
Hipersensibilitate gravă la artesunat, cum ar fi anafilaxia. (4)

PRINCIPALELE INFORMAȚIILOR DE PRESCRIERE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII--------------------
Aceste evidențieri nu includ toate informațiile necesare pentru a utiliza 
ARTESUNATE PENTRU INJECȚIE în siguranță și în mod eficient. Vezi integral

• Hemoliza post-tratament : Au fost raportate cazuri de anemie hemolitică post-
tratament suficient de severă pentru a necesita transfuzie. Monitorizați

informatii de prescriere pentru ARTESUNATE PENTRU INJECTARE. pacienți timp de 4 săptămâni după tratament pentru semne de anemie hemolitică. 
(5,1)ARTESUNATE pentru injectare, pentru utilizare intravenoasă 

Aprobare inițială din SUA: 2020
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICAȚII ȘI UTILIZARE-------------------- --------

• Hipersensibilitate : Au fost raportate reacţii de hipersensibilitate 
grave, inclusiv anafilaxie. Întrerupeți dacă apar semne de 
hipersensibilitate gravă. (5,2)Artesunatul pentru injecție este un antimalaric indicat pentru tratamentul inițial al 

malariei severe la pacienții adulți și copii. Tratamentul malariei severe
cu Artesunate pentru injecție ar trebui să fie întotdeauna urmată de un 
curs complet de tratament cu un regim antimalaric oral adecvat. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REACTII ADVERSE------------------------ ------------
Cele mai frecvente reacții adverse (incidență de 2% sau mai mare) raportate cu 
Artesunate pentru injecție în studiile clinice de malarie severă includ acutaLimitări de utilizare

Artesunatul pentru injectare nu tratează formele în stadiul hepatic de hipnozoit insuficiență renală care necesită dializă, hemoglobinurie și icter. (6,1)
Plasmodiumși, prin urmare, nu va preveni recidivele malariei din cauza 
Plasmodium vivaxsauPlasmodium ovale. Terapia concomitentă cu an Pentru a raporta REACȚII ADVERSE SUSPECTATE, contactați Amivas LLC 

la [1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS)] sau FDA la 1-800-FDA-1088 sauun agent antimalaric, cum ar fi un medicament 8-aminochinolină, este necesar pentru 
tratamentul malariei severe datoratela P. vivaxsauP. ovale.(1) www.fda.gov/medwatch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ SI ADMINISTRARE---------------------- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERACȚII MEDICAMENTE------------------- -----------
• Doza recomandată de artesunat pentru injecție este de 2,4 mg/

kg administrată intravenos la 0 ore, 12 ore și 24 de ore și
Antiretrovirale nevirapină 
sau ritonavir Dacă este utilizat concomitent, monitorizați pentru 

o posibilă eficacitate antimalarică redusă.apoi se administrează o dată pe zi până când pacientul este capabil să tolereze 
terapia antimalarică orală. (2.1)

Inductori puternici UGT (de exemplu, 
rifampicina, carbamazepina, (7, 12,3)

• Administrați intravenos artesunat constituit pentru injecție sub formă de bolus 
lent timp de 1 minut până la 2 minute. (2.1)

fenitoina)

• NU administrați artesunat pentru injecție prin perfuzie intravenoasă 
continuă. (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UTILIZARE ÎN POPULAȚII SPECIFICE----------------------
Sarcina: Pe baza datelor efectuate pe animale, poate provoca vătămări fetale. Cu toate acestea, 
administrarea de Artesunate pentru injecție pentru tratamentul malariei severe• Consultați informațiile complete de prescriere pentru instrucțiuni privind prepararea și 

administrarea Artesunatului pentru injecție. (2,2) poate salva viața femeii însărcinate și a fătului. Tratamentul nu trebuie 
amânat din cauza sarcinii. (5,3, 8,1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORME DE DOZARE ȘI TARI---------------------
Pentru injectare : 110 mg de artesunat sub formă de pulbere într-un flacon cu doză unică 
pentru constituire cu diluantul steril furnizat. (3)
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INFORMAȚII COMPLETE DE PRESCRIERE

1 INDICAȚII ȘI UTILIZARE
Artesunatul pentru injecție este indicat pentru tratamentul inițial al malariei severe la pacienții adulți și copii.

Tratamentul malariei severe cu artesunat pentru injecție trebuie întotdeauna urmat de un curs complet de 
tratament cu un regim antimalaric oral adecvat[vezi Dozare și administrare (2.1)].

Limitări de utilizare

Artesunatul pentru injectare nu tratează formele în stadiul hepatic de hipnozoitPlasmodiumși, prin urmare, nu va preveni 
recidivele malariei din cauzaPlasmodium vivaxsauPlasmodium ovale.Terapia concomitentă cu un agent antimalaric, cum ar 
fi un medicament 8-aminochinolină, este necesară pentru tratamentul malariei severe din cauza
P. vivaxsauP. ovale [vezi Dozare și administrare (2.1)].
2 DOZE ŞI ADMINISTRARE
2.1 Doze și administrare recomandate la pacienții adulți și copii
Doza recomandată de Artesunat pentru injecție este de 2,4 mg/kg, administrată intravenos la 0 ore, 12 ore și 24 de ore, 
iar ulterior, administrată o dată pe zi, până când pacientul este capabil să tolereze terapia antimalarică orală.

Administrați artesunat constituit pentru injecție intravenos sub formă de bolus lent timp de 1 minut până la 2 minute[
vezi Dozare și administrare (2.2)]. DoNUadministrați artesunat pentru injecție prin perfuzie intravenoasă continuă.

Administrați artesunat pentru injecție cu un agent antimalaric care este activ împotriva formelor în stadiul hepatic hipnozoit 
dePlasmodium, cum ar fi un medicament 8-aminochinoline, la pacienții cu malarie severă din cauzaP. vivaxsau
P. ovale.

