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Amfotericină B injectabilă
pronunțat ca (am foe ter' i sin)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Injecția cu amfotericină B poate provoca reacții adverse grave. Trebuie utilizat numai pentru a trata infecțiile fungice 

care pot pune viața în pericol și nu pentru a trata infecțiile fungice mai puțin grave ale gurii, gâtului sau vaginului la 

pacienții cu un sistem imunitar normal (protecția naturală a organismului împotriva infecțiilor).

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a primi injecție cu amfotericină B.

de ce este prescris acest medicament?

Amfotericina B injectabilă este utilizată pentru a trata infecțiile fungice grave și care pot pune viața în pericol. Amfotericina B 

injectabilă face parte dintr-o clasă de medicamente numite antifungice. Funcționează prin încetinirea creșterii ciupercilor care 

provoacă infecții.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția cu amfotericină B vine sub formă de turtă de pulbere solidă care trebuie transformată într-o soluție și apoi 

injectată intravenos (în venă) de către o asistentă sau un medic. Amfotericina B injectabilă este de obicei perfuzată 

(injectată lent) intravenos pe o perioadă de 2 până la 6 ore o dată pe zi. Înainte de a primi prima doză, este posibil să 

primiți o doză de test timp de 20 până la 30 de minute pentru a vedea dacă puteți tolera medicamentul. Durata 

tratamentului depinde de starea generală de sănătate, de modul în care tolerați medicamentul și de tipul de infecție pe 

care îl aveți.

Este posibil să aveți o reacție în timp ce primiți o doză de injecție cu amfotericină B. Aceste reacții apar de obicei la 1 până 

la 3 ore după începerea perfuziei și sunt mai severe la primele doze. Furnizorul dumneavoastră de sănătate vă poate 

prescrie alte medicamente pentru a reduce aceste efecte secundare. Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă 

aveți oricare dintre aceste simptome în timp ce vi se administrează injecție cu amfotericină B: febră, frisoane, pierderea 

poftei de mâncare, greață, vărsături, amețeli, probleme de respirație sau dureri de cap.

Puteți primi injecție cu amfotericină B într-un spital sau puteți utiliza medicamentul acasă. Dacă veți utiliza injecția cu 

amfotericină B la domiciliu, furnizorul de asistență medicală vă va arăta cum să infuzați medicamentul. Asigurați-vă că 

înțelegeți aceste instrucțiuni și întrebați furnizorul dumneavoastră de asistență medicală dacă ați făcut-o
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alte intrebari. Întrebați-vă furnizorul de asistență medicală ce să faceți dacă aveți probleme la perfuzarea injecției cu 

amfotericină B.

Dacă simptomele dumneavoastră nu se ameliorează sau se agravează în timpul tratamentului cu amfotericină B, spuneți medicului dumneavoastră. Dacă mai 

aveți simptome de infecție după ce ați terminat injecția cu amfotericină B, spuneți medicului dumneavoastră.

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a primi injecție cu amfotericină B,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la amfotericină B, la orice alte medicamente sau la 
oricare dintre ingredientele din injecția cu amfotericină B. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente pe bază de rețetă și fără 
prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau 
intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: antibiotice 
aminoglicozide, cum ar fi amikacina, gentamicina sau tobramicină (Bethkis, Kitabis Pak, Tobi); 
antifungice cum ar fi clotrimazol, fluconazol (Diflucan), itraconazol (Onmel, Sporanox), 
ketoconazol (Extina, Nizoral, Xolegel) și miconazol (Oravig, Monistat); corticotropină (HP Acthar 
Gel); ciclosporină (Gengraf, Neoral, Sandimmune); digoxină (Lanoxin); flucitozină (Ancobon); 
medicamente pentru tratamentul cancerului, cum ar fi muștarul cu azot; pentamidină (Nebupent, 
Pentam); și steroizi orali, cum ar fi dexametazonă, metilprednisolon (Medrol) și prednison (Rayos).

spuneți medicului dumneavoastră dacă primiți transfuzii de leucocite (globule albe).

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală de rinichi.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 
timp ce primiți injecție cu amfotericină B, adresați-vă medicului dumneavoastră. Nu alăptați în timp ce primiți injecție cu 
amfotericină B.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că vi se 

administrează injecție cu amfotericină B.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția cu amfotericină B poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 

dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

dureri de stomac sau crampe

arsuri la stomac

diaree

pierdere în greutate

dureri osoase, musculare sau articulare
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lipsa de energie

roșeață sau umflare la locul injectării

piele palida

dificultăți de respirație

ameţeală

durere de cap

raceala la maini si picioare

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat 
medicului dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:

eczemă

vezicule sau urticarie

înroșirea

respiraţie şuierătoare

respiratie dificila

mâncărime

îngălbenirea pielii sau a ochilor

scăderea urinării

Injecția cu amfotericină B poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme 

neobișnuite în timp ce primiți acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include:

dureri în piept

dificultăți de respirație

ameţeală

pierderea conștienței
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bătăi rapide, neregulate sau puternice ale inimii

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va comanda anumite teste de laborator în timpul 

tratamentului pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu amfotericină B.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă folosească medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte 

suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat 

într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

Ultima revizuire - 15.05.2016
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