
(4). אנפילקסיס כגון-artesunate, ל חמורה יתר רגישות

-------------------זהירות ואמצעי אזהרות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -מרשם מידע של דגשים
ב לשימוש הדרוש המידע כל את כוללים אינם אלו דגשים

INJECTION- FOR ARTESUNATEמלא ראה. ויעילה בטוחה בצורה
 טיפול לאחר המוליטית אנמיה של מקרים דווחו: טיפול לאחר המוליזה•

צג. עירוי לדרוש כדי מספיק חמורים
(5.1). המוליטית לאנמיה בעדות הטיפול לאחר שבועות4  במשך חוליםINJECTION FOR.ARTESUNATE  עבור מרשם על מידע

: ב"בארה ראשוני אישור ורידי תוך לשימוש, להזרקה
2020ARTESUNATE

---------------------------------- ושימוש אינדיקציות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
אנפילקסיס כולל חמורות יתר רגישות תגובות על דווח: יתר רגישות•

 יתר רגישות של סימנים מופיעים אם הטיפול את להפסיק יש.
(5.2). חמורה  מבוגרים בחולים חמורה במלריה ראשוני לטיפול המיועד מלריה נגד תכשיר הוא

Injection forArtesunate  קשה במלריה טיפול. וילדים
 של שלם טיפול בקורס מלווה להיות תמיד צריך להזרקהArtesunate  עם

(1). מלריה נגד מתאים פומי משטר
------------------------------------ שליליות תגובות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Injection  עם שדווחו) ומעלה2%  של שכיחות( ביותר השכיחות הלוואי תגובות
for Artesunateחריפה כוללות חמורה מלריה של קליניים בניסויים שימוש מגבלות

(6.1). וצהבת המוגלובינוריה, דיאליזה הדורשת כליות ספיקת איInjection forArtesunate  של היפנוזואיט הכבד בצורות מטפל אינו
אֹוvivaxPlasmodium  עקב מלריה של הישנות ימנע לא ולכןפלסמודיום

ovalePlasmodium .עם קשר צור, לוואי לתופעות חשד על לדווח כדיא עם במקביל טיפול  LLC Amivasבטלפון 
1-855-526-4827] [(1-855-5AMIVAS)ל או FDA-1088-1-800- בטלפון FDAאו  במלריה לטיפול נחוץaminoquinoline 8- תרופה כגון מלריה אנטי חומר

P. ovale.)(1/medwatchwww.fda.govאֹו-P. vivaxלעקב חמורה

------------------------------------ סמים אינטראקציות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 תוך במתן ג"ק/ג"מ2.4  הוא להזרקהArtesunate  של המומלץ המינון•

וכן, שעות-24 ו שעות12 , שעות-0 ב ורידי
 של אנטי-רטרו-ויראליות תרופות

Nevirapineאו Ritonavirאחר לעקוב יש, במקביל בו משתמשים אם 
.מלריה נגד אפשרית מופחתת יעילות מלריה נגד פומי טיפול לסבול מסוגל שהמטופל עד ביום פעם ניתן מכן לאחר

.(2.1)
, למשל( חזקיםUGT  מעוררי
12.3)(7,,קרבמזפין, ריפמפין

. דקות2  עד דקה במשך איטי כבולוס לווריד להזרקהArtesunate  לתת יש•
(2.1)

)פניטואין

---------------------------------ספציפיות באוכלוסיות שימוש- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(2.1). מתמשך ורידי תוך עירוי באמצעות להזרקהArtesunate  את לתת אין•
 מתן, זאת עם. לעובר נזק לגרום עלול, חיים בעלי על נתונים על בהתבסס :הרֵיָֹון

Artesunateחמורה במלריה לטיפול להזרקה  של ומתן הכנה על הוראות לקבלת המרשם על המלא במידע עיין•
Artesunate5.3, . הריון עקב הטיפול את לדחות אין. ולעובר ההרה לאישה חיים להציל עשוי(2.2). להזרקה)

(8.1
--------------------------וחוזקות מינון צורות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 להכנה פעמי חד במינון בבקבוקון כאבקה ארטסונאט של ג"מ110 : להזרקה
(3). שסופק הסטרילי המדלל עם

למטופלים ייעוץ על למידע17  ראה

5/2020: מתוקן
------------------------------------ נגד התוויות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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המרשם על מלא מידע

ושימוש אינדיקציות1

Artesunate וילדים מבוגרים בחולים חמורה במלריה ראשוני לטיפול מיועד להזרקה.

 אוראלי משטר של שלם טיפול בקורס מלווה להיות תמיד צריך להזרקהArtesunate  עם חמורה במלריה טיפול
.(2.1)] ומתן מינון ראה[מלריה נגד מתאים
שימוש מגבלות

 מלריה של הישנות ימנע לא ולכןפלסמודיוםInjection forArtesunate  של היפנוזואיט הכבד בצורות מטפל אינו
8- תרופת כגון מלריה אנטי חומר עם נלווה טיפולovale.Plasmodium אֹוvivaxPlasmodium עקב

aminoquinolineעקב חמורה במלריה לטיפול נחוץ
P. vivaxאֹו[.(2.1) ומתן מינון ראהP. ovale ]

וניהול מינון2

וילדים מבוגרים בחולים מומלצים ומתן מינון2.1

ולאחר, שעות-24 ו שעות12 , שעות-0 ב ורידי תוך במתן ג"ק/ג"מ2.4  הוא להזרקהArtesunate  של המומלץ המינון
.מלריה נגד פומי טיפול לסבול מסוגל שהמטופל עד ביום פעם ניתן, מכן

 את לתתלאֹלעַׂשֲֹות. (2.2)] ומתן מינון ראה[דקות2  עד דקה במשך איטי כבולוס לווריד להזרקהArtesunate  מתן
Artesunateמתמשך ורידי תוך עירוי באמצעות להזרקה.