2.2 Prepararea artesunatului pentru injectare pentru administrare intravenoasă 

Constituţie

Artesunatul pentru injectare trebuie constituit cu diluantul furnizat înainte de administrare. Un diluant constând din 12 
ml de tampon fosfat de sodiu steril 0,3 M pH 8,0 este furnizat cu Artesunate pentru injecție. Pentru a constitui artesunat 
pentru injectare, extrageți 11 ml din acest diluant cu un ac și o seringă și injectați în flaconul de artesunat (când este 
constituit concentrația finală de artesunat este de 10 mg/ml). Se rotește ușor (nu se agită) timp de până la 5 până la 6 
minute până când pulberea este complet dizolvată și nu rămân particule vizibile.

Produsele medicamentoase administrate parenteral trebuie inspectate vizual pentru a detecta particule și 
decolorare înainte de administrare, ori de câte ori soluția și recipientul permit. Nu administrați artesunat pentru 
injecție dacă se observă particule și/sau decolorare.

După constituire, injectați soluția constituită intravenos (printr-o linie intravenoasă stabilită sau un ac) sub formă de bolus 
lent timp de 1 până la 2 minute. Aruncați flaconul și orice porțiune neutilizată a medicamentului după utilizare.

Pastrarea Solutiei Constituite
Se administrează soluția constituită în 1,5 ore de la constituire cu diluantul furnizat.

3 FORME DE DOZARE ȘI PENTRU FORME

Pentru injectare: 110 mg de artesunat sub formă de pulbere cristalină fină, sterilă, albă sau aproape albă, într-un flacon de sticlă 
transparentă cu doză unică pentru constituire.
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4 CONTRAINDICAȚII
4.1 Hipersensibilitate

Hipersensibilitate gravă cunoscută la artesunat, cum ar fi anafilaxia[Vezi Avertismente și precauții (5.2) și 
Reacții adverse (6.2)].

5 AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII 5.1 
Hemoliza post-tratament
Hemoliza întârziată post-artesunat se caracterizează prin scăderea hemoglobinei cu dovezi de laborator de hemoliză (cum ar fi 
scăderea haptoglobinei și creșterea lactat dehidrogenazei) care apare la cel puțin 7 zile după inițierea tratamentului cu artesunat. Au 
fost raportate cazuri de anemie hemolitică post-tratament suficient de severă pentru a necesita transfuzie[vezi Reacții adverse (6.2)]. 
Monitorizați pacienții timp de 4 săptămâni după tratamentul cu artesunat cu artesunat pentru injecție pentru evidențierea anemiei 
hemolitice. Deoarece un subgrup de pacienți cu hemoliză întârziată după terapia cu artesunat prezintă dovezi de hemoliză mediată 
imun, luați în considerare efectuarea unui test direct de antiglobulină pentru a determina dacă este necesară terapia, de exemplu 
corticosteroizi.

5.2 Hipersensibilitate

Hipersensibilitate la artesunat, inclusiv cazuri de anafilaxie, au fost raportate în timpul utilizării artesunatului parenteral 
(inclusiv artesunat pentru injecție)[vezi Reacții adverse (6.1, 6.2)]. Dacă apare hipotensiune arterială, dispnee, urticarie sau 
erupție cutanată generalizată în timpul administrării Artesunate pentru injecție, luați în considerare întreruperea 
administrării Artesunate pentru injecție și continuarea terapiei cu un alt medicament antimalaric.

5.3 Toxicitate embrio-fetală la animale

Experiența vastă cu artesunatul oral și alte medicamente din clasa artemisininei la femeile însărcinate nu a identificat un risc 
asociat medicamentului de malformații congenitale majore, avort spontan sau rezultate adverse materne sau fetale.

Studiile de reproducere la animale arată că o singură administrare intravenoasă de artesunat la șobolani la 
începutul gestației duce la embrioletalitate și administrarea orală (nu o cale de administrare aprobată) de 
artesunat la șobolani, iepuri și maimuțe induce o creștere dependentă de doză a embrioletității și malformații 
fetale. . Cu toate acestea, relevanța clinică a acestor date este incertă[vezi Utilizare în populații specifice (8.1)].

Întârzierea tratamentului malariei severe în timpul sarcinii poate duce la morbiditate și mortalitate grave pentru mamă 
și făt[vezi Utilizare în populații specifice (8.1) și Informații de consiliere pentru pacienți (17)].

6 REACȚII ADVERSE
Următoarele reacții adverse semnificative clinic observate cu Artesunate pentru injecție sunt discutate în 
detaliu în secțiunea Avertismente și precauții:

• Hemoliza post-tratament[Consultați Avertismente și Precauții (5.1)]
• Hipersensibilitate[Consultați Avertismente și Precauții (5.2)]

6.1 Experiență în studiile clinice

Deoarece studiile clinice sunt efectuate în condiții foarte variate, ratele reacțiilor adverse observate în studiile clinice ale 
unui medicament nu pot fi comparate direct cu ratele din studiile clinice ale altui medicament și pot să nu reflecte 
ratele observate în practică.

Datele descrise mai jos reflectă expunerea la artesunat intravenos într-un studiu controlat randomizat la pacienții 
cu malarie severă din Asia de Sud-Est, inclusiv 730 de pacienți tratați cu artesunat intravenos (Trial 1), un studiu 
randomizat, controlat de susținere publicat de artesunat parenteral la copii și adolescenți cu severă
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malaria în Africa (proba 2) și un studiu deschis necontrolat în SUA pe 102 pacienți cu malarie severă tratați 
cu artesunat pentru injecție (proba 3).

În Studiul 1, 730 de pacienți au primit artesunat 2,4 mg/kg intravenos la 0 ore, 12 ore, 24 de ore și apoi o 
dată pe zi și 730 de pacienți au primit comparator chinină ca doză de încărcare intravenoasă de 20 mg/
kg, apoi 10 mg/kg intravenos de trei ori zilnic pentru tratamentul malariei severe în Asia de Sud-Est. 
Vârsta medie a pacienților a fost de 28 de ani (interval 2-87 de ani) și 74% au fost bărbați, 14% au fost 
copii și adolescenți <15 ani și 3% au fost femei gravide. Pacienții au primit o medie de 3 doze (interval 1-9 
doze) de artesunat intravenos. Odată ce au putut tolera terapia orală, pacienții din brațul cu artesunat 
au primit artesunat oral 2 mg/kg pe zi (nu o cale sau un regim de dozare aprobat), iar pacienții din brațul 
cu chinină au primit 10 mg/kg pe cale orală la fiecare 8 ore pentru a finaliza 7 zile de terapie totală.

