
Allvarlig överkänslighet mot artesunat, såsom anafylaxi. (4)

HÖJDPUNKTER PÅ FÖRESKRIVNINGSINFORMATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER-------------------
Dessa höjdpunkter inkluderar inte all information som behövs för att 
använda ARTESUNATE FOR INJECTION säkert och effektivt. Se hela

• Hemolys efter behandling : Fall av hemolytisk anemi efter behandling som är 
tillräckligt allvarlig för att kräva transfusion har rapporterats. Övervaka

förskrivningsinformation för ARTESUNATE FÖR INJEKTION. patienter i 4 veckor efter behandling för tecken på hemolytisk anemi. 
(5.1)ARTESUNATE för injektion, för intravenös användning Initialt 

amerikanskt godkännande: 2020
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING-------------------------- --------

• Överkänslighet : Allvarliga överkänslighetsreaktioner inklusive anafylaxi 
har rapporterats. Avbryt behandlingen om tecken på allvarlig 
överkänslighet uppstår. (5.2)Artesunate for Injection är ett antimalariamedel indicerat för initial behandling av svår 

malaria hos vuxna och pediatriska patienter. Behandling av svår malaria
med Artesunate för injektion ska alltid följas av en komplett 
behandlingskur med en lämplig oral antimalariabehandling. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NEGATIVA REAKTIONER------------------------ ------------
De vanligaste biverkningarna (incidens på 2 % eller mer) som rapporterats med 
Artesunate for Injection i kliniska prövningar av svår malaria inkluderar akutAnvändningsbegränsningar

Artesunate for Injection behandlar inte hypnozoitleverstadiets former av njursvikt som kräver dialys, hemoglobinuri och gulsot. (6.1)
Plasmodiumoch kommer därför inte att förhindra återfall av malaria pga 
Plasmodium vivaxellerPlasmodium oval. Samtidig terapi med en För att rapportera MISSTÄNKTA BIVERKNINGAR, kontakta Amivas LLC på 

[1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS)] eller FDA på 1-800-FDA-1088 ellerantimalariamedel såsom ett 8-aminokinolinläkemedel är nödvändigt för 
behandling av svår malaria pga.till P. vivaxellerP. ovale.(1) www.fda.gov/medwatch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERING OCH ADMINISTRERING---------------------- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LÄKEMEDELSINTERAKTIONER------------------ -----------
• Den rekommenderade dosen av Artesunate för injektion är 2,4 mg/kg 

administrerat intravenöst efter 0 timmar, 12 timmar och 24 timmar, och
Nevirapin eller ritonavir 
antiretrovirala medel Om det används samtidigt, övervaka för 

eventuell minskad antimalariaeffekt.administreras därefter en gång dagligen tills patienten kan tolerera oral 
antimalariabehandling. (2.1)

Starka UGT-inducerare (t.ex. 
rifampin, karbamazepin, (7, 12,3)

• Administrera berett Artesunate för injektion intravenöst som en långsam 
bolus under 1 minut till 2 minuter. (2.1)

fenytoin)

• Administrera INTE Artesunate för injektion via kontinuerlig intravenös 
infusion. (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ANVÄND I SPECIFIKA POPULATIONER--------------------------------
Graviditet: Baserat på djurdata, kan orsaka fosterskador. Dock 
administrering av Artesunate för injektion för behandling av svår malaria• Se den fullständiga förskrivningsinformationen för instruktioner om beredning 

och administrering av Artesunate för injektion. (2.2) kan vara livräddande för den gravida kvinnan och fostret. Behandlingen bör inte skjutas 
upp på grund av graviditet. (5.3, 8.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSFORMER OCH STYRKOR-----------
För injektion : 110 mg artesunat som pulver i en endosflaska för konstitution med 
det medföljande sterila spädningsmedlet. (3)
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FULLSTÄNDIG FÖRESKRIVNINGSINFORMATION

1 INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING

Artesunate for Injection är indicerat för initial behandling av svår malaria hos vuxna och pediatriska patienter.

Behandling av svår malaria med Artesunate for Injection ska alltid följas av en komplett behandlingskur 
med en lämplig oral antimalariabehandling[se Dosering och administrering (2.1)].

Användningsbegränsningar

Artesunate for Injection behandlar inte hypnozoitleverstadiets former avPlasmodiumoch kommer därför inte att 
förhindra återfall av malaria pgaPlasmodium vivaxellerPlasmodium oval.Samtidig behandling med ett 
antimalariamedel såsom ett 8-aminokinolinläkemedel är nödvändigt för behandling av svår malaria p.g.a.
P. vivaxellerP. ovale [se Dosering och administrering (2.1)].

2 DOSERING OCH ADMINISTRERING
2.1 Rekommenderad dosering och administrering till vuxna och pediatriska patienter

Den rekommenderade dosen av Artesunate för injektion är 2,4 mg/kg administrerat intravenöst efter 0 timmar, 12 timmar 
och 24 timmar, och därefter administrerat en gång dagligen tills patienten kan tolerera oral antimalariabehandling.

Administrera berett Artesunate för injektion intravenöst som en långsam bolus under 1 minut till 2 minuter[se 
Dosering och administrering (2.2)]. DoINTEadministrera Artesunate för injektion via kontinuerlig intravenös infusion.

Administrera Artesunate för injektion med ett antimalariamedel som är aktivt mot leverstadiet av 
hypnozoitPlasmodium, såsom ett 8-aminokinolinläkemedel, till patienter med svår malaria pgaP. vivaxeller
P. ovale.