של הכבד של ההיפנוזואיט בשלב צורות נגד הפעיל מלריה אנטי חומר עם להזרקהArtesunate  את לתת
אֹוP. vivaxעקב חמורה מלריה עם לחוליםaminoquinoline, 8- תרופת כגון, פלסמודיום

P. ovale.

חּוקהָ ורידי תוך למתן להזרקהArtesunate  הכנת2.2

 פוספט נתרן חיץ של ל"מ-12 מ המורכב מדלל. המתן לפני שסופק המדלל עם להזרקהArtesunate  את להרכיב יש
 מהמדלל ל"מ11  משוך, להזרקהArtesunate  להוות כדי. להזרקהArtesunate  עם מסופקpH M 8.0 0.3  סטרילי

/ג"מ10  הואArtesunate  של הסופי הריכוז, מורכב הוא כאשר(Artesunate  לבקבוקון והזריק ומזרק מחט עם הזה
.גלויים חלקיקים נשארים ולא במלואה נמסה שהאבקה עד דקות6  עד5  עד) לנער לא( בעדינות מערבבים). ל"מ

 פעם בכל, מתן לפני צבע ושינוי חלקיקים לאיתור חזותית הפרנטרליים התרופה מוצרי את לבדוק יש
.צבע שינוי או/ו חלקיקים נצפים אם להזרקהArtesunate  לתת אין. זאת מאפשרים והמיכל שהתמיסה

2  עד1  במשך איטי כבולוס) מחט או ורידי תוך קו באמצעות( לווריד המורכבת התמיסה את הזרקו, ההכנה לאחר
.השימוש לאחר התרופה המוצר של בשימוש שאינו חלק וכל הבקבוקון את השלך. דקות

המהותי הפתרון אחסון
.שסופק המדלל עם ההכנה מרגע שעות1.5  תוך המורכבת התמיסה את לתת יש

וחוזקות מינון צורות3

 שקופה זכוכית בבקבוקון לבנה כמעט או סטרילית לבנה עדינה גבישית כאבקה ארטסונאט של ג"מ110 : להזרקה
.הכנה לצורך חד-פעמית במנה
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נגד התוויות4

יתר רגישות4.1

 שליליות ותגובות(5.2)  זהירות ואמצעי אזהרות ראה[אנפילקסיס כגון-artesunate, ל ידועה רצינית יתר רגישות
.[(6.2)

 המוליזה5.1  זהירות ואמצעי אזהרות5
טיפול לאחר

 ירידה כגון( להמוליזה מעבדתיות עדויות עם בהמוגלובין בירידה מאופיינת מפרקית לאחר מושהית המוליזה
ב הטיפול התחלת לאחר ימים7  לפחות המתרחשתdehydrogenase- (lactate ב ועלייה בהפטוגלובין

.artesunate-תגובות ראה[עירוי לדרוש כדי מספיק חמורים טיפול לאחר המוליטית אנמיה של מקרים דווחו 
Injection for  עם-Artesunate ב טיפול לאחר שבועות4  במשך מטופלים אחר מעקב. (6.2)] שליליות

Artesunateב טיפול לאחר מושהית המוליזה עם חולים של שלתת-קבוצה מאחר. המוליטית לאנמיה עדות לאיתור
artesunate-צורך יש אם לקבוע כדי ישירה אנטיגלובולינים בדיקת לבצע שקול, חיסוני בתיווך להמוליזה עדויות יש 

.קורטיקוסטרואידים למשל, בטיפול
יתר רגישות5.2

 כולל( פרנטרלי-Artesunate ב השימוש במהלך דווחה אנפילקסיס של מקרים כולל-artesunate ל יתר רגישות
Artesunateפריחה או אורטיקריה, נשימה קוצר, דם לחץ תת אם. 6.2)](6.1,  שליליות תגובות ראה[)להזרקה 

Injection for Artesunate  מתן הפסקת שקולInjection for ,Artesunate  מתן במהלך מתרחשים כללית
.מלריה נגד אחרת בתרופה טיפול והמשך

חיים בבעלי עוברית-עובר רעילות5.3

 סיכון זיהה לא הרות בנשים ארטמיסינין מסוג אחרות ותרופות הפה דרךartesunate  תרופות עם רב ניסיון
.עובר או האם של שליליות תוצאות או טבעית הפלה, גדולים מולדים למומים לתרופות הקשור
 של מוקדם בשלב לחולדותartesunate  של פעמי חד ורידי תוך שמתן מראים חיים בבעלי רבייה מחקרי
 וקופים ארנבות, בחולדותartesunate  של) אישור מתן דרך לא( פומי ומתן עוברית לתמותה מביא ההיריון
 אינה אלה נתונים של הקלינית הרלוונטיות, זאת עם. . בעובר ומומים עוברית בתמותה מינון תלוית לעלייה גורם
(8.1)]. ספציפיות באוכלוסיות שימוש ראה[ודאית

 שימוש ראה[ולעובר לאם חמורה ותמותה לתחלואה לגרום עלולה בהריון חמורה במלריה הטיפול דחיית
(17)]. למטופל ייעוץ ומידע(8.1)  ספציפיות באוכלוסיות

שליליות תגובות6

 אזהרות בסעיף בפירוט נדונות להזרקהArtesunate  עם שנצפו קלינית מבחינה המובהקות הלוואי תופעות
:זהירות ואמצעי

(5.1)] זהירות ואמצעי אזהרה ראה[טיפול לאחר המוליזה•
(5.2)] זהירות ואמצעי אזהרה ראה[יתר רגישות•

קליניים בניסויים ניסיון6.1

 של הקליניים בניסויים שנצפו הלוואי תגובות שיעורי, מאוד משתנים בתנאים נערכים קליניים שניסויים מכיוון
 את ישקפו שלא וייתכן, אחרת תרופה של הקליניים בניסויים לשיעורים ישירה להשוואה ניתנים לא תרופה

.בפועל שנצפו השיעורים
 מלריה עם בחולים מבוקר אקראי בניסוי ורידי תוך-artesunate ל חשיפה משקפים להלן המתוארים הנתונים
 שפורסם תומך מחקר1),  ניסוי( ורידי תוך-artesunate ב שטופלו חולים730  כולל, אסיה מזרח בדרום חמורה
חמָּור עם ילדים בחולים פרנטרליartesunate  של ומבוקר אקראי
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ב שטופלו חמורה מלריה עם חולים-102 ב ב"בארה מבוקר לא פתוח ומחקר2)  ניסוי( באפריקה מלריה
Injection- for Artesunate)3). ניסוי

 ביום פעם מכן ולאחר שעות24 , שעות12 , שעות-0 ב לווריד ג"ק/ג"מartesunate 2.4  קיבלו מטופלים730 1,  בניסוי
 לווריד ג"ק/ג"מ10  מכן ולאחר ג"ק/ג"מ20  של ורידי תוך העמסה כמינון המשווה הכינין את קיבלו מטופלים-730 ו

 טווח( שנים28  היה החולים של החציוני הגיל. אסיה מזרח בדרום חמורה במלריה לטיפול יום מדי פעמים שלוש
 חציון קיבלו החולים. בהריון נשים היו-3% ו15,  לגיל מתחת ילדים מטופלים היו14% , גברים היו-74% ו) שנים2-87
ה בזרוע מטופלים, פומי טיפול לסבול שהצליחו לאחר. ורידי תוךartesunate  של) מנות1-9  טווח( מנות3  של