În Studiul 2, pacienții copii și adolescenți cu vârsta sub 15 ani cu malarie severă din 9 țări africane au fost 
tratați cu artesunat parenteral sau chinină parenteral.

În Studiul 3, 92 din 102 (90%) pacienți au primit patru doze de 2,4 mg/kg de artesunat intravenos la 0 ore, 12 ore, 
24 de ore și 48 de ore, urmate de terapie antimalarică orală. Vârsta mediană (interval) a pacienților a fost de 39 (1 
până la 72) ani și 61% erau bărbați; 63% erau afro-americani, 25% erau albi și 9% erau asiatici.

Pentru Trial 1, Trial 2 și Trial 3, reacțiile adverse au fost raportate în timpul spitalizării și nu a fost efectuată nicio 
monitorizare de laborator post-tratament.

Cele mai frecvente reacții adverse din studiul 1

Cele mai frecvente reacții adverse (2% sau mai mult) care au apărut mai frecvent la pacienții cărora li sa 
administrat artesunat intravenos în Studiul 1 au fost dializa, hemoglobinuria și icterul (Tabelul 1).

Tabelul 1: Reacții adverse selectate care apar la ≥2% dintre pacienții tratați pentru malarie severă în 
studiul 1

Artesunate
(n=730)

Chinină
(n=730)1

Reacție adversă

Insuficiență renală acută care necesită dializă2 65 (8,9%) 53 (7,3%)
Hemoglobinurie 49 (6,7%) 33 (4,5%)
Icter 17 (2,3%) 14 (1,9%)

1În Studiul 1, 1 pacient randomizat la grupul de chinină nu a primit nicio doză de medicament de studiu.
2Include termenii: dializă, hemodializă și dializă peritoneală.

Sechele neurologice

Pacienții din Studiul 1 au fost evaluați pentru sechele neurologice la momentul externării din spital. Sechelele 
neurologice raportate au inclus pierderea echilibrului, hemiplegie/pareză, ataxie, simptome neuropsihiatrice, tremor, 
slăbiciune generalizată și confuzie și neliniște. La externarea din spital, 7 pacienți (1%) din brațul cu artesunat au avut 
tulburări neurologice semnificative, comparativ cu 3 pacienți (0,4%) din brațul cu chinină.

Reacții adverse raportate în studiul 2

Într-un studiu deschis controlat randomizat publicat (Trial 2) care a comparat artesunatul parenteral 2,4 mg/kg cu 
chinină parenterală la copii și adolescenți (<15 ani) cu malarie severă în Africa, profilul de siguranță al artesunatului 
intravenos a fost în general similar cu cel descris. pentru Studiul 1, incluzând o incidență mai mare a deficiențelor 
neurologice la externarea din spital în brațul cu artesunat comparativ cu brațul cu chinină.

Cele mai frecvente reacții adverse din studiul 3

Cele mai frecvente reacții adverse din Studiul 3 au fost anemia (65%), creșterea transaminazelor (27%), 
trombocitopenia (18%), hiperbilirubinemia (14%), insuficiența renală acută (10%), leucocitoza (10%), acută.
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sindrom de detresă respiratorie (8%), limfopenie (7%), neutropenie (5%), coagulare intravasculară 
diseminată (3%), creatinina crescută (3%), pneumonie (3%), edem pulmonar (3%) și diaree (3%).

Reacții adverse semnificative din punct de vedere clinic raportate cu artesunat pentru injecție în studiile clinice 
pentru malaria necomplicată (nu este o indicație aprobată) și la voluntari sănătoși

Următoarele reacții adverse semnificative clinic au apărut în> 2% dintre voluntari sau pacienți sănătoși: 

Tulburări ale sistemului sanguin și limfatic:leucopenie, scăderea numărului de reticulocite Tulburări 

gastrointestinale:dureri abdominale, vărsături Tulburări generale și afecțiuni la locul de administrare:pirexie 

Tulburări ale sistemului nervos: disgeuzie, tinitus, amețeli și cefalee Tulburări respiratorii, toracice și 

mediastinale:tuse Tulburări ale pielii și țesutului subcutanat:eczemă

Următoarele reacții semnificative clinic au apărut la <2% dintre voluntarii sau pacienții sănătoși: 

Tulburări ale sistemului imunitar: Sindromul Stevens-Johnson Tulburări ale pielii și țesutului 

subcutanat:urticarie

6.2 Experiență post-marketing

Următoarele reacții adverse au fost identificate în timpul utilizării artesunatului parenteral în afara Statelor Unite. Deoarece 
reacțiile sunt raportate voluntar de la o populație de dimensiune incertă, nu este posibil să se estimeze frecvența lor în mod 
fiabil sau să se stabilească o relație cauzală cu expunerea la medicamente.

Tulburări ale sistemului sanguin și limfatic:hemoliză întârziată, anemie hemolitică imună 

Tulburări gastrointestinale:pancreatită

Tulburări ale sistemului imunitar:hipersensibilitate, anafilaxie

7 INTERACȚII MEDICAMENTE

7.1 Efectul altor medicamente asupra artesunatului și dihidroartemisininei (DHA) 

Ritonavir, nevirapină sau inductori puternici ai UDP-glucuronoziltransferazei (UGT):

Rapoarte clinice publicate sauin vitrorapoartele indică faptul că utilizarea concomitentă a Artesunatului pentru injecție cu ritonavir 
oral, nevirapină sau inductori UGT poate scădea ASC și Cmax dihidroartemisininei (DHA).max[vezi Farmacologie clinică (12.3)], ceea ce 
poate reduce eficacitatea artesunatului pentru injecție. Dacă Artesunatul pentru injecție este administrat concomitent cu ritonavir, 
nevirapină sau inductori puternici de UGT (de exemplu, rifampină, carbamazepină, fenitoină), monitorizați pentru o posibilă 
eficacitate antimalarică redusă a Artesunatului pentru injecție.