2.2 Beredning av Artesunate för injektion för intravenös administrering 

Konstitution

Artesunate för injektion måste beredas med det medföljande spädningsmedlet före administrering. Ett 
spädningsmedel bestående av 12 ml steril 0,3 M pH 8,0 natriumfosfatbuffert medföljer Artesunate for Injection. För att 
bilda Artesunate for Injection, dra upp 11 mL av detta spädningsvätska med en nål och spruta och injicera i artesunate-
flaskan (när den är sammansatt är den slutliga koncentrationen av artesunate 10 mg/ml). Virvla försiktigt (skaka inte) i 
upp till 5 till 6 minuter tills pulvret är helt upplöst och inga synliga partiklar finns kvar.

Parenterala läkemedelsprodukter bör inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före 
administrering, närhelst lösning och behållare tillåter. Administrera inte Artesunate för injektion om partiklar 
och/eller missfärgning observeras.

Efter sammansättning, injicera den konstituerade lösningen intravenöst (genom en etablerad intravenös slang eller nål) som en långsam 
bolus under 1 till 2 minuter. Kassera injektionsflaskan och eventuell oanvänd del av läkemedelsprodukten efter användning.

Lagring av den konstituerade lösningen
Administrera den konstituerade lösningen inom 1,5 timmar efter beredning med det medföljande spädningsmedlet.

3 DOSFORMER OCH STYRKOR
För injektion: 110 mg artesunat som ett sterilt vitt eller nästan vitt, fint kristallint pulver i en enkeldosflaska av 
klart glas för konstitution.
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4 KONTRAINDIKATIONER
4.1 Överkänslighet
Känd allvarlig överkänslighet mot artesunat, såsom anafylaxi[Se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.2) och 
Biverkningar (6.2)].

5 VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 

5.1 Hemolys efter behandling

Post-artesunat fördröjd hemolys kännetecknas av minskat hemoglobin med laboratoriebevis för hemolys (såsom 
minskat haptoglobin och ökat laktatdehydrogenas) som inträffar minst 7 dagar efter påbörjad artesunatbehandling. 
Fall av hemolytisk anemi efter behandling som är tillräckligt allvarlig för att kräva transfusion har rapporterats[se 
Biverkningar (6.2)]. Övervaka patienter i 4 veckor efter artesunatebehandling med Artesunate for Injection för tecken 
på hemolytisk anemi. Eftersom en undergrupp av patienter med fördröjd hemolys efter artesunatbehandling har 
tecken på immunmedierad hemolys, överväg att utföra ett direkt antiglobulintest för att avgöra om behandling, t.ex. 
kortikosteroider, är nödvändig.

5.2 Överkänslighet

Överkänslighet mot artesunat inklusive fall av anafylaxi har rapporterats under användning av parenteralt artesunat 
(inklusive Artesunate for Injection)[se Biverkningar (6.1, 6.2)]. Om hypotoni, dyspné, urtikaria eller generaliserat 
utslag uppstår under administrering av Artesunate for Injection, överväg att avbryta administreringen av Artesunate 
for Injection och fortsätta behandlingen med ett annat läkemedel mot malaria.

5.3 Embryo-fetal toxicitet hos djur
Omfattande erfarenhet av oralt artesunat och andra läkemedel av artemisininklass hos gravida kvinnor har inte identifierat en 
läkemedelsrelaterad risk för allvarliga fosterskador, missfall eller ogynnsamma resultat hos modern eller foster.

Djurreproduktionsstudier visar att en enstaka intravenös administrering av artesunat till råttor tidigt i dräktigheten 
resulterar i embryodödlighet och oral administrering (inte en godkänd administreringsväg) av artesunat hos råttor, 
kaniner och apor inducerar en dosberoende ökning av embryodödlighet och fostermissbildningar. . Den kliniska 
relevansen av dessa data är dock osäker[se Användning i specifika populationer (8.1)].

Att fördröja behandling av svår malaria under graviditeten kan leda till allvarlig sjuklighet och dödlighet för modern och 
fostret[se Användning i specifika populationer (8.1) och Patientrådgivningsinformation (17)].

6 BIVERKNINGAR
Följande kliniskt signifikanta biverkningar som observerats med Artesunate för injektion diskuteras i detalj i 
avsnittet Varningar och försiktighetsåtgärder:

• Hemolys efter behandling[Se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.1)]
• Överkänslighet[Se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.2)]

6.1 Erfarenhet av kliniska prövningar

Eftersom kliniska prövningar utförs under vitt skilda förhållanden, kan biverkningsfrekvenser som observerats i kliniska prövningar 
av ett läkemedel inte direkt jämföras med frekvenser i kliniska prövningar av ett annat läkemedel och återspeglar kanske inte de 
frekvenser som observerats i praktiken.

Data som beskrivs nedan återspeglar exponering för intravenöst artesunat i en randomiserad kontrollerad studie på 
patienter med svår malaria i Sydostasien, inklusive 730 patienter som behandlades med intravenöst artesunat (försök 1), en 
stödjande publicerad randomiserad, kontrollerad studie av parenteralt artesunat på pediatriska patienter med svår
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malaria i Afrika (försök 2) och en okontrollerad öppen studie i USA på 102 patienter med svår malaria 
behandlade med Artesunate for Injection (försök 3).

I försök 1 fick 730 patienter artesunat 2,4 mg/kg intravenöst efter 0 timmar, 12 timmar, 24 timmar och 
sedan en gång dagligen och 730 patienter fick jämförande kinin som en 20 mg/kg intravenös 
laddningsdos sedan 10 mg/kg intravenöst tre gånger dagligen för behandling av svår malaria i 
Sydostasien. Medianåldern för patienterna var 28 år (intervall 2-87 år) och 74 % var män, 14 % var 
pediatriska patienter < 15 år och 3 % var gravida kvinnor. Patienterna fick en median på 3 doser 
(intervall 1-9 doser) av intravenöst artesunat. När patienterna i artesunatarmen väl kunde tolerera oral 
behandling fick patienterna i artesunatarmen oralt artesunat 2 mg/kg dagligen (inte en godkänd 
administreringsväg eller doseringsregim) och patienterna i kininarmen fick oralt kinin 10 mg/kg var 8:e 
timme för att slutföra 7 dagar av total terapi.

