganakan ay mukhang nauugnay sa dosis; gayunpaman, ang pinagbabatayan
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Ang kalagayan ng ina ay maaari ding mag-ambag sa mga panganib na ito(tingnan ang Data).Ang tinantyang background na panganib 

ng mga pangunahing depekto sa kapanganakan at pagkakuha para sa mga ipinahiwatig na populasyon ay hindi alam. Sa 

pangkalahatang populasyon ng US, ang tinantyang background na panganib ng mga pangunahing depekto sa kapanganakan at 

pagkakuha sa mga klinikal na kinikilalang pagbubuntis ay 2-4% at 15-20%, ayon sa pagkakabanggit.

Ang mga pag-aaral sa pagpaparami ng hayop ay hindi isinagawa gamit ang deflazacort. Ang mga pag-aaral sa 
pagpaparami ng hayop na isinagawa kasama ng iba pang corticosteroids sa mga buntis na daga, daga, hamster, at 
kuneho gamit ang mga klinikal na nauugnay na dosis ay nagpakita ng mas mataas na saklaw ng cleft palate. Ang isang 
pagtaas sa pagkamatay ng embryofetal, intrauterine growth retardation, at constriction ng ductus arteriosus ay 
naobserbahan sa ilang mga species ng hayop.

Data
Data ng Tao
Iminumungkahi ng maraming cohort at case-controlled na pag-aaral sa mga tao na ang paggamit ng maternal na corticosteroid sa 

unang trimester ay nagpapataas ng rate ng cleft lip na mayroon o walang cleft palate mula sa humigit-kumulang 1/1000 na sanggol 

hanggang 3-5/1000 na sanggol. Dalawang prospective na case-controlled na pag-aaral ang nagpakita ng pagbaba ng timbang ng 

kapanganakan sa mga sanggol na nalantad sa maternal corticosteroids sa utero.

8.2 Pagpapasuso

Buod ng Panganib
Ang systemically administered corticosteroids ay lumalabas sa gatas ng tao at maaaring sugpuin ang paglaki, 
makagambala sa endogenous corticosteroid production, o magdulot ng iba pang masamang epekto. Ang mga 
benepisyo sa pag-unlad at kalusugan ng pagpapasuso ay dapat isaalang-alang kasama ng klinikal na 
pangangailangan ng ina para sa EMFLAZA at anumang potensyal na masamang epekto sa sanggol na 
pinapasuso mula sa EMFLAZA. Walang data sa mga epekto sa paggawa ng gatas.

8.4 Paggamit ng Pediatric

Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng EMFLAZA para sa paggamot ng DMD ay naitatag sa mga pasyenteng 5 taong 
gulang at mas matanda. Ang paggamit ng EMFLAZA sa mga pediatric na pasyente ay sinusuportahan ng isang 
multicenter, randomized, double-blind, placebo- at active-controlled na pag-aaral sa 196 na lalaki [tingnan ang Clinical 
Studies (14)].

Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng EMFLAZA ay hindi naitatag sa mga pasyenteng pediatric na wala 
pang 5 taong gulang.

Ang EMFLAZA Oral Suspension ay naglalaman ng benzyl alcohol at hindi inaprubahan para gamitin sa mga pediatric na 
pasyente na wala pang 5 taong gulang. Ang mga malubhang salungat na reaksyon kabilang ang mga nakamamatay na 
reaksyon at "gasping syndrome" ay naganap sa mga premature na neonate at mababang timbang na mga sanggol sa 
neonatal intensive care unit na nakatanggap ng mga gamot na naglalaman ng benzyl alcohol bilang isang preservative. 
Sa mga kasong ito, ang mga dosis ng benzyl alcohol na 99 hanggang 234 mg/kg/araw ay gumawa ng mataas na antas 
ng benzyl alcohol at ang mga metabolite nito sa dugo at ihi (mga antas ng dugo ng benzyl alcohol ay 0.61 hanggang 
1.378 mmol/L). Kasama sa mga karagdagang masamang reaksyon ang unti-unting pagkasira ng neurological, mga 
seizure, intracranial hemorrhage, hematologic abnormalities, skin breakdown, hepatic at renal failure, hypotension, 
bradycardia, at cardiovascular collapse. preterm, Ang mga sanggol na mababa ang bigat ng panganganak ay maaaring 
mas malamang na magkaroon ng mga reaksyong ito dahil maaaring hindi nila ma-metabolize ang benzyl alcohol. Ang 
pinakamababang halaga ng benzyl alcohol kung saan seryoso
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maaaring mangyari ang mga salungat na reaksyon ay hindi alam (Ang EMFLAZA Oral Suspension ay naglalaman ng 
10.45 mg ng benzyl alcohol bawat mL; Ang EMFLAZA Tablet ay hindi naglalaman ng benzyl alcohol)[tingnan ang Mga 
Babala at Pag-iingat (5.13)].