Artesunate-קיבלו הכינין בזרוע וחולים) מאושר מינון משטר או מסלול לא( ביום ג"ק/ג"מ2  פומי ארטוסונאט קיבלו 
.כולל טיפול של ימים7  להשלים כדי שעות8  כל ג"ק/ג"מ10  פומי כינין

-parenteral ב טופלו באפריקה מדינות-9 ב חמורה מלריה עם15  לגיל מתחת ילדים מטופלים2,  בניסוי
Artesunateאו  quinine.parenteral

12 , שעות-0 ב לוורידartesunate  של ג"ק/ג"מ2.4  של מנות ארבע קיבלו חולים(90%) 102  מתוך92 3,  בניסוי
72)  עד(1 39  היה החולים של) בטווח( החציוני הגיל. מלריה נגד פומי טיפול מכן ולאחר שעות-48 ו שעות24 , שעות
.אסייתים היו-9% ו לבנים היו25% , אפרו-אמריקאים היו63% ; גברים היו-61% ו שנים
.הטיפול לאחר מעבדה ניטור בוצע ולא האשפוז במהלך לוואי תגובות דווחו3  וניסוי2  ניסוי1,  ניסוי עבור

1 בניסוי ביותר הנפוצות הלוואי תגובות
 ארטיסונאט שקיבלו בחולים יותר גבוהה בשכיחות שהופיעו) ומעלה(2%  ביותר השכיחות הלוואי תגובות

1). טבלה( וצהבת המוגלובינוריה, דיאליזה היו1  בניסוי ורידי תוך

1 בניסוי חמורה במלריה שטופלו מהחולים2% ≥ב המתרחשות נבחרות לוואי תגובות1: שולחן

Artesunate
)n=730(

ּכִינִין
)n=730(1

שלילית תגובה

(7.3%)53(8.9%)265דיאליזה הדורשת חריפה כליות ספיקת אי
(4.5%)33(6.7%)49המוגלובינוריה

(1.9%)14(2.3%)17צהַבֶתֶ
.המחקר תרופת של כלשהן מנות קיבל לא כינין לזרוע באקראי שהוצא אחד מטופל1,  בניסוי1
.פריטונאלית ודיאליזה המודיאליזה, דיאליזה: המונחים את כולל2

נוירולוגיות תופעות

 שדווחו הנוירולוגיות ההשלכות. החולים מבית השחרור בזמן נוירולוגיות תופעות לגבי הוערכו1  בניסוי מטופלים
 ואי ובלבול כללית חולשה, רעד, נוירופסיכיאטריים תסמינים, אטקסיה, פרזיס/המיפלגיה, משקל שיווי אובדן כללו
 משמעותיים נוירולוגיים ליקויים היוartesunate  בזרוע(1%)  מטופלים-7 ל, החולים מבית בשחרור. שקט

.הכינין בזרוע(0.4%)  מטופלים-3 ל בהשוואה
2 בניסוי שדווחו שליליות תגובות
 בחולים פרנטרלי לכינין פרנטרלי ארטיסונאט ג"ק/ג"מ2.4  שהשווה2)  ניסוי( שפורסם פתוח מבוקר אקראי בניסוי
 דומה היה ורידי תוךartesunate  של הבטיחות פרופיל, באפריקה חמורה מלריה עם15)  לגיל מתחת( ילדים
 החולים מבית בשחרור נוירולוגיים ליקויים של יותר גבוהה שכיחות כולל1  ניסוי עבור שתואר לזה כלל בדרך
.כינין לזרוע בהשוואהartesunate  בזרוע

3 בניסוי ביותר הנפוצות הלוואי תגובות
 טרומבוציטופניה(27%),  בטרנסמינאזות עלייה(65%),  אנמיה היו3  בניסוי ביותר השכיחות הלוואי תגובות
.חריפה(10%),  לויקוציטוזיס(10%),  חריפה כליות ספיקת אי(14%),  היפרבילירובינמיה(18%),
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(3%),  מפושטת תוך-וסקולרית קרישה(5%),  נויטרופניה(7%),  לימפופניה(8%),  נשימתית מצוקה תסמונת
(3%). ושלשולים(3%)  ריאות בצקת(3%),  ריאות דלקת(3%),  מוגבר קריאטינין

 לא למלריה קליניים בניסויים להזרקהArtesunate  עם שדווחו קלינית מבחינה משמעותיות לוואי תגובות
בריאים ובמתנדבים) מאושרת אינדיקציה לא( מסובכת

 הפרעות :הבריאים החולים או מהמתנדבים2% >ב התרחשו קלינית מבחינה המשמעותיות הלוואי תגובות
, בטן כאבי:העיכול במערכת הפרעות מופחתת רטיקולוציטים ספירת, לויקופניה:הלימפה ובמערכת בדם

, טינטון, דיסגאוזיה: העצבים במערכת הפרעות פירקסיה:הניהול באתר ומצבים כלליות הפרעות הקאות
 תת ורקמות עור הפרעות להְׁשִתְעַלֵ:והמדיאסטינלי החזה בית, הנשימה בדרכי הפרעות ראש וכאבי סחרחורת

פריחה:עוריות

 :הבריאים החולים או מהמתנדבים-2% מ בפחות התרחשו קלינית מבחינה המובהקות התגובות
סרִּפדֶתֶ:עוריות תת ורקמות עור הפרעות ונסון'סטיבנס-ג תסמונת: החיסון במערכת הפרעות

שיווק לאחר ניסיון6.2

 שהתגובות מכיוון. הברית לארצות מחוץ פרנטרליartesunate - ב השימוש במהלך זוהו הבאות הלוואי תופעות
 סיבתי קשר לבסס או תדירותן את מהימן באופן להעריך ניתן לא, ברור לא בגודל מאוכלוסיה מרצון מדווחות
.לתרופות לחשיפה
 הפרעות חיסונית המוליטית אנמיה, מושהית המוליזה:הלימפה ובמערכת בדם הפרעות
הלבלב דלקת:העיכול במערכת

אנפילקסיס, יתר רגישות:החיסון במערכת הפרעות

תרופות בין אינטראקציות7

 מעוררי -)Dihydroartemisinin )DHAוArtesunate  על אחרות תרופות השפעת7.1

Ritonavir, Nevirapineאו-Glucuronosyltransferase )UGT(  UDP:Strong

 ריטונוויר עם להזרקה-Artesunate ב בו-זמני ששימוש כך על מצביעים דיווחיםּבמַבַחנֵהָאו קליניים דוחות פורסם
 פרמקולוגיה ראה[מקסימום(DHA) דיהידרוארטמיסינין של-C וAUC  את להפחית עשויUGT  אוnevirapine , פומי