I försök 2 behandlades pediatriska patienter yngre än 15 år med svår malaria i 9 afrikanska länder med 
parenteralt artesunat eller parenteralt kinin.

I försök 3 fick 92 av 102 (90 %) patienter fyra 2,4 mg/kg doser artesunat intravenöst efter 0 timmar, 12 
timmar, 24 timmar och 48 timmar följt av oral antimalariabehandling. Medianåldern (intervall) för 
patienterna var 39 (1 till 72) år och 61 % var män; 63 % var afroamerikaner, 25 % var vita och 9 % var asiatiska.

För försök 1, försök 2 och försök 3 rapporterades biverkningar under sjukhusvistelse och ingen 
laboratorieövervakning efter behandlingen utfördes.

De vanligaste biverkningarna i försök 1

De vanligaste biverkningarna (2 % eller mer) som förekom oftare hos patienter som fick 
intravenöst artesunat i försök 1 var dialys, hemoglobinuri och gulsot (tabell 1).

Bord 1: Utvalda biverkningar som inträffade hos ≥2 % av patienterna som behandlades för svår malaria i försök 1

Artesunate
(n=730)

Kinin
(n=730)1

Biverkning

Akut njursvikt som kräver dialys2 65 (8,9 %) 53 (7,3 %)
Hemoglobinuri 49 (6,7 %) 33 (4,5 %)
Gulsot 17 (2,3 %) 14 (1,9 %)

1I försök 1 fick 1 patient som randomiserades till kininarmen inga doser av studieläkemedlet.
2Inkluderar termerna: dialys, hemodialys och peritonealdialys.

Neurologiska följdsjukdomar

Patienter i försök 1 utvärderades för neurologiska följdsjukdomar vid tidpunkten för utskrivning från sjukhuset. De 
rapporterade neurologiska följderna inkluderade förlust av balans, hemiplegi/pares, ataxi, neuropsykiatriska symtom, 
tremor, generaliserad svaghet och förvirring och rastlöshet. Vid utskrivning från sjukhuset hade 7 patienter (1 %) i 
artesunate-armen signifikant neurologisk funktionsnedsättning jämfört med 3 patienter (0,4 %) i kininarmen.

Biverkningar rapporterade i försök 2

I en publicerad randomiserad kontrollerad öppen studie (försök 2) som jämförde parenteralt artesunat 2,4 mg/kg 
med parenteralt kinin hos pediatriska patienter (<15 år) med svår malaria i Afrika, var säkerhetsprofilen för 
intravenöst artesunat generellt sett liknande den som beskrivs för försök 1 inklusive större förekomst av 
neurologiska försämringar vid sjukhusutskrivning i artesunatearmen jämfört med kininarmen.

De vanligaste biverkningarna i försök 3

De vanligaste biverkningarna i försök 3 var anemi (65 %), ökning av transaminas (27 %), 
trombocytopeni (18 %), hyperbilirubinemi (14 %), akut njursvikt (10 %), leukocytos (10 %), akut
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respiratory distress syndrome (8 %), lymfopeni (7 %), neutropeni (5 %), disseminerad intravaskulär 
koagulation (3 %), förhöjt kreatinin (3 %), lunginflammation (3 %), lungödem (3 %) och diarré (3%).

Kliniskt signifikanta biverkningar rapporterade med Artesunate för injektion i kliniska prövningar för 
okomplicerad malaria (ej en godkänd indikation) och hos friska frivilliga

Följande kliniskt signifikanta biverkningar inträffade i> 2 % av friska frivilliga eller patienter: 

Störningar i blodet och lymfsystemet:leukopeni, minskat antal retikulocyter Gastrointestinala 

störningar:buksmärtor, kräkningar Allmänna symtom och tillstånd på administreringsstället:pyrexi 

Störningar i nervsystemet: dysgeusi, tinnitus, yrsel och huvudvärk Andningsvägar, bröstkorg och 

mediastinum:hosta Hud och subkutan vävnad:utslag

Följande kliniskt signifikanta reaktioner inträffade hos <2 % av friska frivilliga eller patienter: 

Immunsystemets störningar: Stevens-Johnsons syndrom Hud och subkutan vävnad:urtikaria

6.2 Erfarenhet efter marknadsföring

Följande biverkningar har identifierats vid användning av parenteralt artesunat utanför USA. Eftersom reaktionerna 
rapporteras frivilligt från en population av osäker storlek är det inte möjligt att på ett tillförlitligt sätt uppskatta deras 
frekvens eller att fastställa ett orsakssamband till läkemedelsexponering.

Störningar i blodet och lymfsystemet:fördröjd hemolys, immun hemolytisk anemi 

Gastrointestinala störningar:pankreatit

Immunsystemets störningar:överkänslighet, anafylaxi

7 DROGSINTERAKTIONER

7.1 Effekt av andra läkemedel på artesunat och dihydroartemisinin (DHA) 

Ritonavir, Nevirapin eller Strong UDP-Glukuronosyltransferas (UGT) inducerare:

Publicerade kliniska rapporter ellerin vitrorapporter tyder på att samtidig användning av Artesunate for Injection med 
orala ritonavir-, nevirapin- eller UGT-inducerare kan minska dihydroartemisinin (DHA) AUC och Cmax[se klinisk 
farmakologi (12.3)], vilket kan minska effekten av Artesunate för injektion. Om Artesunate för injektion administreras 
samtidigt med ritonavir, nevirapin eller starka UGT-inducerare (t.ex. rifampin, karbamazepin, fenytoin), övervaka för 
eventuell minskad antimalariaeffekt av Artesunate för injektion.