Juvenile Animal Toxicity Data
Ang oral administration ng deflazacort (0, 0.1, 0.3, at 1.0 mg/kg/day) sa mga juvenile rats mula postnatal day (PND) 21 
hanggang 80 ay nagresulta sa pagbaba ng body weight gain at masamang epekto sa skeletal development (kabilang 
ang pagbaba ng cellularity ng growth plate at binagong pamamahagi ng buto) at sa lymphoid tissue (nabawasan ang 
cellularity). Ang isang walang epekto na dosis ay hindi natukoy. Bilang karagdagan, ang mga abnormalidad sa 
neurological at neurobehavioral ay naobserbahan sa kalagitnaan at/o mataas na dosis. Ang pagkakalantad ng Plasma 
21-desDFZ (AUC) sa pinakamababang dosis na nasubok (0.1 mg/kg/araw) ay mas mababa kaysa sa mga tao sa 
inirerekomendang dosis ng tao ng EMFLAZA (0.9 mg/kg/araw).

8.5 Paggamit ng Geriatric

Ang DMD ay kadalasang isang sakit ng mga bata at kabataan; samakatuwid, walang 
karanasan sa geriatric sa EMFLAZA.

8.6 Pagkasira ng bato

Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis sa mga pasyente na may banayad, katamtaman o malubhang kapansanan sa bato 

[tingnan ang Clinical Pharmacology (12.3)].

8.7 Hepatic Impairment

Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis sa mga pasyente na may banayad o katamtamang kapansanan sa hepatic[
tingnan ang Clinical Pharmacology (12.3)]. Walang klinikal na karanasan sa mga pasyente na may malubhang kapansanan 

sa hepatic, at ang isang rekomendasyon sa dosis ay hindi maaaring ibigay para sa mga pasyente na may malubhang 

kapansanan sa atay.

10 OVERDOSAGE

Ang paggamot sa matinding overdosage ay sa pamamagitan ng agarang gastric lavage o emesis na sinusundan ng 
supportive at symptomatic therapy. Para sa talamak na overdosage sa harap ng malalang sakit na nangangailangan 
ng tuluy-tuloy na steroid therapy, ang dosis ng EMFLAZA ay maaaring pansamantalang bawasan, o maaaring ipakilala 
ang alternatibong araw na paggamot.

11 PAGLALARAWAN

Ang aktibong sangkap sa EMFLAZA ay deflazacort (isang corticosteroid). Ang mga corticosteroid ay mga 
adrenocortical steroid, parehong natural at sintetiko. Ang molecular formula para sa deflazacort ay C25H
31HINDI6. Ang kemikal na pangalan para sa deflazacort ay (11β,16β)-21-(acetyloxy) 11-hydroxy-2'-
methyl-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20- dione, at ang pormula ng istruktura ay:
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Ang Deflazacort ay isang puti hanggang puti, walang amoy na pinong pulbos at may molecular weight na 
441.517. Ang Deflazacort ay malayang natutunaw sa acetic acid at dichloromethane at natutunaw sa 
methanol at acetone.

Ang EMFLAZA para sa oral administration ay available bilang isang immediate-release tablet na may lakas 
na 6, 18, 30 at 36 mg at isang agarang-release na oral suspension sa lakas na 22.75 mg/mL. Ang bawat 
tablet ay naglalaman ng deflazacort at ang mga sumusunod na hindi aktibong sangkap: colloidal silicon 
dioxide, lactose monohydrate, magnesium stearate, at pre-gelatinized corn starch. Ang oral suspension ay 
naglalaman ng deflazacort at ang mga sumusunod na hindi aktibong sangkap: acetic acid, aluminum 
magnesium silicate, benzyl alcohol, carboxymethylcellulose sodium, polysorbate 80, purified water, at 
sorbitol.

12 CLINICAL PHARMACOLOGY

12.1 Mekanismo ng Pagkilos

Ang Deflazacort ay isang corticosteroid prodrug, na ang aktibong metabolite, 21-desDFZ, ay kumikilos sa pamamagitan ng 

glucocorticoid receptor upang magsagawa ng mga anti-inflammatory at immunosuppressive effect. Ang tumpak na 

mekanismo kung saan ang deflazacort ay nagsasagawa ng mga therapeutic effect nito sa mga pasyente na may DMD ay 

hindi alam.