 יחד ניתנת להזרקהArtesunate  אם. להזרקהArtesunate  של היעילות את להפחית שעשוי מה, (12.3)] קלינית
 לעקוב ישrifampin, carbamazepine, phenytoin), , למשל( חזקיםUGT  מעוררי אוritonavir, nevirapine  עם
.להזרקהArtesunate  של מלריה נגד אפשרית מופחתת יעילות אחר

חזקיםUGT  מעכבי

UGT  מעכבי עם להזרקה-Artesunate ב בו-זמני ששימוש כך על מצביעים במבחנה נתונים על שפורסמו דיווחים
 לוואי תגובות להגביר שעלול מה(12.3)], קלינית פרמקולוגיה ראה[מקסימום-CוהAUC- DHA ה את להגביר עשוי

 חזקיםUGT  מעכבי עם להזרקהArtesunate  של משותף מתן בעת שליליות תגובות אחר עקוב-DHA. ל הקשורות
axitinib, vandetanib, imatinib, diclofenac)., למשל(
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ספציפיות באוכלוסיות שימוש8

הריון8.1

סיכונים סיכום

 במלריה הטיפול דחיית; ההריון במהלך מטופלת שאינה חמורה למלריה הקשורים ולעובר לאם חמורים סיכונים ישנם
 שדווחו הריון תוצאות).קליניים שיקולים ראה(ולעובר לאם חמורה ותמותה לתחלואה לגרום עלולה בהריון חמורה
 למומים לתרופות הקשור סיכון לזהות כדי מספיקות אינן ורידי תוךartesunate  עם פרוספקטיבי מעקב ממחקר
 מסוג אחרות ותרופות) מאושר מתן דרך לא( פומי ארטסונאט עם ניסיון. עוברי מוות או טבעית הפלה, גדולים מולדים

 שפורסמה ספרות על בהתבסס, עשורים כמה במשך הרות בנשים) שונות מתן שיטות באמצעות( ארטמיסינין
, גדולים מולדים למומים סיכון. לתרופה הקשורה תרופה זיהה לא, עוקבה ומחקרי מבוקרים אקראיים ממחקרים

 הפה דרךartesunate  של הביולוגית הזמינות).נתונים ראה(עובר או האם של שליליות תוצאות או טבעית הפלה
 הכוללים מחקרים של הקלינית הרלוונטיות, לפיכך; ורידי תוךartesunate  של מזו משמעותית נמוכה להיות צפויה
.ברורה אינה ארטמיסינין ושארartesunate  מסוג לתרופות הפה דרך חשיפה

 מביא ההיריון של מוקדם בשלב לחולדות ארטסונאט של בודד ורידי תוך מתן כי מראים חיים בבעלי רבייה מחקרי
 תלוית לעלייה גורם וקופים ארנבות, בחולדות אורגנוגנזה במהלךartesunate  של הפה דרך מתן. עובריים למוות
 על הקליני מהמינון1.6  עד0.3  בפי) שלד או/ו מוח, דם וכלי לב, למשל( עובריים ובמומים עוברית בתמותה מינון
 נזק הוכיחו מינים במספר חיים בעלי של רבייה שמחקרי למרות).נתונים ראה((BSA)  שטח השוואות. הגוף פני בסיס
 הרלוונטיות, ארטמיסינין מסוג אחרות ותרופותartesunate  של ורידי תוך או הפה דרך ממתן כתוצאה לעובר

.ברורה אינה החיים בעלי נתוני של הקלינית

 סיכון. הכללית מהאוכלוסייה גבוה המצוינת האוכלוסייה עבור ועובר האם של למוות להפלה המשוער הרקע סיכון
 למומים רקע סיכון יש ההריונות לכל. ידוע אינו המצוינת האוכלוסייה עבור גדולים מולדים למומים המשוער הרקע

 גדולים מולדים למומים המוערך הסיכון, ב"בארה הכללית באוכלוסייה. אחרות שליליות תוצאות או אובדן, מולדים
.בהתאמה20%,  עד-15% ו4%  עד2%  הוא קלינית מוכרים בהריונות והפלות

 שירותי ספקי, ההיריון במהלך ניתנת להזרקהArtesunate  אם. להזרקהArtesunate  עבור הריון בטיחות מחקר יש
1-855-526-4827  בטלפוןLLC Amivas  עם קשר יצירת ידי על להזרקה-Artesunate ל חשיפה על לדווח צריכים בריאות

(1-855-5AMIVAS)או-products/ourwww.amivas.com .

קליניים שיקולים

:למחלות הקשור עובר/לעובר או/ו אימהי סיכון
 הפלה, חמורה מלריה, אימהית אנמיה כולל, שליליות הריון לתוצאות הסיכון את מגבירה ההריון במהלך מלריה

 אמהות ותמותת מולדת מלריה, רחמית תוך גדילה הגבלת, נמוך לידה משקל, מוקדמת לידה, מת לידות, ספונטנית
.וילודים

נתונים

:אנושיים נתונים

 עוקבה ומחקרי תצפית מחקרי, אקראיים ביקורת מחקרי, ורידי תוך-artesunate ב ראשון בשליש שימוש על דיווחים
) שונים מתן בנתיבי( ארטמיסינין ושארartesunate  מסוג לתרופות שנחשפו נשים-1,300 מ בלמעלה שפורסמו
 אחרות תרופות או הפה דרךartesunate  מסוג לתרופות. שנחשפו נשים6500  ומעל ההריון של הראשון בשליש
, גדולים מולדים במומים עלייה הראו לא ההריון של והשלישי השני בשליש) שונים מתן באמצעי( ארטמיסינין מסוג
 גבוהה להיות צפויה ורידי תוךartesunate  של הביולוגית הזמינות. עובר או האם של שליליות תוצאות או הפלה

 חשובות מתודולוגיות מגבלות יש שפורסמו אפידמיולוגיים למחקרים. הפה דרךartesunate  של מזו משמעותית
,נתונים של פרשנות המונעות
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.השימוש ומשך המינון, המתן דרך על חסר ומידע נלוות בתרופות אימהי שימוש, אחרות אימהיות מחלות

:חיים בעלי נתוני

 על בהתבסס הקליני מהמינון0.1  כפי( ג"ק/ג"מ-1.5 ב ורידי תוךartesunate  של בודדת מנה שניתנו בהריון חולדות
 איזון מחקר. השרשה לאחר מוחלט לאובדן הביא11 (GD)  ההיריון ביום האורגנוגזה במהלך מוקדםBSA)  השוואות