Starka UGT-hämmare

Publicerade rapporter om in vitro-data tyder på att samtidig användning av Artesunate för injektion och UGT-
hämmare kan öka DHA AUC och Cmax[se klinisk farmakologi (12.3)],vilket kan öka DHA-relaterade biverkningar. 
Övervaka för biverkningar vid samtidig administrering av Artesunate for Injection med starka UGT-hämmare 
(t.ex. axitinib, vandetanib, imatinib, diklofenak).
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8 ANVÄNDNING I SPECIFIKA POPULATIONER

8.1 Graviditet
Risksammanfattning

Det finns allvarliga risker för modern och fostret i samband med obehandlad svår malaria under graviditeten; att fördröja 
behandling av svår malaria under graviditeten kan leda till allvarlig sjuklighet och dödlighet för modern och fostret(se kliniska 
överväganden).Graviditetsresultat som rapporterats från en prospektiv övervakningsstudie med intravenöst artesunat är 
otillräckliga för att identifiera en läkemedelsrelaterad risk för allvarliga fosterskador, missfall eller fosterdöd. Erfarenhet av oralt 
artesunat (inte en godkänd administreringsväg) och andra läkemedel av artemisininklass (via olika administreringsvägar) hos 
gravida kvinnor under flera decennier, baserat på publicerad litteratur från randomiserade kontrollerade studier och 
kohortstudier, har inte identifierat en läkemedelsassocierad risk för allvarliga fosterskador, missfall eller ogynnsamma resultat 
hos modern eller foster(se Data).Biotillgängligheten för oralt artesunat förväntas vara signifikant lägre än intravenöst 
artesunat; Därför är den kliniska relevansen av studier som involverar oral exponering för artesunat och andra läkemedel av 
artemisininklass osäker.

Reproduktionsstudier på djur visar att en enda intravenös administrering av artesunat till råttor tidigt i dräktigheten 
resulterar i embryodödlighet. Oral administrering av artesunat under organogenes hos råttor, kaniner och apor 
inducerar en dosberoende ökning av embryodödlighet och fostermissbildningar (t.ex. kardiovaskulära, hjärna och/eller 
skelett) vid 0,3 till 1,6 gånger den kliniska dosen baserat på kroppsyta area (BSA) jämförelser (se Data).Även om 
reproduktionsstudier på djur på flera arter har visat fosterskador från oralt och intravenöst administrerat artesunat och 
andra läkemedel av artemisininklass, är den kliniska relevansen av djurdata osäker.

Den uppskattade bakgrundsrisken för missfall och mödra- och fosterdöd för den indikerade populationen är högre än 
den allmänna befolkningen. Den uppskattade bakgrundsrisken för allvarliga fosterskador för den indikerade 
populationen är okänd. Alla graviditeter har en bakgrundsrisk för fosterskador, förlust eller andra negativa utfall. I den 
allmänna befolkningen i USA är den uppskattade bakgrundsrisken för allvarliga fosterskador och missfall i kliniskt 
erkända graviditeter 2 % till 4 % respektive 15 % till 20 %.

Det finns en graviditetssäkerhetsstudie för Artesunate for Injection. Om Artesunate for Injection administreras under 
graviditet, bör vårdgivare rapportera Artesunate for Injection exponering genom att kontakta Amivas LLC på 
1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS) ellerwww.amivas.com/our-products .

Kliniska överväganden
Sjukdomsrelaterad risk för mödrar och/eller embryo/foster:

Malaria under graviditeten ökar risken för ogynnsamma graviditetsresultat, inklusive maternell anemi, svår 
malaria, spontan abort, dödfödsel, för tidig förlossning, låg födelsevikt, intrauterin tillväxtbegränsning, medfödd 
malaria och mödra- och neonatal dödlighet.

Data
Mänskliga data:

Rapporter om användning av intravenöst artesunat i första trimestern, publicerade randomiserade 
kontrollstudier, observationsstudier och kohortstudier på över 1 300 kvinnor som exponerats för oralt artesunat 
och andra läkemedel av artemisininklass (via olika administreringsvägar) under graviditetens första trimester och 
över 6 500 kvinnor exponerades till oral artesunate eller andra läkemedel av artemisininklass (via olika 
administreringsvägar) under andra och tredje trimestern av graviditeten har inte visat en ökning av allvarliga 
fosterskador, missfall eller ogynnsamma resultat hos modern eller foster. Biotillgängligheten för intravenöst 
artesunat förväntas vara betydligt högre än oralt artesunat. Publicerade epidemiologiska studier har viktiga 
metodologiska begränsningar som hindrar tolkning av data,
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andra underliggande moderna sjukdomar, modern användning av samtidig medicinering och saknad information om 
administreringssätt, dos och användningstid.

Djurdata:
Dräktiga råttor som administrerades en engångsdos av intravenöst artesunat med 1,5 mg/kg (ungefär 0,1 gånger den kliniska 
dosen baserat på BSA-jämförelser) tidigt under organogenesen på dräktighetsdagen (GD) 11 resulterade i fullständig 
postimplantationsförlust. En massbalansstudie utförd på dräktiga råttor som administrerades en engångsdos på 5 mg/kg 
intravenöst14C-artesunat på GD 11 (motsvarande 0,3 gånger den rekommenderade kliniska dosen baserat på BSA-jämförelser) 
visade distribution av radioaktivt märkt artesunat (cirka 7 % av detekterad radioaktivitet) till fosterplacenta vävnader.