12.3 Pharmacokinetics

Pagsipsip
Pagkatapos ng oral administration sa fasted state, ang median na Tmaxna may deflazacort tablets o suspension ay 

humigit-kumulang 1 oras (saklaw ng 0.25 hanggang 2 oras).

Epekto ng Pagkain:Kasabay na pangangasiwa ng mga deflazacort tablet na may mataas na taba na pagkain na binawasan ang Cmaxng 

humigit-kumulang 30% at naantala ang Tmaxsa pamamagitan ng isang oras, na may kaugnayan sa pangangasiwa sa ilalim ng mga 

kondisyon ng pag-aayuno, ngunit walang epekto sa pangkalahatang systemic na pagsipsip na sinusukat ng AUC. Ang
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Ang bioavailability ng deflazacort tablets ay katulad ng sa oral suspension. Ang pangangasiwa ng 
deflazacort na may pagkain o dinurog sa applesauce ay hindi nakaapekto sa pagsipsip at 
bioavailability ng deflazacort.

Pamamahagi
Ang pagbubuklod ng protina ng aktibong metabolite ng deflazacort ay halos 40%.

Pag-aalis
Metabolismo
Ang Deflazacort ay mabilis na na-convert sa aktibong metabolite na 21-desDFZ ng mga esterases pagkatapos ng oral 

administration. Ang 21-desDFZ ay karagdagang na-metabolize ng CYP3A4 sa maraming iba pang mga hindi aktibong 

metabolite.

Paglabas
Ang pag-aalis ng ihi ay ang pangunahing ruta ng pag-aalis ng deflazacort (mga 68% ng dosis), at 
ang pag-aalis ay halos makumpleto sa 24 na oras pagkatapos ng dosis. Ang 21-desDFZ ay 
bumubuo ng 18% ng inalis na gamot sa ihi.

Mga Partikular na Populasyon

Mga Pasyenteng Pediatric

Ang Cmaxang mga halaga (Geometric mean, %CV) ng 21-desDFZ sa mga bata (edad 5-11, N=16) at mga 
kabataan (edad 12-16, N=8) ay 206 ng/mL (95.6%) at 381 ng/mL (37.7%), ayon sa pagkakabanggit, sa Araw 
1 pagkatapos ng pangangasiwa ng 0.9 mg/kg deflazacort. Ang AUCinf(Geometric mean, %CV) ng 21-
desDFZ sa mga bata (edad 5-11, N=16) at mga kabataan (edad 12-16, N=8) ay 400 ng-h/mL (87.5%) at 655 
ng- h/mL (58.1%) sa Araw 1 pagkatapos ng pangangasiwa ng 0.9 mg/kg deflazacort.

Mga Pasyenteng Lalaki at Babae
Walang mga pagkakaiba sa mga pharmacokinetics ng 21-desDFZ sa pagitan ng mga lalaki at babae.

Mga Pangkat ng Lahi o Etniko
Walang mga pagkakaiba sa mga pharmacokinetics ng 21-desDFZ sa pagitan ng Caucasians at non-
Caucasians.

Mga pasyenteng may Pinsala sa Bato
Sa isang pag-aaral (N=16) na naghahambing ng mga paksang may end stage renal disease (creatinine clearance na 
mas mababa sa 15 mL/min) na may malusog na mga kontrol, 21-desDFZ ang pagkakalantad sa pagitan ng mga 
grupo.

Mga pasyenteng may Hepatic Impairment
Sa isang pag-aaral (N=16) na paghahambing ng mga paksa na may katamtamang kapansanan sa hepatic (Child-Pugh 
Class B) na may malusog na katugmang mga kontrol, 21-desDFZ ang pagkakalantad sa pagitan ng mga grupo. 
Walang karanasan sa mga pasyente na may malubhang kapansanan sa atay.

Mga Pag-aaral sa Pakikipag-ugnayan sa Droga
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In Vivo Assessment of Drug Interactions

Kung ikukumpara sa pangangasiwa ng deflazacort lamang, ang pangangasiwa ng deflazacort kasunod ng 
maraming dosis ng isang malakas na CYP3A4 at Pgp inhibitor (clarithromycin) ay nagresulta sa mas mataas na 
C.max, AUChuling, at AUCinfmga halaga ng 21-desDFZ. Geometric ibig sabihin ng pagkakalantad (Cmax, AUChuling, at 
AUCinf) ng 21-desDFZ ay mula sa 2.3-tiklop hanggang 3.4-tiklop na mas mataas kasunod ng pangangasiwa ng 
clarithromycin[tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2.4)].