-7% כ( רדיואקטיבי מסומן.14ורידי תוך ג"ק/ג"מ5  של בודדת מנה שקיבלו הרות בחולדות שנערך המוני
 מהמינון0.3  לפי המקביל )BSA של התפלגות הראהartesunate  העובר-שליה לרקמות) שזוהתה מהרדיואקטיביות

artesunateC- עלGD ( 11 השוואות על בהתבסס המומלץ הקליני

(artesunate  יום/ג"ק/ג"מ-16.7 ו10 6,  עם17)  עדGD (6  אורגנוגנזה במהלך הפה דרך מינון שקיבלו הרות חולדות
 עוברים עם, השרשה לאחר מינון תלויי איבודים הראוBSA)  השוואות סמך על הקליני מהמינון1  פי עד0.4  כפי

, למשל( ושלד) התת-שוקי העורק של תקין לא מקור, חדרית במחיצה פגמים( קרדיווסקולריים מומים הצגת. ששרדו
 בארנבות אוראלי מינון. אימהית רעילות בהיעדר) והפיבולה הירך עצם, הירך עצם, מקוצרת או/ו כפופה השכמה עצם

1.6  עד0.7  פי(artesunate  יום/ג"ק/ג"מ-12 ו7 5,  של במינוניםGD) 19  עדGD (7  אורגנוגנזה במהלך בהריון
 העורק של תקין לא מקור, פגמים) חדרית מחיצה( לקרדיווסקולרי הביאBSA)  השוואות סמך על הקליני מהמינון

absent , מורחבים חדרים( והמוח) עקירות או/ו מקוצרות צלעות, שסועה החזה עצם, למשל( השלד), התת-שוקי
(ponsבמהלך בהריון לארנבות ליום ג"ק/ג"מ12  של במינון ארטסונאט מתן, בנוסף. אימהית רעילות בהיעדר מומים 

 במהלך בהריוןcynomolgus  לקופי ארטסונאט של אוראלי מתן. השרשה לאחר ולאובדן להפלות הביא אורגנוגנזה
 למוות הביא-BSA) ל בהשוואה הקליני מהמינון1.6  כפי( ליום ג"ק/ג"מ12  של במינוןGD) 50  עדGD (20  אורגנוגנזה

.ששרדו בעוברים שנצפה) האולנה של מוחלט אורך ירידה, כלומר( בשלד מומים עם מוגבר עוברי

הנקה8.2

סיכונים סיכום

 היונק הילד על אפשריות שליליות השפעות וכל להזרקהInjection for-Artesunate  הבסיסי האימהי מהמצב או.
 של והבריאותיים ההתפתחותיים היתרונות את לשקול יש. החלב ייצור על או היונק התינוק עלArtesunate- מ

של ההשפעות על נתונים אין. אדם בחלב קייםartesunate  אוDHA  ב האם של הקליני הצורך עם יחד הנקה
artesunate, של מטבוליטDHA, 

בילדים שימוש8.4

ב השימוש. ילדים בחולים הוכחו חמורה במלריה לטיפולInjection for Artesunate  של והיעילות הבטיחות
Artesunate-ובמטופלים במבוגרים היטב ומבוקרים נאותים ממחקרים בראיות נתמך זו התוויה עבור להזרקה 

 שליליות תגובות ראה[ומעלה חודשים6  בני ילדים בחולים נוספים ובטיחותיים פרמקוקינטיים נתונים עם בילדים
(14)]. קליניים ומחקרים(6.1)

 במודלים שימוש תוך(PK)  פרמקוקינטית אקסטרפולציה גישת, חודשים6  לגיל מתחת ילדים מטופלים עבור
 יותר מבוגרים ילדים לבין זו גיל קבוצת ביןDHA  של יותר גבוה או דומה יציב במצבPK AUC  על הצביעה וסימולציה

 בנתוני בולטות בטיחות בעיות זוהו לא. להזרקהArtesunate  של משטר. ג"ק/ג"מ2.4  של המומלץ במינון מבוגרים או
 עם חודשים6  לגיל מתחת ילדים בחוליםInjection for Artesunate  עבור שפורסמו מוגבלים ותוצאות בטיחות
(2.1),  ומתן מינון ראה[הגוף למשקל או לגיל קשר ללא ילדים לחולים מינון בהתאמת צורך אין. חמורה מלריה

.(12.3)] קלינית פרמקולוגיה

גריאטרי שימוש8.5

 כדי ומעלה שנים65  בני חולים של מספיק מספר כללו לאInjection for Artesunate  של קליניים מחקרים
.יותר צעירים חולים מאשר אחרת מגיבים הם אם לקבוע
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כליות ליקוי8.6

 של מסוימת מידה מציגים חמורה מלריה עם החולים רוב. כליות ליקוי עם בחולים ספציפייםPK  מחקרי בוצעו לא
.כליות ליקוי עם לחולים ספציפיות מינון בהתאמות צורך אין. קשור כליות ליקוי

בכבד פגיעה8.7

 של מסוימת מידה מציגים חמורה מלריה עם החולים רוב. כבד ליקוי עם בחולים ספציפייםPK  מחקרי בוצעו לא
.כבד ליקוי עם לחולים ספציפית מינון בהתאמת צורך אין. קשור כבד ליקוי

יתר מינון10

 שקיבל5  בן בילד תועדartesunate  של יתר מנת של מקרה. מוגבלartesunate  עם חריפה יתר מנת של הניסיון
-Artesunate ל המומלץ המרבי היומי מהמינון18  כפי( יום/ג"ק/ג"מ88  של במינון רקטליartesunate  בטעות
, לפנציטופניה קשורה הייתה היתר מנת. רקטלי למתן מאושר אינו להזרקהArtesunate . ימים4  למשך) להזרקה
.כלליים תמיכה מאמצעי מורכב להיות צריך יתר במנת הטיפול. ומוות איברים ספיקת אי, התקפים, מלנה

תיאור11

 ארטמיסינין נגזרת, ארטסונאט מכיל ג"מ110  להזרקהArtesunate . היא המבנית הנוסחה. מלריה נגד תרופה היא:
Artesunate ורידי תוך למתן המיועדת, סינתטית חצי

מונו, בוטנדיואית חומצה הוא הכימי השם384.43.  של מולקולרי משקל עם לבנה כמעט או לבנה אבקה היא
3)]Artesunateפיראנוח-12אפוקסי-3,12-טרימתיל-3,6,9-דקהידרו)-רא,12ר12,ס,10ר,9סא,8ר,6סא,5ר

-4,3]-1,2-[jאסטר] איל-10-בנזודיוקספין.
.28O8חC19 היא האמפירית הנוסחה

 ל"מ20  של יחיד במינון זכוכית בקבוקון כל. בנייה לצורך לבנה כמעט או לבנה סטרילית כאבקה מסופק להזרקה.
 להיות צריכה המורכבת התמיסה. שסופק הסטרילי מהמדלל ל"מ11  עם להרכבה ארטסונאט של ג"מ110  מכיל