Dräktiga råttor som doserats oralt under organogenes (GD 6 till 17) med 6, 10 och 16,7 mg/kg/dag artesunat (ungefär 
0,4 till 1 gånger den kliniska dosen baserat på BSA-jämförelser) visade dosberoende postimplantationsförluster, med 
överlevande foster uppvisar kardiovaskulära (ventrikulära septumdefekter, abnormt ursprung i artären subclavia) och 
skelett (t.ex. böjda och/eller förkortade skulderblad, humeri, lårben och fibula) missbildningar i frånvaro av maternell 
toxicitet. Oral dosering till dräktiga kaniner under organogenes (GD 7 till GD 19) vid doser på 5, 7 och 12 mg/kg/dag 
artesunat (0,7- till 1,6 gånger den kliniska dosen baserat på BSA-jämförelser) resulterade i kardiovaskulära (ventrikulära 
septal) defekter, onormalt ursprung i artären under klaviaturen), skelett (t.ex. spaltade bröstben, förkortade och/eller 
förskjutna revben) och hjärna (utvidgade ventriklar, pons frånvarande) missbildningar i frånvaro av maternell toxicitet. 
Dessutom resulterade administrering av artesunat vid 12 mg/kg/dag till dräktiga kaniner under organogenesen i aborter 
och postimplantationsförlust. Oral administrering av artesunate till dräktiga cynomolgusapor under organogenes (GD 20 
till GD 50) vid 12 mg/kg/dag (ungefär 1,6 gånger den kliniska dosen baserat på BSA-jämförelser) resulterade i ökad 
embryonal död med skelettmissbildningar (dvs. absolut längd av ulna) observerad hos överlevande foster.

8.2 Amning
Risksammanfattning

DHA, en metabolit av artesunat, finns i bröstmjölk. Det finns inga data om effekterna av artesunat eller DHA på 
det ammade barnet eller på mjölkproduktionen. Utvecklings- och hälsofördelarna med amning bör övervägas 
tillsammans med moderns kliniska behov av Artesunate for Injection och eventuella negativa effekter på det 
ammade barnet från Artesunate for Injection eller från det underliggande moderns tillståndet.

8.4 Pediatrisk användning

Säkerheten och effektiviteten av Artesunate for Injection för behandling av svår malaria har fastställts hos pediatriska 
patienter. Användning av Artesunate för injektion för denna indikation stöds av bevis från adekvata och 
välkontrollerade studier på vuxna och pediatriska patienter med ytterligare farmakokinetiska data och säkerhetsdata 
hos pediatriska patienter i åldern 6 månader och äldre[se Biverkningar (6.1) och Kliniska studier (14)].

För pediatriska patienter yngre än 6 månaders ålder indikerade en farmakokinetisk (PK) extrapolationsmetod med 
modellering och simulering jämförbar eller högre förutsagd PK steady-state AUC för DHA mellan denna åldersgrupp och 
äldre barn eller vuxna vid den rekommenderade dosen 2,4 mg/kg behandling av Artesunate för injektion. Inga 
anmärkningsvärda säkerhetsproblem identifierades i begränsade publicerade säkerhets- och resultatdata för Artesunate 
for Injection hos pediatriska patienter yngre än 6 månader med svår malaria. Ingen dosjustering är nödvändig för 
pediatriska patienter oavsett ålder eller kroppsvikt[se Dosering och administrering (2.1), Klinisk farmakologi (12.3)].

8.5 Geriatrisk användning

Kliniska studier av Artesunate for Injection inkluderade inte tillräckligt många patienter i åldern 65 år och 
äldre för att avgöra om de svarar annorlunda än yngre patienter.
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8.6 Nedsatt njurfunktion

Inga specifika farmakokinetiska studier har utförts på patienter med nedsatt njurfunktion. De flesta patienter med svår 
malaria uppvisar någon grad av relaterad njurfunktionsnedsättning. Inga specifika dosjusteringar behövs för patienter med 
nedsatt njurfunktion.

8.7 Nedsatt leverfunktion

Inga specifika farmakokinetiska studier har utförts på patienter med nedsatt leverfunktion. De flesta patienter med svår 
malaria uppvisar någon grad av relaterad leverfunktionsnedsättning. Inga specifika dosjusteringar behövs för patienter 
med nedsatt leverfunktion.

10 ÖVERDOSERING

Erfarenheten av akut överdos med artesunat är begränsad. Ett fall av överdosering av artesunat har dokumenterats hos 
ett 5-årigt barn som oavsiktligt administrerats rektalt artesunat i en dos på 88 mg/kg/dag (ungefär 18 gånger den 
maximala rekommenderade dagliga dosen för Artesunate för injektion) under 4 dagar. Artesunate for Injection är inte 
godkänt för rektal administrering. Överdosen var associerad med pancytopeni, melena, kramper, multiorgansvikt och 
död. Behandling av överdosering bör bestå av generella stödåtgärder.

11 BESKRIVNING
Artesunate for Injection 110 mg innehåller artesunat, ett semisyntetiskt artemisininderivat, som är avsett för 
intravenös administrering. Artesunate är ett läkemedel mot malaria. Strukturformeln är:

Artesunate är ett vitt eller nästan vitt pulver med en molekylvikt på 384,43. Det kemiska namnet är 
butandisyra, mono[(3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-dekahydro-3,6,9-trimetyl-3,12-epoxi-12H
pyrano[4,3-j]-1,2-bensodioxepin-10-yl]ester.

Den empiriska formeln är C19H28O8.