Inhibitori UGT puternici

Rapoartele publicate de date in vitro indică faptul că utilizarea concomitentă de Artesunate pentru injecție cu inhibitori UGT 
poate crește ASC și Cmax DHA.max[vezi Farmacologie clinică (12.3)],care poate crește reacțiile adverse asociate cu DHA. 
Monitorizați reacțiile adverse la administrarea concomitentă de Artesunate pentru injecție cu inhibitori puternici de UGT (de 
exemplu, axitinib, vandetanib, imatinib, diclofenac).
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8 UTILIZARE ÎN POPULAȚII SPECIFICE

8.1 Sarcina
Rezumatul riscurilor

Există riscuri grave pentru mamă și făt asociate cu malarie severă netratată în timpul sarcinii; amânarea tratamentului malariei 
severe în timpul sarcinii poate duce la morbiditate și mortalitate grave pentru mamă și făt(vezi Consideraţii clinice).Rezultatele 
sarcinii raportate dintr-un studiu prospectiv de supraveghere cu artesunat intravenos sunt insuficiente pentru a identifica un 
risc asociat medicamentului de malformații congenitale majore, avort spontan sau deces fetal. Experiența cu artesunatul oral 
(nu este o cale de administrare aprobată) și alte medicamente din clasa artemisininei (prin diferite căi de administrare) la 
femeile însărcinate de-a lungul mai multor decenii, pe baza literaturii publicate din studii controlate randomizate și studii de 
cohortă, nu a identificat un medicament asociat risc de malformații congenitale majore, avort spontan sau rezultate adverse 
materne sau fetale(vezi Date).Biodisponibilitatea artesunatului oral este de așteptat să fie semnificativ mai mică decât a 
artesunatului intravenos; prin urmare, relevanța clinică a studiilor care implică expunerea orală la artesunat și alte 
medicamente din clasa artemisininei este incertă.

Studiile de reproducere la animale arată că o singură administrare intravenoasă de artesunat la șobolani la începutul gestației 
duce la embrioletalitate. Administrarea orală de artesunat în timpul organogenezei la șobolani, iepuri și maimuțe induce o 
creștere dependentă de doză a embrioletității și a malformațiilor fetale (de exemplu, cardiovasculare, cerebrale și/sau 
scheletice) la 0,3 până la 1,6 ori doza clinică bazată pe suprafața corpului comparații de zonă (BSA) (vezi Date).Deși studiile de 
reproducere la animale la mai multe specii au demonstrat daune fetale din cauza artesunatului administrat oral și intravenos și 
a altor medicamente din clasa artemisininei, relevanța clinică a datelor despre animale este incertă.

Riscul de fond estimat de avort spontan și de deces matern și fetal pentru populația indicată este mai mare decât 
populația generală. Riscul de fond estimat al malformațiilor congenitale majore pentru populația indicată este 
necunoscut. Toate sarcinile au un risc de fond de malformații congenitale, pierderi sau alte rezultate adverse. În 
populația generală din SUA, riscul de fond estimat de malformații congenitale majore și avort spontan în sarcinile 
recunoscute clinic este de 2% până la 4% și, respectiv, de 15% până la 20%.

Există un studiu de siguranță în timpul sarcinii pentru Artesunate pentru injecție. Dacă Artesunate pentru injecție este administrat în 
timpul sarcinii, furnizorii de servicii medicale trebuie să raporteze expunerea la Artesunate pentru injecție contactând Amivas LLC la 
1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS) sauwww.amivas.com/our-products .

Considerații clinice
Risc matern și/sau embrionar/fetal asociat bolii:
Malaria în timpul sarcinii crește riscul de rezultate adverse ale sarcinii, inclusiv anemie maternă, malarie severă, avort 
spontan, naștere morta, naștere prematură, greutate mică la naștere, restricție de creștere intrauterină, malarie 
congenitală și mortalitate maternă și neonatală.

Date
Date umane:

Rapoarte despre utilizarea artesunatului intravenos în primul trimestru, studii de control randomizate publicate, 
studii observaționale și studii de cohortă la peste 1300 de femei expuse la artesunat oral și la alte medicamente 
din clasa artemisininei (prin diferite căi de administrare) în primul trimestru de sarcină și peste 6500 de femei 
expuse. la artesunatul oral sau alte medicamente din clasa artemisininei (prin diferite căi de administrare) în al 
doilea și al treilea trimestru de sarcină nu au demonstrat o creștere a malformațiilor congenitale majore, a 
avortului spontan sau a rezultatelor adverse materne sau fetale. Biodisponibilitatea artesunatului intravenos este 
de așteptat să fie semnificativ mai mare decât a artesunatului oral. Studiile epidemiologice publicate au limitări 
metodologice importante care împiedică interpretarea datelor,
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alte boli materne subiacente, utilizarea maternă a medicamentelor concomitente și informațiile lipsă privind 
calea de administrare, doza și durata utilizării.

Date despre animale:

Șobolanele gravide au administrat o singură doză de artesunat intravenos la 1,5 mg/kg (aproximativ 0,1 ori doza clinică 
bazată pe comparații cu BSA) la începutul organogenezei în ziua gestației (GD) 11 a dus la pierderea completă 
postimplantare. Un studiu de echilibru de masă efectuat la șobolani gestante ia administrat o singură doză de 5 mg/kg 
intravenos14C-artesunatul pe GD 11 (corespunzător la 0,3 ori doza clinică recomandată pe baza comparațiilor BSA) a 
arătat distribuția artesunatului radiomarcat (aproximativ 7% din radioactivitatea detectată) la țesuturile feto-placentare.