Artesunate צבע חסרת תמיסה
 מהמדלל ל"מ11  כל. סטרילי דילול של ל"מ12  מכיל שסופק הסטרילי המדלל של בודד במינון בקבוקון כל

 דו-בסיסי פוספט נתרן ג"מ-443.6 ו פוספט נתרן מונו-בסיסי מונוהידראט ג"מ24.1  מכיל להכנה המשמש הסטרילי
-7.9-8.1.ל-pH ה את להתאים כדי משמשים זרחתית וחומצה הידרוקסיד נתרן. להזרקה מים נטול

kg.mOsm/305-317  היא הנמדדת והאוסמולאליות7.2-7.7  הוא המורכבת התמיסה עבור-pH ה מפרט
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 מנגנון12.1  קלינית פרמקולוגיה12
פעולה

.(12.4)] מיקרוביולוגיה ראה[Artesunate מלריה נגד תרופה היא

פרמקודינמיקה12.2

.ידועים אינם פרמקודינמיות תגובות של שלהם הזמן ומהלך-DHA וArtesunate  של חשיפה-תגובה יחסי

הלב של אלקטרופיזיולוגיה

 ממוצעת לעלייה גורמים אינם-DHA וartesunate , להזרקהArtesunate  ג"ק/ג"מ2.4  של המאושר ורידי תוך במינון
QTc. במרווחmsec) 20 , כלומר( גדולה
פרמקוקינטיקה12.3

בדם אסטראזות ידי על-DHA ל במהירות הופךartesunate , להזרקהArtesunate  ג"ק/ג"מ2.4  של מתן לאחר
ג"מ2.4  של מרובים מינונים מתן לאחר חמורה מלריה עם בחולים-DHA ו )artesunate )AS של-PK ה פרמטרי.
2. בטבלה מוצגים להזרקהArtesunate  ג"ק/

 חמורה מלריה עם בחולים) טווח( חציוניים פרמקוקינטיים פרמטרים של סיכום2: שולחן
(N=14)

DHAש כפיPK פרמטר
(1.7-9.5)3.1(1.0-164)3.3)ל"מ/ג"מק(מקסימוםג

/mL(-hAUC )mcg0.7(0.3-111.3)3.5(2.2-6.3)
הפצה
68.5(0.2-818)59.7(26-117)(L) תפוצה נפח

93% בערךחלבון קשירת
חיסול
(0.9-2.9)1.3(0.1-1.8)0.3)שעות( חיים מחצית זמן

h)(L180(1-652)32.3(16-55)/ מרווח
במבחנה מטבוליזם
גלוקורונידציהדם אסטרזותראשי מסלול

DHA-glucuronide-β-DHAαמטבוליט
הפַרׁשָהָ
ידוע לאידוע לאׁשתֶןֶ

, AS=artesunate, DHA=dihydroartemisinin, CפרמקוקינטיקהPK=מקסימלי ריכוז=מקסימום ,=AUCשטח 
הריכוז-זמן לעקומת מתחת

ספציפיות אוכלוסיות

:ילדים
 מינון משטר על מצביעותPK ,DHA  של אוכלוסייה מבוססת שפורסמה במטא-אנליזה שימוש תוךPK,  סימולציות

6  לגיל מתחת בתינוקות0-12.יציב במצבDHA  שלAUC  של יותר גבוהה או בהשוואה תוצאות ג"ק/ג"מ2.4  של
 החזויה בחשיפה שההבדל היא ההנחה1).  איור( מבוגרים או יותר גדולים בילדים שנצפה לזו בהשוואה חודשים

DHA. עבורUGT  סילוק מסלול של בשלה לא מהתפתחות נובע חודשים6  לגיל מתחת בתינוקות
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 לאחר חמורה מלריה עם שנים3  עד0  בגילאי ילדים בחולים0-12יציב במצבDHA  של צפויAUC 1.  איור
להזרקהArtesunate  ג"ק/ג"מ2.4

1 2 0 00

1 0 0 00

8 0 00

6 0 00

4 0 00

2 0 00

0

( rs Y ands ) B geA

1.5  פי מייצגים שפם, בכבוד והממוצע החציון את מייצגים התיבה בתוך והצלב הפס-DHA. ל החשיפה מדד של-75 וה-25 ה האחוזון את מייצגת תיבה כל
. ומבוגרים) שנים10  עד8  גיל( ג"ק25  עד20  במשקל חולים עבור הבין-קוורטיים האיילים טווח את מייצגת האפורה הרצועה. הבין-רבעיים האיילים מטווח
.האיברים הבשלת את להסביר כדי סיגמואידי פונקציונלי יון עם ריק אלומט משקל של מידה קנה של שילוב באמצעות הוערך פינוי

:בהריון נשים
artesunate ,IV  ג"ק/ג"מ4  שקיבלו מסובכת לא חריפה מלריה עם הרות נשים20  בהשתתפות שפורסםPK  במחקר
 חולות לבין בהריון חריפה מלריה חולות בין דומים היו-DHA וartesunate  של-AUC) ומקסימום(C מערכתיות חשיפות
.מינון בהתאמת צורך אין, לכן. לידה לאחר חודשים3  לאחר בריאות

 תרופתית-תרופתית בין אינטראקציה על מחקרים פרסם

:נביראפין

-68%, ו-59% בDHA  של-AUC ומקסימום-Cב לירידה הביאnevirapine  עם הפה דרךartesunate  של משותף מתן
Injection for Artesunate  עם גם להתרחש עשויהDHA  של מערכתית-PK ל בחשיפה זו הפחתה. בהתאמה
.מלריה אנטי יעילות של פוטנציאלי לאובדן לגרום ועלולה

Ritonavir:

 בהתאמה-AUC, ומקסימום-Cב-38% ו27%  של לירידה הביאritonavir  עם הפה דרךartesunate  של משותף מתן
Injection for Artesunate  עם גם להתרחש עשויהDHA  של מערכתית-PK ל בחשיפה זו הפחתהDHA.  של

.מלריה אנטי יעילות של פוטנציאלי לאובדן לגרום ועלולה
:מלריה נגד אחרות תרופות

 הפה דרךartesunate  של משותף מתן עם קלינית מבחינה משמעותיות תרופתיות בין אינטראקציות על דווח לא
 בין תרופתיות אינטראקציות, לכן. פירמתמין/וסולפדוקסין אמודיאקין, מפלוקין, פרוגואניל/אטובקווון עם