Artesunate för injektion levereras som vitt eller nästan vitt sterilt pulver för konstitution. Varje 20 ml enkeldosflaska av 
glas innehåller 110 mg artesunat för konstitution med 11 ml av det medföljande sterila spädningsmedlet. Den 
färdigberedda lösningen ska vara en färglös lösning.

Varje endosflaska med det medföljande sterila spädningsmedlet innehåller 12 ml av ett sterilt spädmedel. Varje 11 ml av det 
sterila spädningsmedlet som används för sammansättning innehåller 24,1 mg monobasiskt natriumfosfatmonohydrat och 
443,6 mg tvåbasiskt natriumfosfatvattenfritt i vatten för injektion. Natriumhydroxid och fosforsyra används för att justera 
pH till 7,9-8,1.

pH-specifikationen för den konstituerade lösningen är 7,2-7,7 och den uppmätta osmolaliteten är 305-317 mOsm/kg.
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12 KLINISK FARMAKOLOGI 12.1 
Verkningsmekanism
Artesunate är ett läkemedel mot malaria[se Mikrobiologi (12.4)].

12.2 Farmakodynamik
Artesunat- och DHA-exponerings-responssamband och deras tidsförlopp för farmakodynamiska svar är 
okända.

Hjärtets elektrofysiologi

Vid den godkända intravenösa dosen på 2,4 mg/kg Artesunate for Injection orsakar artesunate och DHA inga stora 
medelökningar (dvs. 20 msek) i QTc-intervallet.

12.3 Farmakokinetik
Efter administrering av 2,4 mg/kg Artesunate för injektion omvandlas artesunat snabbt till DHA av 
blodesteraser. PK-parametrarna för artesunat (AS) och DHA hos patienter med svår malaria efter 
administrering av flera doser på 2,4 mg/kg Artesunate för injektion visas i tabell 2.

Tabell 2: Sammanfattning av median (intervall) farmakokinetiska parametrar hos patienter 
med svår malaria (N=14)

PK-parameter SOM DHA
Cmax(mcg/ml) 3,3 (1,0-164) 3,1 (1,7-9,5)
AUC (mcg-h/ml) 0,7 (0,3-111,3) 3,5 (2,2-6,3)

Distribution
Distributionsvolym (L) 68,5 (0,2-818) 59,7 (26-117)
Proteinbindning Cirka 93 %

Eliminering
Halveringstid (timmar) 0,3 (0,1-1,8) 1,3 (0,9-2,9)
Frigång (L/h) 180 (1-652) 32,3 (16-55)

Metabolism in vitro
Primär väg Blod Esterases Glukuronidering
Metabolit DHA a-DHA-p-glukuronid

Exkretion
Urin Okänd Okänd

PK=farmakokinetik, AS=artesunat, DHA=dihydroartemisinin, Cmax=maximal koncentration, AUC=area 
under koncentration-tid-kurvan

Specifika populationer

Pediatrisk:

PK-simuleringar, med en publicerad populationsbaserad metaanalys av DHA PK indikerar en doseringsregim på 
2,4 mg/kg resultat i jämförbara eller högre förutsagda steady-state DHA AUC0-12hos spädbarn under 6 månaders 
ålder jämfört med det som observerats hos äldre barn eller vuxna (Figur 1). Skillnaden i förväntad exponering 
hos spädbarn under 6 månaders ålder antas bero på omogen utveckling av UGT-elimineringsvägen för DHA.
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Figur 1. Förutspådd steady-state DHA AUC0-12hos pediatriska patienter i åldern 0 till 3 år med svår 
malaria efter 2,4 mg/kg Artesunate for Injection
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Varje ruta representerar den 25:e och 75:e percentilen av DHA-exponeringsmåttet. Stapeln och krysset inuti rutan representerar medianen respektive medelvärdet, 

morrhåren representerar 1,5 gånger det interkvartalsintervall. Det grå bandet representerar interkvartalsintervallet för patienter som väger 20 till 25 kg (8 till 10 år gamla) och 

vuxna. Clearance uppskattades med användning av en kombination av allomet risk viktskalning med en sigmoidfunktion för att ta hänsyn till organmognad.

Gravid kvinna:
I en publicerad PK-studie som involverade 20 gravida kvinnor med akut okomplicerad malaria administrerade 4 mg/kg IV 
artesunate, systemiska exponeringar (Cmaxoch AUC) av artesunate och DHA var jämförbara mellan de gravida akuta 
malariapatienterna och de friska patienterna 3 månader efter förlossningen. Därför är ingen dosjustering nödvändig.

Publicerat Clinical Drug-Drug Interaction Studies 

Nevirapin:

Samtidig administrering av oralt artesunat och nevirapin resulterade i en minskning av Cmaxoch AUC för DHA med 59 % respektive 68 
%. Denna minskning av systemisk farmakokinetisk exponering av DHA kommer sannolikt också att inträffa med Artesunate for 
Injection och kan resultera i potentiell förlust av antimalariaeffekt.

Ritonavir:

Samtidig administrering av oralt artesunat med ritonavir resulterade i en 27 % och 38 % minskning av Cmaxoch AUC för DHA. 
Denna minskning av systemisk farmakokinetisk exponering av DHA kommer sannolikt också att inträffa med Artesunate for 
Injection och kan resultera i potentiell förlust av antimalariaeffekt.

Andra läkemedel mot malaria:

Inga kliniskt signifikanta läkemedelsinteraktioner rapporterades vid samtidig administrering av oralt artesunat med 
atovakvon/proguanil, meflokin, amodiakin och sulfadoxin/pyrimetamin. Läkemedelsinteraktioner mellan Artesunate 
for Injection och dessa läkemedel förväntas därför inte.