Șobolanele gravide administrate oral în timpul organogenezei (GD 6 până la 17) cu 6, 10 și 16,7 mg/kg/zi artesunat 
(aproximativ de 0,4 până la 1 ori doza clinică pe baza comparațiilor cu BSA) au prezentat pierderi postimplantare 
dependente de doză, cu fetuși supraviețuitori care prezintă malformații cardiovasculare (defecte ale septului ventricular, 
originea anormală a arterei subclaviei) și scheletice (de exemplu, scapulae, humeri, femuri și fibule îndoite și/sau 
scurtate) în absența toxicității materne. Dozarea orală la iepuri gestante în timpul organogenezei (GD 7 până la GD 19) la 
doze de 5, 7 și 12 mg/kg/zi artesunat (de 0,7 până la 1,6 ori doza clinică bazată pe comparațiile cu BSA) a dus la apariție 
cardiovasculară (septul ventricular). defecte, originea anormală a arterei subclaviei), scheletice (de exemplu, sternebre 
despicături, coaste scurtate și/sau deplasate) și creier (ventriculi dilatați, pons absent) malformatii in absenta toxicitatii 
materne. În plus, administrarea de artesunat la 12 mg/kg/zi la iepuri gestante în timpul organogenezei a dus la avorturi 
și pierderi postimplantare. Administrarea orală de artesunat la maimuțe cynomolgus gestante în timpul organogenezei 
(GD 20 până la GD 50) la 12 mg/kg/zi (de aproximativ 1,6 ori doza clinică bazată pe comparații cu BSA) a dus la creșterea 
morții embrionare cu malformații ale scheletului (adică scăderea lungimea absolută a ulnei) observată la fetușii 
supraviețuitori.

8.2 Alăptarea
Rezumatul riscurilor

DHA, un metabolit al artesunatului, este prezent în laptele uman. Nu există date despre efectele artesunatului sau 
DHA asupra sugarului alăptat sau asupra producției de lapte. Beneficiile pentru dezvoltare și sănătate ale alăptării 
trebuie luate în considerare împreună cu nevoia clinică a mamei de artesunat pentru injecție și orice potențiale efecte 
adverse asupra copilului alăptat de la Artesunate pentru injecție sau de la starea maternă de bază.

8.4 Utilizare pediatrică

Siguranța și eficacitatea Artesunatului pentru injecție pentru tratamentul malariei severe au fost stabilite la copii și 
adolescenți. Utilizarea artesunatului pentru injectare pentru această indicație este susținută de dovezile din studii 
adecvate și bine controlate la adulți și copii și adolescenți cu date suplimentare de farmacocinetică și siguranță la copii 
și adolescenți cu vârsta de 6 luni și peste[vezi Reacții adverse (6.1) și Studii clinice (14)].

Pentru pacienții copii și adolescenți cu vârsta mai mică de 6 luni, o abordare de extrapolare farmacocinetică (PK) folosind 
modelarea și simularea a indicat ASC la starea de echilibru a PK estimată comparabilă sau mai mare între această grupă de 
vârstă și copiii mai mari sau adulți la doza recomandată de 2,4 mg/kg. regim de artesunat pentru injectare. Nu au fost 
identificate probleme notabile de siguranță în datele publicate limitate privind siguranța și rezultatele pentru Artesunate pentru 
injecție la copii și adolescenți cu vârsta mai mică de 6 luni cu malarie severă. Nu este necesară ajustarea dozei la copii și 
adolescenți, indiferent de vârstă sau greutate corporală[vezi Dozare și administrare (2.1), Farmacologie clinică (12.3)].

8.5 Utilizare geriatrică

Studiile clinice cu Artesunate pentru injecție nu au inclus un număr suficient de pacienți cu vârsta de 65 de ani și peste 
pentru a determina dacă aceștia răspund diferit față de pacienții mai tineri.
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8.6 Insuficiență renală
Nu au fost efectuate studii PK specifice la pacienții cu insuficiență renală. Majoritatea pacienților cu malarie severă 
prezintă un anumit grad de insuficiență renală asociată. Nu sunt necesare ajustări specifice ale dozelor pentru 
pacienții cu insuficiență renală.

8.7 Insuficiență hepatică
Nu au fost efectuate studii PK specifice la pacienții cu insuficiență hepatică. Majoritatea pacienților cu malarie severă 
prezintă un anumit grad de insuficiență hepatică asociată. Nu sunt necesare ajustări specifice ale dozei pentru 
pacienții cu insuficiență hepatică.

10 Supradozaj
Experiența supradozajului acut cu artesunat este limitată. Un caz de supradozaj cu artesunat a fost documentat la un 
copil de 5 ani căruia i s-a administrat din neatenție artesunat rectal la o doză de 88 mg/kg/zi (aproximativ de 18 ori doza 
zilnică maximă recomandată pentru Artesunat pentru injecție) timp de 4 zile. Artesunatul pentru injectare nu este 
aprobat pentru administrare rectală. Supradozajul a fost asociat cu pancitopenie, melena, convulsii, insuficienta 
multiorgana si deces. Tratamentul supradozajului trebuie să includă măsuri generale de sprijin.

11 DESCRIERE
Artesunatul pentru injecție 110 mg conține artesunat, un derivat semisintetic de artemisinină, care este destinat administrării 
intravenoase. Artesunatul este un medicament antimalaric. Formula structurală este:

Artesunatul este o pulbere albă sau aproape albă cu o greutate moleculară de 384,43. Denumirea chimică 
este acid butandioic, mono[(3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-decahidro-3,6,9-trimetil-3,12-epoxi-12H
pirano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10-il] ester.

Formula empirică este C19H28O8.

Artesunatul pentru injectare este furnizat sub formă de pulbere sterilă albă sau aproape albă pentru constituție. Fiecare 
flacon de sticlă cu o singură doză de 20 ml conține 110 mg de artesunat pentru constituire cu 11 ml de diluant steril furnizat. 
Soluția constituită trebuie să fie o soluție incoloră.