Kung ikukumpara sa pangangasiwa ng deflazacort lamang, ang pangangasiwa ng deflazacort kasunod ng maraming dosis ng 

isang malakas na CYP3A4 inducer (rifampicin) ay nagresulta sa kapansin-pansing mas mababang C.max, AUChuling, at AUCinfmga 

halaga ng 21-desDFZ. Geometric ibig sabihin ng mga exposure (Cmax, AUChuling, at AUCinf) ng 21-desDFZ ay humigit-kumulang 

95% na mas mababa pagkatapos ng pangangasiwa ng rifampin [tingnan ang Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga (7.1)].

In Vitro Assessment ng Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga

Drug-Metabolizing Enzyme Inhibition
Ang 21-desDFZ sa mga konsentrasyon hanggang sa 100 μM ay hindi pumipigil sa CYP1A2, 2C9, 2C19, 3A4, UGT1A1, 

UGT1A4, UGT1A6, UGT1A9, o UGT2B7 at nagpakita ng mahina at hindi malamang na klinikal na makabuluhang pagsugpo, 

UGT1A4, UGT1A4, UGT1A6, UGT2B7, UGT2B7 at hindi malamang na clinically C8B 6, 3A at UGT2B15.

Drug-Metabolizing Enzyme Induction
Ang Deflazacort sa mga konsentrasyon hanggang 10 μM ay hindi nagdulot ng makabuluhang tugon sa induction para 

sa CYP1A2, 2B6, o 3A4.

Mga transporter
Parehong deflazacort at 21-desDFZ ay mga substrate ng Pgp. Ang 21-desDFZ ay hindi isang substrate para sa 
BCRP. Wala alinman sa deflazacort o 21-desDFZ ang humadlang sa Pgp o BCRP sa vitro. Ang 21-desDFZ ay hindi 
isang substrate para sa mga SLC transporter na OATP1B1 o OATP1B3, at hindi humarang sa mga SLC 
transporter na OATP1B1, OATP1B3, OAT1, OAT3, o OCT2.

13 NONCLINICAL TOXICOLOGY

13.1 Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility

Carcinogenesis
Sa isang nai-publish na 2-taong pag-aaral ng carcinogenicity sa mga daga, ang oral administration ng deflazacort (0, 
0.03, 0.06, 0.12, 0.25, 0.50, o 1.0 mg/kg/araw) ay nagresulta sa mga tumor ng buto (osteosarcoma at osteoma) ng ulo sa 
0.25 mg/kg/araw, ang pinakamataas na nasusuri na dosis. Ang mga dosis na mas mataas sa 0.25 mg/kg/araw ay hindi 
masuri para sa mga tumor dahil sa isang markadong pagbaba sa kaligtasan.

Mutagenesis
Ang Deflazacort at 21-desDFZ ay negatibo sasa vitro(bacterial reverse mutation at human 
lymphocyte chromosomal aberration) assays at deflazacort ay negatibo sa isangsa vivo(rat 
micronucleus) assay.

Pagkasira ng Fertility
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Ang mga pag-aaral sa pagkamayabong sa mga hayop ay hindi isinagawa gamit ang deflazacort. Walang mga epekto 
sa male reproductive system ang naobserbahan kasunod ng oral administration ng deflazacort sa mga unggoy (0, 
1.0, 3.0, o 6.0 mg/kg/araw) sa loob ng 39 na linggo o mga daga (0, 0.05, 0.15, o 0.5 mg/kg/araw. ) sa loob ng 26 na 
linggo. Ang Plasma 21-desDFZ exposures (AUC) sa pinakamataas na dosis na nasubok sa unggoy at daga ay 4 at 2 
beses, ayon sa pagkakabanggit, na sa mga tao sa inirerekomendang dosis ng tao ng EMFLAZA (0.9 mg/kg/araw).