In vitro studier:

In vitro-studier visade att artesunat och DHA inte metaboliseras i någon signifikant utsträckning av CYP1A2, 
2D6, 2C19, 2A6, 2E1 eller 3A; därför behövs inga dosjusteringar för hämmare/inducerare av
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dessa enzymer när de administreras samtidigt med Artesunate for Injection. DHA är ett substrat för UDP-UGT 1A9 eller UGT 
2B7.

Transportörsystem:
DHA är inte ett substrat eller hämmare av P-gp eller BCRP. Artesunate är ett substrat för BCRP och P-gp. Artesunate är 
en svag hämmare av OATP1B1 (IC50= 19 mcg/ml) och OAT3.

12.4 Mikrobiologi
Handlingsmekanism

Artesunate metaboliseras snabbt till en aktiv metabolit DHA. Artesunate och DHA innehåller liksom andra 
artemisininer en endoperoxidbrygga som aktiveras av hemjärn vilket leder till oxidativ stress, hämning av protein- och 
nukleinsyrasyntes, ultrastrukturella förändringar samt en minskning av parasittillväxt och överlevnad.

Både artesunate och DHA är aktiva mot de olika asexuella formerna avPlasmodiumparasiter och klara 
parasitemi inom 48 till 72 timmar.

Antimikrobiell aktivitet

Artesunate och DHA är aktiva mot asexuella parasiter och gametocyter på blodstadietPlasmodium arter 
inklusive klorokinresistenta stammar[se kliniska studier (14)].Artesunate och DHA är dock inte aktiva mot 
hypnozoitleverstadiets former avP. vivaxochP. ovale.

Motstånd

Det finns en potential för utveckling av resistens mot artesunat och DHA. Stammar avP. falciparummed en minskning 
av känsligheten för artesunat kan väljas in vitro eller in vivo. Förändringar i vissa genetiska regioner av
P. falciparumgener som t.exmultiresistent 1(pfmdr1),klorokinresistenstransportör(pfcrt), och kelch13(K13
) har rapporterats baserat på in vitro-tester och/eller identifiering av isolat i endemiska områden där 
artemisininterapi har använts.

Återfall inträffar hos patienter som behandlas med artesunat monoterapi. Minskad känslighet för artesunat och andra 
artemisininer, som manifesterar sig kliniskt som långsammare hastigheter av parasitrensning har dokumenterats i 
vissa delar av Sydostasien och är associerad med mutation iK13gen.

Korsmotstånd
Icke-kliniska studier in vitro och malaria-djurmodeller tyder på en potential för utveckling av 
korsresistens med kinin, halofantrin och amodiakin. Den kliniska betydelsen av dessa fynd är dock inte 
känd.

13 ICKLINISK TOXIKOLOGI

13.1 Karcinogenes, mutagenes, försämrad fertilitet 

Carcinogenes

Carcinogenicitetsstudier har inte utförts med artesunat. 

Mutagenes

Artesunate var negativt i en in vitro bakteriell omvänd mutationsanalys, en in vitro analys av kromosomavvikelser på 
äggstockarna på kinesisk hamster och en in vivo analys av benmärg mikronukleus hos mus när det administrerades 
oralt. Den publicerade litteraturen indikerar dock att artesunat inducerade DNA-skada i humana lymfocyter och Hep2G-
leverceller i en Comet-analys och ökade mikrokärnorbildning i humana lymfocyter. Den publicerade litteraturen indikerar 
också att artesunat in vivo är positivt för mikronukleusbildning men negativt för
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DNA-skada i perifera blodceller hos möss efter oral administrering. Inga genetiska toxikologiska studier 
in vivo har utförts med intravenöst administrerat artesunat.

Fertilitet

Fertilitetsstudier på djur har inte utförts med intravenöst administrerat artesunat.
Inga signifikanta förändringar i reproduktionsorgan (dvs. brutto, mikroskopiska eller histologiska lesioner eller 
organvikter) eller spermiemotilitet, antal eller morfologi observerades hos råttor och hundar efter 28 dagars 
upprepad dosering med intravenöst administrerat artesunat. I den publicerade litteraturen uppvisade emellertid 
råttor och möss som administrerats oralt eller intraperitonealt artesunate som en engångsdos eller upprepad 
dosering (3 dagar till 6 veckor) histopatologiska förändringar av sädesrören och förändrad spermatogenes (ökad 
procentandel av onormala spermier och/eller minskad spermie motilitet och livsduglighet) vid doser som sträcker 
sig från cirka 0,2 till 1,3 gånger den kliniska dosen baserat på BSA-jämförelser. Med tanke på de motstridiga 
resultaten, i avsaknad av fertilitetsstudie(er) utförda med intravenöst administrerat artesunat,

14 KLINISKA STUDIER

Översikt

Effekten av intravenöst artesunat för behandling av svår malaria utvärderades i en randomiserad aktivkontrollerad 
studie i Asien (försök 1) och en stödjande publicerad randomiserad aktivkontrollerad studie i Afrika (försök 2).

Försök 1

Försök 1 var en internationell randomiserad, öppen, multicenterstudie som genomfördes i Bangladesh, Indien, 
Indonesien och Myanmar. Inlagda patienter med svår malaria behandlades intravenöst med antingen artesunat eller 
kinin. Artesunate administrerades med 2,4 mg/kg IV vid 0, 12 och 24 timmar och sedan var 24:e timme tills patienten 
kunde tolerera oral medicinering. Kinin gavs IV med 20 mg/kg under 4 timmar, följt av 10 mg/kg under 2 till 8 timmar, 3 
gånger dagligen tills oral behandling kunde påbörjas.