Fiecare flacon cu doză unică a diluantului steril furnizat conține 12 ml de diluant steril. Fiecare 11 ml de diluant steril 
utilizat pentru constituire conține 24,1 mg fosfat de sodiu monobazic monohidrat și 443,6 mg fosfat de sodiu dibazic 
anhidru în apă pentru preparate injectabile. Hidroxidul de sodiu și acidul fosforic sunt utilizate pentru a ajusta pH-ul la 
7,9-8,1.

Specificația pH-ului pentru soluția constituită este 7,2-7,7 și osmolalitatea măsurată este 305-317 mOsm/kg.
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12 FARMACOLOGIE CLINICĂ 12.1 
Mecanismul de acțiune
Artesunatul este un medicament antimalaric[vezi Microbiologie (12.4)].

12.2 Farmacodinamică
Relațiile expunere-răspuns la artesunat și DHA și cursul lor în timp al răspunsurilor farmacodinamice sunt 
necunoscute.

Electrofiziologie cardiacă

La doza intravenoasă aprobată de 2,4 mg/kg artesunat pentru injecție, artesunatul și DHA nu provoacă creșteri 
medii mari (adică, 20 msec) în intervalul QTc.

12.3 Farmacocinetica
După administrarea a 2,4 mg/kg de artesunat pentru injecție, artesunatul este transformat rapid în DHA de către 
esterazele din sânge. Parametrii PK ai artesunatului (AS) și DHA la pacienții cu malarie severă după administrarea 
de doze multiple de 2,4 mg/kg artesunat pentru injecție sunt prezentați în tabelul 2.

Masa 2: Rezumatul parametrilor farmacocinetici mediani (interval) la pacienții cu 
malarie severă (N=14)

Parametrul PK LA FEL DE DHA
Cmax(mcg/ml) 3,3 (1,0-164) 3,1 (1,7-9,5)
ASC (mcg-h/mL) 0,7 (0,3-111,3) 3,5 (2,2-6,3)

Distributie
Volumul de distribuție (L) 68,5 (0,2-818) 59,7 (26-117)
Legarea proteinelor Aproximativ 93%

Eliminare
Timp de înjumătățire (ore) 0,3 (0,1-1,8) 1,3 (0,9-2,9)
Clearance (L/h) 180 (1-652) 32,3 (16-55)

Metabolismul in vitro
Calea primară Esterazele sanguine Glucuronidare
metabolit DHA α-DHA-β-glucuronid

Excreţie
Urină Necunoscut Necunoscut

PK=farmacocinetică, AS=artesunat, DHA=dihidroartemisinină, Cmax=concentrație maximă, AUC=aria sub 
curba concentrație-timp

Populații specifice
Pediatric:

Simulările PK, utilizând o meta-analiză publicată pe populație a DHA PK indică un regim de dozare de 2,4 mg/kg are ca 
rezultat ASC DHA la starea de echilibru estimată sau mai mare.0-12la sugarii cu vârsta mai mică de 6 luni comparativ cu 
cea observată la copiii mai mari sau la adulți (Figura 1). Se presupune că diferența dintre expunerile estimate la sugarii 
cu vârsta mai mică de 6 luni se datorează dezvoltării imature a căii de eliminare a UGT pentru DHA.
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Figura 1. ASC estimată a DHA în stare de echilibru0-12la pacienții pediatrici cu vârsta între 0 și 3 ani cu malarie 
severă după 2,4 mg/kg artesunat pentru injecție

1 2 0 0 0

1 0 0 0 0

8 0 0 0

6 0 0 0

4 0 0 0

2 0 0 0

0

A ge B și ( Y rs )

Fiecare casetă reprezintă percentilele 25 și 75 ale măsurării expunerii la DHA. Bara și crucea din interiorul cutiei reprezintă mediana și, respectiv, înseamnă, mustații reprezintă 

de 1,5 ori intervalul interquart ile. Banda gri reprezintă intervalul interquart ile pentru pacienții cu greutatea cuprinsă între 20 și 25 kg (cu vârste cuprinse între 8 și 10 ani) și 

adulți. Clearance-ul a fost estimat utilizând o combinație de scalare a greutății alometrice cu o funcție sigmoidă pentru a lua în considerare maturarea organelor.

Femei însărcinate:

Într-un studiu PK publicat, care a implicat 20 de femei gravide cu malarie acută necomplicată, cărora li sa administrat 4 
mg/kg de artesunat IV, expuneri sistemice (Cmaxși ASC) de artesunat și DHA au fost comparabile între pacientele gravide 
cu malarie acută și pacienții sănătoși la 3 luni postpartum. Prin urmare, nu este necesară ajustarea dozei.

Studii clinice de interacțiune medicament-medicament 

publicate Nevirapină:

Administrarea concomitentă de artesunat oral cu nevirapină a dus la o scădere a Cmaxși ASC de DHA cu 59% și, 
respectiv, 68%. Această reducere a expunerii sistemice la PK la DHA este probabil să apară și cu Artesunate pentru 
injecție și poate duce la pierderea potențială a eficacității antimalarice.

Ritonavir:

Administrarea concomitentă de artesunat oral cu ritonavir a dus la o scădere cu 27% și 38% a Cmaxşi AUC, respectiv a 
DHA. Această reducere a expunerii sistemice la PK la DHA este probabil să apară și cu Artesunate pentru injecție și 
poate duce la pierderea potențială a eficacității antimalarice.

Alte medicamente antimalariale:

Nu au fost raportate interacțiuni medicamentoase semnificative clinic la administrarea concomitentă de artesunat oral cu 
atovaquone/proguanil, meflochină, amodiachină și sulfadoxină/pirimetamina. Prin urmare, nu sunt de așteptat interacțiuni 
medicamentoase între Artesunate pentru injecție și aceste medicamente.

Studii in vitro:
Studiile in vitro au demonstrat că artesunatul și DHA nu sunt metabolizate într-o măsură semnificativă de CYP1A2, 
2D6, 2C19, 2A6, 2E1 sau 3A; prin urmare, nu sunt necesare ajustări ale dozei pentru inhibitori/inductori de
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aceste enzime atunci când sunt administrate concomitent cu Artesunate pentru injecție. DHA este un substrat al UDP-UGT 1A9 sau 
UGT 2B7.