14 KLINIKAL NA PAG-AARAL

Ang pagiging epektibo ng EMFLAZA para sa paggamot ng DMD ay itinatag sa Pag-aaral 1, isang multicenter, 
randomized, double-blind, placebo-controlled, 52-linggong pag-aaral na isinagawa sa US at Canada. Ang 
populasyon ng pag-aaral ay binubuo ng 196 na mga lalaking pediatric na pasyente 5 hanggang 15 taong gulang 
na may dokumentadong mutation ng dystrophin gene, simula ng kahinaan bago ang 5 taong gulang, at 
aktibidad ng serum creatinine kinase nang hindi bababa sa 10 beses sa itaas na limitasyon ng normal (ULN) sa 
ilang yugto ng kanilang karamdaman. Ang mga pasyente ay randomized sa therapy na may deflazacort (0.9 o 1.2 
mg/kg/araw), isang aktibong comparator, o placebo. Ang paghahambing sa placebo ay ginawa pagkatapos ng 
12 linggo ng paggamot. Pagkaraan ng 12 linggo, ang mga pasyente ng placebo ay muling na-random upang 
makatanggap ng alinman sa deflazacort o ang aktibong comparator; lahat ng mga pasyente ay nagpatuloy sa 
paggamot para sa karagdagang 40 linggo.

Sa Pag-aaral 1, nasuri ang pagiging epektibo sa pamamagitan ng pagtatasa ng pagbabago sa pagitan ng Baseline at Linggo 12 

sa average na lakas ng 18 na grupo ng kalamnan. Ang indibidwal na lakas ng kalamnan ay namarkahan gamit ang binagong 

Medical Research Council (MRC) na 11-point scale, na may mas mataas na mga marka na kumakatawan sa higit na lakas.

Ang pagbabago sa average na marka ng lakas ng kalamnan sa pagitan ng Baseline at Linggo 12 ay makabuluhang mas malaki 

para sa deflazacort 0.9 mg/kg/araw na pangkat ng dosis kaysa sa pangkat ng placebo (tingnan ang Talahanayan 2).

Talahanayan 2: Pagsusuri ng Pagbabago mula sa Baseline sa Linggo 12 sa Average na Marka ng Lakas ng Muscle 

(Pag-aaral 1)

Paggamot N Baguhin mula sa

Baseline
P-halaga

LS Mean (95% CI)
Deflazacort 0.9 mg/kg/araw 51 0.15 (0.01, 0.28) 0.017

Placebo 50 - 0.10 (-0.23, 0.03)

Kung ikukumpara sa deflazacort 0.9 mg/kg/day group, ang deflazacort 1.2 mg/kg/day group ay nagpakita ng 
maliit na karagdagang benepisyo kumpara sa placebo sa Linggo 12, ngunit may mas malaking saklaw ng 
mga salungat na reaksyon. Samakatuwid, ang paggamit ng 1.2 mg/kg/araw na dosis ng EMFLAZA ay hindi 
inirerekomenda[tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2.1)].

Bagama't hindi isang paunang tinukoy na istatistikal na pagsusuri, kumpara sa placebo, ipinakita ng 
deflazacort na 0.9 mg/kg/araw na pangkat ng dosis sa Linggo 52 ang pagtitiyaga ng epekto ng paggamot
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naobserbahan sa Linggo 12 at ang maliit na bentahe ng 1.2 mg/kg/araw na dosis na naobserbahan sa Linggo 12 ay 
wala na. Hindi rin kinokontrol ng istatistika para sa maramihang paghahambing, mga resulta sa ilang naka-time na 
mga sukat ng pag-andar ng pasyente (ibig sabihin, oras upang tumayo mula sa pagkakahiga, oras upang umakyat ng 4 
na hagdan, at oras upang maglakad o tumakbo ng 30 talampakan) na pinaboran ayon sa numero na deflazacort 0.9 
mg/kg/araw sa Linggo 12, kumpara sa placebo.

Sinuri ng karagdagang randomized, double-blind, placebo-controlled, 104-linggo na klinikal na pagsubok 
ang deflazacort kumpara sa placebo (Pag-aaral 2). Ang populasyon ng pag-aaral ay binubuo ng 29 na 
lalaking batang 6 hanggang 12 taong gulang na may diagnosis ng DMD na kinumpirma ng 
dokumentadong presensya ng abnormal na dystrophin o isang nakumpirmang mutation ng dystrophin 
gene. Ang mga resulta ng pagsusuri ng pangunahing endpoint ng average na mga marka ng lakas ng 
kalamnan sa Pag-aaral 2 (namarkahan sa isang 0-5 na sukat) sa 2 taon ay hindi makabuluhan sa istatistika, 
marahil dahil sa isang limitadong bilang ng mga pasyente na natitira sa braso ng placebo (mga paksa ay 
itinigil sa paglilitis nang mawala sila sa ambulasyon). Bagama't hindi kinokontrol ng istatistika para sa 
maraming paghahambing, ang average na mga marka ng lakas ng kalamnan sa Buwan 6 at 12, pati na rin 
ang average na oras sa pagkawala ng ambulasyon,