Studie 1 bestod av 1461 randomiserade patienter, inklusive 202 pediatriska patienter <15 år (14%). Medianåldern var 
28 år (intervall 2-87 år) och 74 % var män. Malaria bekräftades på blodutstryk hos 1382 patienter (95%). Koma var 
närvarande vid inläggningen hos 588 patienter (40 %) och 229 patienter (16 %) hade parasitemi
> 10 %. Av de 1358 patienterna med hemoglobinmätning vid inläggningen hade 94 patienter (7%) dokumenterad 
svår anemi (hemoglobin < 5 g/dL).

Tabell 3 rapporterar resultaten av dödligheten på sjukhus för försök 1. Dödligheten på sjukhus i 
artesunategruppen (13 %) var signifikant lägre än frekvensen i kiningruppen (21 %).

Tabell 3: Mortalitet på sjukhus hos patienter som behandlats för svår malaria i försök 1, alla randomiserade patienter

Artesunate
(N=730)

Kinin
(N=731)2

Oddskvot (95 % KI)1

Dödlighet på sjukhus 96 (13 %) 150 (21 %) 0,59 (0,44, 0,79)
1Oddskvoten och 95 % CI (konfidensintervall) beräknades med hjälp av Cochran-Mantel-Haenszel-metoden justerad efter 
studieplats.
2En enda patient randomiserad till kininarm fick inga doser av studieläkemedlet.

Rättegång 2

Ytterligare stödjande bevis för effekt erhölls från en publicerad internationell, randomiserad, öppen, 
multicenterstudie som jämförde parenteralt artesunat med parenteralt kinin hos pediatriska patienter (<15 år) 
med svår malaria i nio afrikanska länder (försök 2). Doseringen liknade försök 1, förutom att båda
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artesunat och kinin kan administreras antingen intravenöst eller intramuskulärt (inte en godkänd 
administreringsväg). Jämfört med kinin visade behandling med artesunat en liknande fördel med avseende på 
dödlighet på sjukhus som i försök 1.

16 HUR LEVERERAS/LAGRING OCH HANTERING
16.1 Hur levereras
Artesunate for Injection levereras enligt följande:

• 110 mg, vitt eller nästan vitt, sterilt, fint kristallint pulver för konstitution i endos, genomskinliga glasflaskor 
förseglade med en gummipropp (ej gjord av naturgummilatex) och en aluminiumförsegling

• Genomskinliga glasflaskor med ett sterilt spädningsmedel för konstitution är förseglade med en gummipropp (ej gjord 
av naturgummilatex) och en aluminiumförsegling.

Artesunate for Injection endosflaska: NDC 73607-001-01

Sterilt spädmedel för konstitution endosflaska: NDC 73607-001-02

Förpackningar med totalt 4 injektionsflaskor (2 injektionsflaskor med Artesunate för injektion, 110 mg och 2 injektionsflaskor sterilt spädningsmedel för 

Artesunate för injektion): NDC 73607-001-11

Förpackningar med totalt 8 injektionsflaskor (4 injektionsflaskor med Artesunate för injektion, 110 mg och 4 injektionsflaskor sterilt spädningsmedel för 

Artesunate för injektion): NDC 73607-001-10

16.2 Förvaring och hantering
Förvara injektionsflaskor med Artesunate för injektion och sterilt spädningsmedel i kartongen vid 20°C till 25°C (68°F till 
77°F); utflykter tillåtna till 15°C till 30°C (59°F till 86°F) [Se USP kontrollerad rumstemperatur]. Frys inte. Undvik 
exponering för värme. Förvaras skyddat från ljus. Använd inte efter utgångsdatum.

17 INFORMATION FÖR PATIENTRÅDGIVNING 

Ytterligare antimalariabehandling

Informera patienter om behovet av att genomföra lämplig oral antimalariabehandling efter behandling med Artesunate for 
Injection[se Indikationer och användning (1)].

Informera patienter om behovet av att ta ytterligare ett antimalariamedel såsom ett 8-aminokinolinläkemedel under eller efter 
behandling med Artesunate for Injection förP. vivax/P. ovalmalaria för att förhindra återfall[se Indikationer och användning 
(1)].

Hemolys efter behandling

Informera patienter om behovet av regelbundna blodprover under 4-veckorsperioden efter avslutad Artesunate for Injection 
för att övervaka försenad hemolys efter behandling[se varningar och försiktighetsåtgärder (5.1)].

Överkänslighetsreaktioner och anafylaxi

Informera patienter om att överkänslighetsreaktioner, inklusive anafylaxi, har inträffat vid administrering av 
Artesunate for Injection. Informera patienterna om tecken och symtom på överkänslighetsreaktioner och anafylaxi 
och instruera patienterna att omedelbart söka läkarvård om de upplever sådana symtom under eller efter 
administrering av Artesunate for Injection[se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.2)].

Sida 13 av 14

Referens-ID: 4613972



Embryo-fetal toxicitet hos djur

Ge gravida patienter och patienter som kan vara gravida råd om den potentiella läkemedelsrelaterade embryo-fetala 
toxiciteten baserat på djurstudier och de allvarliga riskerna för mor och foster att skjuta upp behandlingen för svår malaria. 
Instruera patienter att informera sin vårdgivare om en känd eller misstänkt graviditet[se Varningar och försiktighetsåtgärder 
(5.3), Användning i specifika populationer (8.1)].

Informera kvinnor som exponeras för Artesunate for Injection under graviditeten att det finns en graviditetssäkerhetsstudie 
som övervakar graviditetsresultat. Uppmuntra dessa patienter att rapportera sin graviditet till Amivas LLC på 1-855-526-4827 
(1-855-5AMIVAS) ellerwww.amivas.com/our-products [se Användning i specifika populationer (8.1)].

Tillverkad för Amivas LLC 
1209 Orange St
Wilmington Delaware 19801 
USA

20190530
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