Sisteme de transport:

DHA nu este un substrat sau un inhibitor al P-gp sau BCRP. Artesunatul este un substrat al BCRP și al P-gp. Artesunatul 
este un inhibitor slab al OATP1B1 (IC50= 19 mcg/mL) și OAT3.

12.4 Microbiologie

Mecanism de acțiune

Artesunatul este metabolizat rapid într-un metabolit activ DHA. Artesunatul și DHA, ca și alte artemisinine, conțin o 
punte endoperoxidică care este activată de fierul hem care duce la stres oxidativ, inhibarea sintezei proteinelor și a 
acizilor nucleici, modificări ultrastructurale, precum și scăderea creșterii și supraviețuirii paraziților.

Atât artesunatul, cât și DHA sunt active împotriva diferitelor forme asexuate alePlasmodiumparaziți și 
parazitemie clară în 48 până la 72 de ore.

Activitate antimicrobiană

Artesunatul și DHA sunt active împotriva paraziților asexuați și gametocitelor din stadiul sanguinPlasmodium specii 
inclusiv tulpinile rezistente la clorochină[vezi Studii clinice (14)].Cu toate acestea, artesunatul și DHA nu sunt active 
împotriva formelor din stadiul hepatic de hipnozoitP. vivaxșiP. ovale.

Rezistenţă

Există un potențial de dezvoltare a rezistenței la artesunat și DHA. Tulpini deP. falciparumcu o scădere a 
sensibilității la artesunat poate fi selectat in vitro sau in vivo. Alterări în unele regiuni genetice ale
P. falciparumgene precummultirezistent 1(pfmdr1),transportor rezistent la clorochină(pfcrt), și kelch13(
K13) au fost raportate pe baza testării in vitro și/sau identificării izolatelor în zone endemice în care a fost 
utilizată terapia cu artemisinină.

Recrudescența apare la pacienții tratați cu artesunat în monoterapie. Scăderea sensibilității la artesunat și alte 
artemisinine, manifestându-se clinic ca rate mai lente de eliminare a paraziților, a fost documentată în unele părți 
ale Asiei de Sud-Est și este asociată cu mutații înK13gena.

Rezistență încrucișată

Studiile nonclinice in vitro și pe modele animale de malaria sugerează un potențial de dezvoltare a rezistenței încrucișate cu 
chinină, halofantrină și amodiachină. Cu toate acestea, semnificația clinică a acestor constatări nu este cunoscută.

13 TOXICOLOGIE NONCLINICĂ

13.1 Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii 

Carcinogeneza

Nu au fost efectuate studii de carcinogenitate cu artesunat. 

Mutageneză

Artesunatul a fost negativ într-un test de mutație inversă bacteriană in vitro, un test de aberație a cromozomilor ovarului de 
hamster chinezesc in vitro și un test in vivo al micronucleului măduvei osoase la șoarece atunci când a fost administrat oral. Cu 
toate acestea, literatura publicată indică faptul că artesunatul a indus deteriorarea ADN-ului în limfocitele umane și celulele 
hepatice Hep2G într-un test Comet și a crescut formarea de micronuclei în limfocitele umane. Literatura publicată indică, de 
asemenea, că in vivo, artesunatul este pozitiv pentru formarea micronucleului, dar negativ pentru
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Deteriorarea ADN-ului în celulele sanguine periferice la șoareci după administrare orală. Nu au fost efectuate studii 
de toxicologie genetică in vivo cu artesunatul administrat intravenos.

Fertilitate

Nu au fost efectuate studii de fertilitate la animale cu artesunat administrat intravenos.

Nu au fost observate modificări semnificative ale organelor de reproducere (adică leziuni macroscopice, microscopice 
sau histologice sau greutatea organelor) sau motilitatea, numărul sau morfologia spermatozoizilor la șobolani și câini 
după 28 de zile de administrare repetată de artesunat administrat intravenos. Cu toate acestea, în literatura publicată, 
șobolanii și șoarecii cărora li s-a administrat artesunat oral sau intraperitoneal în doză unică sau în doze repetate (3 zile 
până la 6 săptămâni) au prezentat modificări histopatologice ale tubilor seminiferi și spermatogeneză alterată (procent 
crescut de spermatozoizi anormali și/sau scăderea spermatozoizilor). motilitate și viabilitate) la doze variind de la 
aproximativ 0,2 până la 1,3 ori doza clinică pe baza comparațiilor cu BSA. Având în vedere constatările contradictorii, în 
absența studiilor de fertilitate efectuate cu artesunat administrat intravenos,

14 STUDII CLINICE

Prezentare generală

Eficacitatea artesunatului intravenos pentru tratamentul malariei severe a fost evaluată într-un studiu randomizat 
controlat activ în Asia (Studiul 1) și într-un studiu randomizat controlat activ, publicat de susținere în Africa (Studiul 2).

Proba 1

Trial 1 a fost un studiu internațional randomizat, deschis, multicentric, realizat în Bangladesh, India, Indonezia și 
Myanmar. Pacienții spitalizați cu malarie severă au fost tratați intravenos fie cu artesunat, fie cu chinină. Artesunatul a 
fost administrat la 2,4 mg/kg IV la 0, 12 și 24 de ore și apoi la fiecare 24 de ore până când pacientul a putut tolera 
medicația orală. Chinină a fost administrată IV la 20 mg/kg timp de 4 ore, urmată de 10 mg/kg timp de 2 până la 8 ore, 
de 3 ori pe zi, până a putut fi începută terapia orală.