16 PAANO ISUPPLIED/STORAGE AT HANDLING

16.1 Paano Ibinibigay

Mga EMFLAZA Tablet
- 6 mg ay puti, bilog na may "6" na debossed sa isang gilid. Ang mga ito ay ibinibigay tulad ng 

sumusunod: NDC 42998-501-01 Bote ng 100 tableta

- Ang 18 mg ay puti, bilog na may "18" na debossed sa isang gilid. Ang mga ito ay ibinibigay tulad ng 
sumusunod: NDC 42998-502-03 Bote ng 30 tableta

- Ang 30 mg ay puti, hugis-itlog na may "30" na debossed sa isang gilid. Ang mga ito ay ibinibigay tulad ng 
sumusunod: NDC 42998-503-03 Bote ng 30 tableta

- Ang 36 mg ay puti, hugis-itlog na may "36" na debossed sa isang gilid. Ang mga ito ay ibinibigay tulad ng 
sumusunod: NDC 42998-504-03 Bote ng 30 tableta

EMFLAZA Oral Suspension
- Ang 22.75 mg/mL ay isang mapuputing kulay na suspensyon. Ibinibigay bilang 13 mL sa isang 20 mL na bote na 

nakabalot ng dalawang 1 mL oral dispenser.

NDC 42998-505-21

16.2 Imbakan at Pangangasiwa

Mag-imbak sa 20°C hanggang 25°C (68°F hanggang 77°F). Pinahihintulutan ang ekskursiyon sa pagitan ng 15°C hanggang 30°C (59°F 

hanggang 86°F). Tingnan ang temperatura ng kwarto na kinokontrol ng USP.

Itapon ang anumang hindi nagamit na EMFLAZA Oral Suspension na natitira pagkatapos ng 1 buwan ng unang 

pagbubukas ng bote.
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17 IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE

Payuhan ang mga pasyente at/o tagapag-alaga na basahin ang pag-label ng pasyente na inaprubahan ng FDA 

kung ang EMFLAZA Oral Suspension ay inireseta (Mga Tagubilin para sa Paggamit).

Pangangasiwa
- Babalaan ang mga pasyente at/o tagapag-alaga na huwag ihinto ang pag-inom ng EMFLAZA nang biglaan o nang hindi muna 

kumunsulta sa kanilang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan dahil maaaring kailanganin ang unti-unting 

pagbabawas ng dosis upang mabawasan ang panganib ng kakulangan sa adrenal.[tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2.2) at 

Mga Babala at Pag-iingat (5.1)]. Ang EMFLAZA ay maaaring inumin kasama o walang pagkain.

-
Mga tableta

- Ang mga EMFLAZA na tablet ay maaaring kunin nang buo o durugin at inumin kaagad pagkatapos ihalo sa sarsa 

ng mansanas.

Oral Suspension
- Ang EMFLAZA Oral Suspension ay dapat na inalog mabuti bago sukatin ang bawat dosis gamit ang 

nakapaloob na oral dispenser.

Ang dosis ng EMFLAZA Oral Suspension ay maaaring ilagay sa 3-4 na onsa ng juice o gatas, halo-
halong maigi, at agad na ibigay. Huwag kumuha ng katas ng suha. Itapon ang anumang hindi 
nagamit na EMFLAZA Oral Suspension na natitira pagkatapos ng 1 buwan ng unang 
pagbubukas ng bote.

-

-

Tumaas na Panganib ng Impeksyon

Sabihin sa mga pasyente at/o tagapag-alaga na ipaalam sa kanilang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung ang 

pasyente ay nagkaroon ng kamakailan o patuloy na mga impeksyon o kung nakatanggap sila ng bakuna kamakailan. Ang medikal na 

payo ay dapat humingi kaagad kung ang pasyente ay magkakaroon ng lagnat o iba pang mga palatandaan ng impeksyon. Dapat 

ipaalam sa mga pasyente at/o tagapag-alaga na ang ilang impeksyon ay maaaring maging malubha at nakamamatay.

Babalaan ang mga pasyente na gumagamit ng corticosteroids na maiwasan ang pagkakalantad sa bulutong-tubig o tigdas at agad na 

alertuhan ang kanilang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung sila ay nalantad[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat 

(5.2)].