Injection for Artesunateצפויות אינן אלו לתרופות.
:במבחנה מחקרים

 ידי על כלשהי משמעותית במידה חומרים חילוף עוברים אינם-DHA ו-artesunate ש הוכיחו במבחנה מחקרים
2E1 2A6, 2C19, 2D6, CYP1A2,3;  אוAשל מעוררים/מעכבים עבור מינון בהתאמות צורך אין, לכן
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2B7.UGT  או1A9-UGT UDP  של מצע הואDHA . להזרקהArtesunate  עם יחד ניתנים הם כאשר אלה אנזימים

:טרנספורטר מערכות
OATP1B1 )ICשל חלש מעכב הוא -gp. Artesunate-Pו  BCRPשל מצע הוא  BCRP. Artesunateאו -gp Pמצע אינו 

-OAT3.ו) ל"מ/ג"מקDHA50 = 19 של מעכב או
מיקרוביולוגיה12.4

פעולה מנגנון

 ירידה וכן אולטרה-סטרוקטורליים שינויים, גרעין וחומצות חלבון סינתזת של עיכוב, חמצונית לעקה המוביל.
ברזל ידי על המופעל אנדופרוקסיד גשר מכילים אחרים ארטמיסינינים כמוheme  ובהישרדותם הטפיל בצמיחת
-DHA, ו  DHA. Artesunateפעיל למטבוליט מהיר חומרים חילוף עובר Artesunate

48  תוך ברורים וטפילים טפיליםפלסמודיוםשל השונות הא-מיניות הצורות נגד פעיליםDHA  וגםartesunate  גם
.שעות72  עד

מיקרוביאלית-  אנטי פעילות

 העמידים הזנים כולל מינים פלסמודיוםArtesunate וDHA- של הדם בשלב וגמטוציטים א-מיניים טפילים נגד פעילים
 הכבד שלב צורות נגד פעילים אינם-DHA וartesunate , זאת עם(14)]. קליניים מחקרים ראה[לכלורוקין

.P. ovaleוP. vivaxשל ההיפנוזואיטים
התִנגַדְּות

ל ברגישות ירידה עםP. falciparumשל זנים-DHA. ו-artesunate ל עמידות להתפתחות פוטנציאל קיים
artesunate-או במבחנה לבחור ניתן  vivo .inשל מסוימים גנטיים באזורים שינויים

P. falciparum1 תרופות לריבוי עמידכגון גנים)pfmdr1,(לכלורוקין עמידות טרנספורטר)pfcrt ,(ו kelch13)K13
 בטיפול שימוש נעשה שבהם אנדמיים באזורים מבודדים של זיהוי או/ו גופיות חוץ בדיקות סמך על דווחו)

.בארטמיסינין

ו-artesunate ל ברגישות ירידהartesunate.  של במונותרפיה המטופלים בחולים מתרחשת החזרה
artemisinins-של מסוימים בחלקים תועדה טפילים פינוי של יותר איטיים כשיעורים קלינית המתבטאת, אחרים 

.גןK13ֵ-ב למוטציה וקשורה אסיה מזרח דרום

צולבת התנגדות

 התנגדות של להתפתחות פוטנציאל על מצביעים ממלריה חיים בעלי של ובמודלים במבחנה לא-קליניים מחקרים
.ידועה אינה אלו ממצאים של הקלינית המשמעות, זאת עם. ואמודיאקווין הלופנטרין, כינין עם צולבת

קלינית לא טוקסיקולוגיה13

קרצינוגנזה בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה13.1

מוטגנזה artesunate. עם נערכו לא סרטן מחקרי

 בלימפוציטים מיקרו-גרעינים היווצרות והגברתvivo, artesunate in  עבור שלילי אך מיקרו-גרעין ליצירת חיובי
 גרםDNA- של כבד ובתאי אנושיים בלימפוציטיםHep2G  במבחןComet  כי מציינת גם שפורסמה הספרות. אנושיים

 שלילי היהvivo in  ש כך על מצביעה שפורסמה הספרות, זאת עם. הפה דרך ניתנה כאשרartesunate- ל נזק
 ובבדיקת במבחנה סינית אוגר בשחלות כרומוזומים סטיית בבדיקת, במבחנה חיידקים של הפוכה מוטציה בבדיקת

Artesunate עכברים של עצם מח של מיקרו-גרעין
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 גנטיים טוקסיקולוגיים מחקרים נערכו לא. הפה דרך מתן בעקבות בעכברים היקפיים דם בתאי-DNA ל נזק
vivo inעם  artesunateורידי תוך במתן.

פוריות

.ורידי תוך במתןartesunate  עם נערכו לא חיים בבעלי פוריות מחקרי
 משקל או היסטולוגיים או מיקרוסקופיים, גולמיים נגעים, כלומר( הרבייה באיברי משמעותיים שינויים נצפו לא

 של חוזר מינון של ימים28  לאחר ובכלבים בחולדות הזרע של מורפולוגיה או ספירות, תנועתיות או) איברים
 או הפה דרךartesunate  שקיבלו ועכברים חולדות, שפורסמה בספרות, זאת עם. ורידי תוך במתן ארטיסונאט
 הזרע צינוריות של היסטופתולוגיים שינויים הראו) שבועות6  עד ימים(3  חוזר במינון או בודדת כמנה התוך-צפקי

1.3  פי עד-0.2- כ בין הנעים במינונים) וכדאיות תנועתיות. בזרע ירידה או/ו תקין לא זרע באחוז עלייה( זרע ושינוי
 עם שנערכו פוריות מחקרי בהיעדר, הסותרים בממצאים בהתחשבBSA.  השוואות על בהתבסס הקליני מהמינון

,ורידי תוך הניתנת ארטיסונאט

קליניים מחקרים14

כללית סקירה

1)  ניסוי( באסיה מבוקר אקטיבי אקראי בניסוי הוערכה חמורה במלריה לטיפול ורידי תוךartesunate  של היעילות
2). ניסוי( באפריקה שפורסם אקטיבי מבוקר אקראי ובניסוי

1 משפט

 חולים. ומיאנמר אינדונזיה, הודו, בבנגלדש שנערך רב-מרכזי, פתוחה תווית בעל, אקראי בינלאומי ניסוי היה1  ניסוי
ק/ג"מ2.4  של במינון ניתנהquinine. Artesunate  אוartesunate - ב ורידי תוך טופלו חמורה מלריה עם מאושפזים

 ניתן כינין. הפה דרך תרופתי טיפול לסבול היה יכול שהמטופל עד שעות24  כל מכן ולאחר שעות-24 ו12 -0, בIV  ג"
IVשניתן עד ביום פעמים3 , שעות8  עד שעתיים במשך ג"ק/ג"מ10  ואחריו, שעות4  במשך ג"ק/ג"מ20  של במינון 