Studiul 1 a constat din 1461 de pacienți randomizați, inclusiv 202 de copii și adolescenți <15 ani (14%). Vârsta medie a fost de 
28 de ani (interval 2-87 de ani) și 74% erau bărbați. Malaria a fost confirmată pe frotiu de sânge la 1382 de pacienți (95%). 
Coma a fost prezentă la internare la 588 de pacienți (40%) și 229 de pacienți (16%) au prezentat parazitemie.
> 10%. Din cei 1358 de pacienți cu măsurarea hemoglobinei la internare, 94 de pacienți (7%) au prezentat 
anemie severă (hemoglobină < 5 g/dL).

Tabelul 3 prezintă rezultatele privind mortalitatea în spital pentru Studiul 1. Rata mortalității în spital în grupul cu artesunat 
(13%) a fost semnificativ mai mică decât rata în grupul cu chinină (21%).

Tabelul 3: Mortalitatea în spital la pacienții tratați pentru malarie severă în studiul 1, toți pacienții randomizați

Artesunate
(N=730)

Chinină
(N=731)2

Odds Ratio (95% CI)1

Mortalitatea în spital 96 (13%) 150 (21%) 0,59 (0,44; 0,79)
1Odds ratio și 95% CI (interval de încredere) au fost calculate utilizând abordarea Cochran-Mantel-Haenszel ajustată în funcție de locul de studiu.

2Un singur pacient randomizat la chinină nu a primit nicio doză de medicament de studiu.

Proba 2

Dovezi suplimentare de susținere pentru eficacitate au fost obținute dintr-un studiu internațional, randomizat, deschis, 
multicentric, care a comparat artesunatul parenteral cu chinină parenterală la pacienții pediatrici (< 15 ani) cu malarie severă 
în nouă țări africane (Studiul 2). Dozarea a fost similară cu cea a studiului 1, cu excepția faptului că ambele
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artesunatul și chinina pot fi administrate fie intravenos, fie intramuscular (nu este o cale de administrare aprobată). În 
comparație cu chinină, tratamentul cu artesunat a arătat un avantaj similar în ceea ce privește mortalitatea 
intraspitalicească, ca în Studiul 1.

16 CUM SE FURNIZează/DEPOZITARE ȘI MANIPULARE

16.1 Cum este furnizat
Artesunatul pentru injectare este furnizat după cum urmează:

• 110 mg, albă sau aproape albă, pulbere cristalină, sterilă, fină, pentru constituire în flacoane de sticlă transparentă, 
monodoză, sigilate cu un dop de cauciuc (nu este fabricat cu latex de cauciuc natural) și un sigiliu din aluminiu

• Flacoanele de sticlă transparentă cu un diluant steril pentru constituire sunt sigilate cu un dop de cauciuc (nu este fabricat cu 
latex de cauciuc natural) și un sigiliu din aluminiu.

Artesunat pentru injectare flacon cu doză unică: NDC 73607-001-01

Diluant steril pentru Constitution flacon cu doză unică: NDC 73607-001-02

Pachete cu 4 flacoane în total (2 flacoane cu Artesunat pentru injecție, 110 mg și 2 flacoane cu diluant steril pentru Artesunat pentru 
injecție): NDC 73607-001-11

Pachete cu 8 flacoane în total (4 flacoane cu Artesunat pentru injecție, 110 mg și 4 flacoane cu diluant steril pentru Artesunat pentru 
injecție): NDC 73607-001-10

16.2 Depozitare și manipulare
Păstrați flacoanele de Artesunate pentru injecție și diluant steril în cutie la 20°C până la 25°C (68°F până la 77°F); excursii 
permise la 15°C până la 30°C (59°F până la 86°F) [Consultați temperatura camerei controlată de USP]. Nu înghețați. Evitați 
expunerea la căldură. A se păstra ferit de lumină. Nu utilizați după data de expirare.

17 INFORMAȚII DE CONSILIERE A PACIENȚILOR 

Tratament antimalaric suplimentar

Anunțați pacienții cu privire la necesitatea de a finaliza terapia antimalarică orală adecvată după tratamentul cu Artesunate 
pentru injecție[vezi Indicații și utilizare (1)].

Informați pacienții cu privire la necesitatea de a lua un agent antimalaric suplimentar, cum ar fi un medicament 8-aminochinolină, în 
timpul sau după tratamentul cu Artesunate pentru injecție pentruP. vivax/P. ovalemalarie pentru a preveni recidiva[vezi Indicații și 
utilizare (1)].

Hemoliza post-tratament

Anunțați pacienții cu privire la necesitatea unor analize de sânge regulate pentru perioada de 4 săptămâni după finalizarea tratamentului cu 
Artesunate pentru injecție pentru a monitoriza hemoliza întârziată după tratament.[vezi Avertismente și precauții (5.1)].

Reacții de hipersensibilitate și anafilaxie

Informați pacienții că au apărut reacții de hipersensibilitate, inclusiv anafilaxie, la administrarea de Artesunat pentru 
injecție. Informați pacienții cu privire la semnele și simptomele reacțiilor de hipersensibilitate și anafilaxie și instruiți 
pacienții să solicite imediat asistență medicală dacă prezintă astfel de simptome în timpul sau după administrarea de 
Artesunate pentru injecție.[vezi Avertismente și precauții (5.2)].
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Toxicitate embrio-fetală la animale

Anunțați pacientele gravide și pacientele care ar putea fi însărcinate cu privire la potențiala toxicitate embrio-fetală legată de 
medicament, pe baza studiilor pe animale și riscurile grave pentru mamă și făt de amânarea tratamentului pentru malarie severă. 
Instruiți pacienții să-și informeze furnizorul de asistență medicală cu privire la o sarcină cunoscută sau suspectată[vezi Avertismente 
și precauții (5.3), Utilizare în anumite populații (8.1)].

Avertizați femeile care sunt expuse la Artesunate pentru injecție în timpul sarcinii că există un studiu privind siguranța 
sarcinii care monitorizează rezultatele sarcinii. Încurajați aceste paciente să-și raporteze sarcina la Amivas LLC la 
1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS) sauwww.amivas.com/our-products [vezi Utilizare în populații specifice (8.1)].

Fabricat pentru Amivas LLC 
1209 Orange St
Wilmington Delaware 19801 
SUA
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