Mga Pagbabago sa Cardiovascular/Renal Function
Ipaalam sa mga pasyente at/o tagapag-alaga na ang EMFLAZA ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng 

dugo at pagpapanatili ng tubig. Kung nangyari ito, maaaring kailanganin ang paghihigpit sa asin sa pagkain at 

supplement ng potasa[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.3)].

Mga Pagkagambala sa Pag-uugali at Mood

Payuhan ang mga pasyente at/o tagapag-alaga tungkol sa potensyal para sa matinding pagbabago sa pag-uugali at 

mood sa EMFLAZA at hikayatin silang humingi ng medikal na atensyon kung magkaroon ng mga sintomas ng 

psychiatric.[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.5)].

Bumababa sa Bone Mineral Density
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Payuhan ang mga pasyente at/o tagapag-alaga tungkol sa panganib ng osteoporosis na may matagal na 

paggamit ng EMFLAZA, na maaaring mag-predispose sa pasyente sa vertebral at long bone fractures[tingnan 
ang Mga Babala at Pag-iingat (5.6)].

Mga Epekto ng Ophthalmic

Ipaalam sa mga pasyente at/o tagapag-alaga na ang EMFLAZA ay maaaring magdulot ng mga katarata o glaucoma at payuhan 

ang pagsubaybay kung ang corticosteroid therapy ay ipagpapatuloy nang higit sa 6 na linggo[tingnan ang Mga Babala at Pag-

iingat (5.7)].

Pagbabakuna
Payuhan ang mga pasyente at/o tagapag-alaga na hindi inirerekomenda ang pagbibigay ng live o live 
attenuated na mga bakuna. Ipaalam sa kanila na ang mga pumatay o hindi aktibo na bakuna ay maaaring 
ibigay, ngunit ang mga tugon ay hindi mahulaan[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.8)].

Malubhang Pantal sa Balat

Atasan ang mga pasyente at/o tagapag-alaga na humingi ng medikal na atensyon sa unang senyales ng isang pantal[

tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.9)].

Interaksyon sa droga

Ang ilang mga gamot ay maaaring maging sanhi ng pakikipag-ugnayan sa EMFLAZA. Payuhan ang mga pasyente at/o tagapag-alaga 

na ipaalam sa kanilang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang lahat ng mga gamot na iniinom ng pasyente, kabilang 

ang mga over-the-counter na gamot (gaya ng insulin, aspirin o iba pang NSAIDS), mga pandagdag sa pandiyeta, at mga produktong 

herbal. Ipaalam sa mga pasyente at/o tagapag-alaga na maaaring kailanganin ang alternatibong therapy, pagsasaayos ng dosis, at/o 

(mga) espesyal na pagsusuri sa panahon ng paggamot.

Ginawa para sa:
Marathon Pharmaceuticals, LLC 
Northbrook, IL, 60062 USA

EMFLAZA Oral Suspension na ginawa sa Spain

PC####X Peb 2017

EMFLAZATMay isang trademark ng Marathon Pharmaceuticals, LLC.
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Mga tagubilin para sa paggamit

EMFLAZA™ (em fla' zah)
(deflazacort)

oral suspension

Basahin itong Mga Tagubilin para sa Paggamit bago mo simulan ang paggamit ng EMFLAZA oral suspension at sa tuwing makakakuha ka ng refill. Maaaring may 
bagong impormasyon. Ang impormasyong ito ay hindi pumapalit sa pakikipag-usap sa iyong healthcare provider tungkol sa iyong medikal na kondisyon o 
paggamot.

Mahalagang impormasyon bago mo gamitin ang EMFLAZA oral suspension:
-
-
-
-
-

Gamitin lamang ang oral dispenser (tingnan ang Figure A sa ibaba) na nasa iyong EMFLAZA carton kapag ginagamit ang gamot na ito. 
Maaaring inumin ang EMFLAZA oral suspension nang may pagkain o walang.
Kunin ang iyong dosis ng EMFLAZA oral suspension na may juice o gatas.Huwaguminom ng EMFLAZA na may katas ng suha. Itapon (i-
discard) ang anumang hindi nagamit na EMFLAZA oral suspension pagkatapos ng 1 buwan ng unang pagbukas ng bote.
Huwagitigil ang pag-inom ng EMFLAZA oral suspension nang hindi muna nakikipag-usap sa iyong healthcare provider.