.פומי טיפול להתחיל היה

28  היה החציוני הגיל(14%). 15  לגיל מתחת ילדים מטופלים202  כולל, אקראיים מטופלים1461  כלל1  ניסוי
 נוכחת הייתה תרדמת(95%).  חולים-1382 ב דם במריחת אושרה מלריה. גברים היו-74% ו) שנים2-87  טווח( שנים

טפילים היו(16%)  חולים-229 ול(40%)  חולים-588 ל בכניסה
5 <  המוגלובין( חמורה אנמיה תועדו(7%)  חולים94 , בכניסה המוגלובין מדידת עם חולים1358  מתוך10%. >

).ל"ד/גרם

 )בקבוצת החולים בבית התמותה שיעור1.  ניסוי עבור החולים בבית התמותה תוצאות על מדווחת3  טבלה
artesunate )13%(21%). כינין בקבוצת מהשיעור משמעותית נמוך היה

באקראי החולים כל1,  בניסוי חמורה במלריה שטופלו בחולים החולים בבית תמותה3:  טבלה

Artesunate
)N=730(

ּכִינִין
)N=731(2

CI1)(95%  סיכויים יחס

0.79)(0.44, 0.59(21%)150(13%)96החולים בבית תמותה
.המחקר אתר לפי מותאמתHaenszel-Mantel Cochran- גישת באמצעות חושבו) סמך רווח(CI -95% ו הסיכויים יחס1

.המחקר תרופת של כלשהן מנות קיבל לא כינין לזרוע באקראי שהוצא בודד חולה2

2 משפט

parenteral  כינין בין המשווה, רב-מרכזי, פתוח, אקראי, בינלאומי ממחקר התקבלו ליעילות נוספות תומכות ראיות
 המינון2).  ניסוי( באפריקה מדינות בתשע קשה מלריה עם15)  לגיל מתחת( ילדים בחוליםquinine- parenteral ל

ששניהם אלא1,  לניסוי דומה היה

14 מתוך12  עמוד

4613972: אסמכתא מזהה



 תוך או ורידי תוך למתן ניתנים וכיניןartesunate-1  בניסוי כמו חולים בבתי לתמותה ביחס דומה יתרון הראה.
artesunate ב טיפול, לכינין בהשוואה). מאושרת ניהול דרך לא( שרירי

וטיפול אחסון/אספקה כיצד16

האספקה אופן16.1
Artesunate הבא באופן מסופק להזרקה:

 שקופים זכוכית בקבוקוני, יחיד במינון להכנה ועדינה סטרילית, לבנה כמעט או לבנה גבישית אבקה, ג"מ110•
אלומיניום ואטם) טבעי גומי מלטקס עשוי לא( גומי בפקק חתומים

) טבעי גומי לטקס עשוי לא( גומי פקק עם אטומות להקמה סטרילי מדלל של שקופות זכוכית צלוחיות•
.אלומיניום ואטם

73607-001-01: NDCיחיד במינון בקבוקון  Injection forArtesunate

73607-001-02NDC : אחת במנה בקבוקון-Constitution ל סטרילי דילול

 עבור סטרילי מדלל בקבוקונים-2 ו ג"מ110 , להזרקהArtesunate  של בקבוקונים(2  הכל בסך בקבוקונים4  של אריזות
Artesunate73607-001-11 ): להזרקהNDC

 עבור סטרילי מדלל בקבוקונים-4 ו ג"מ110 , להזרקהArtesunate  של בקבוקונים(4  הכל בסך בקבוקונים8  של אריזות
Artesunate73607-001-10 ): להזרקהNDC

וטיפול אחסון16.2
 עד(25°C 68°F  עד20°C  של בטמפרטורה בקרטון סטרילי ומדלל להזרקהArtesunate  של בקבוקונים אחסן

;(77°F15°  עד מותרים טיוליםC30°  עדC 59°F)86°)  עדF]מבוקרת חדר טמפרטורת ראה  .[USPהימנע. תקפא אל 
.התפוגה לתאריך מעבר להשתמש אין. אור מפני מוגן לשמור. לחום מחשיפה

מלריה נגד נוסף טיפול למטופל ייעוץ על מידע17

 ראה[Injection- forArtesunate ב טיפול לאחר מלריה נגד מתאים פומי טיפול בהשלמת הצורך על למטופלים ייעץ
.(1)] ושימוש אינדיקציות

 לאחר או במהלךaminoquinoline 8- תרופה כגון מלריה נגד נוספת תרופה בנטילת הצורך על למטופלים ייעץ
 ושימוש אינדיקציות ראה[הישנות למנוע כדי מלריהP. P. vivax/סגלגלעבורInjection- for Artesunate ב הטיפול

[(1).
טיפול לאחר המוליזה

 להזרקה-Artesunate ב הטיפול סיום לאחר שבועות4  של לתקופה סדירות דם בבדיקות הצורך על למטופלים ייעץ
.(5.1)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[.הטיפול לאחר מושהית המוליזה אחר לעקוב כדי

ואנפילקסיס יתר רגישות תגובות

 את ליידע. להזרקהArtesunate  מתן עם התרחשו, אנפילקסיס כולל, יתר רגישות שתגובות למטופלים הודע
 לטיפול לפנות המטופלים את והנחות ואנפילקסיס יתר רגישות תגובות של והתסמינים הסימנים על המטופלים

 ואמצעי אזהרות ראה[Injection forArtesunate  מתן לאחר או במהלך כאלה תסמינים חווים הם אם מיידי רפואי
(5.2)]. זהירות
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חיים בבעלי עוברית-עובר רעילות

 הקשורה הפוטנציאלית העוברית-עוברית מהרעילות בהריון להיות שעלולים ולמטופלים בהריון למטופלים ייעץ
. חמורה במלריה טיפול דחיית של ולעובר לאם החמורים והסיכונים חיים בבעלי מחקרים על בהתבסס לתרופות

 זהירות ואמצעי אזהרות ראה[חשוד או ידוע הריון על שלהם הבריאות שירותי ספק את ליידע המטופלים את הנחו
(8.1)]. ספציפיות באוכלוסיות שימוש(5.3),

 תוצאות אחר שעוקב הריון בטיחות מחקר שיש ההיריון במהלך להזרקה-Artesunate ל שנחשפות לנשים ייעץ
או(1-855-5AMIVAS) 1-855-526-4827  בטלפוןLLC- Avivas ל הריונם על לדווח הללו המטופלים את עודדו. ההריון

-products/ourwww.amivas.com ](8.1)]. ספציפיות באוכלוסיות שימוש ראה
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