Paghahanda para sa iyong EMFLAZA oral suspension dose: 
Kakailanganin mo ang mga sumusunod na supply:Tingnan ang Figure A.

-
-

1 EMFLAZA oral suspension bottle
1 oral dispenser (Dalawang oral dispenser ang kasama sa EMFLAZA oral suspension carton. Ang isa ay gagamitin upang ibigay [pangasiwaan] 
ang produkto at isang dagdag na oral dispenser ay kasama bilang reserba, kung kinakailangan)
1 tasa ng sambahayan na puno ng 3 hanggang 4 na onsa ng juice o gatas-

Larawan A

Paano ihanda ang iyong dosis ng EMFLAZA oral suspension:
Hakbang 1.Alisin ang EMFLAZA oral suspension bottle at isa sa mga oral dispenser mula sa karton.
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Hakbang 2.Siguraduhin na ang takip ng bote ay nakalagay nang mahigpit at kalugin nang mabuti bago ang bawat paggamit.Tingnan ang Larawan B.

Larawan B

Hakbang 3.Alisin ang takip sa bote.

Hakbang 4.Suriin ang iyong dosis sa milliliters (mL) bilang inireseta ng iyong healthcare provider. Hanapin ang numerong ito sa barrel ng 
oral dispenser.Tingnan ang Figure C.

Larawan C

Ang oral dispenser ay nagtataglay lamang ng 1 mL ng gamot sa isang pagkakataon. Kung ang iyong dosis ay higit sa 1 mL, kakailanganin mong ulitin ang 
Hakbang 5 hanggang 8 gamit ang parehong oral dispenser hanggang ang iyong buong dosis ay nakuha mula sa bote.
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Hakbang 5.Itulak ang plunger sa oral dispenser pababa. Ipasok ang oral dispenser sa patayong bote.Tingnan ang 
Larawan D.

Larawan D

Hakbang 6.Gamit ang oral dispenser sa bote, hilahin ang plunger sa bilang ng mL na kailangan.Tingnan ang Figure E.Sukatin ang gamot sa 
mL gamit ang pinakamalawak na bahagi ng plunger na may markang mga linya sa labas ng oral dispenser.Huwag gamitin ang makitid na 
dulo sa dulo ng plunger upang sukatin ang dosis.

Larawan E

Hakbang 7.Alisin ang oral dispenser mula sa bote.

Reference ID: 4053971



Hakbang 8.Dahan-dahang itulak ang plunger sa oral dispenser upang idagdag ang EMFLAZA oral suspension dose sa isang tasa ng sambahayan na puno ng 3 
hanggang 4 na onsa ng juice o gatas, at haluing mabuti.Tingnan ang Figure F.

Larawan F

Hakbang 9.Uminom kaagad ng juice o gatas na hinaluan ng EMFLAZA oral suspension.

Hakbang 10.Palitan nang mahigpit ang takip sa bote.Tingnan ang Figure G.

Larawan G
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Hakbang 11.Hugasan ang oral dispenser pagkatapos ng bawat paggamit. Ang oral dispenser ay dapat na hilahin sa pamamagitan ng paghila 
pabalik sa plunger at pag-alis nito mula sa bariles ng oral dispenser.Tingnan ang Figure H.

Larawan H

Hakbang 12.Matapos matuyo ang bariles at plunger, ilagay muli ito sa pamamagitan ng pagtulak pabalik sa barrel.

Paano ko dapat iimbak ang EMFLAZA oral suspension?
-
-

Itabi ang bote nang patayo sa temperatura ng silid sa pagitan ng 68°F hanggang 77°F (20°C hanggang 25°C).

Itapon (i-discard) ang anumang hindi nagamit na EMFLAZA oral suspension pagkatapos ng 1 buwan ng unang pagbukas ng bote.

Ano ang mga sangkap sa EMFLAZA oral suspension? 
Aktibong sangkap:deflazacort (isang corticosteroid)
Mga hindi aktibong sangkap:acetic acid, aluminum magnesium silicate, benzyl alcohol, carboxymethylcellulose sodium, 
polysorbate 80, purified water, at sorbitol.

Ginawa para sa: Marathon Pharmaceuticals, LLC, Northbrook, IL 60062, USA

Ang Mga Tagubilin para sa Paggamit na ito ay inaprubahan ng US Food and Drug Administration. Ang EMFLAZA™ ay isang trademark ng Marathon Pharmaceuticals, LLC.

Inisyu: 02/2017 PCXXXX
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