
Anafilaksi gibi artesunata karşı ciddi aşırı duyarlılık. (4)

REÇETE BİLGİLERİNİN ÖNEMLİ NOKTALARI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UYARILAR VE ÖNLEMLER--------------------------
Bu önemli noktalar, ARTESUNATE FOR INJECTION'ı güvenli ve etkili bir 
şekilde kullanmak için gereken tüm bilgileri içermez. tam görmek

• Tedavi Sonrası Hemoliz : Transfüzyon gerektirecek kadar şiddetli 
tedavi sonrası hemolitik anemi vakaları bildirilmiştir. monitör

ARTESUNATE İÇİN ENJEKSİYON için reçete bilgileri. hemolitik anemi kanıtı için tedaviden sonra 4 hafta boyunca hastalar. (5.1)
ARTESUNATE enjeksiyon için, intravenöz 
kullanım için İlk ABD Onayı: 2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI------------------- --------
• aşırı duyarlılık : Anafilaksi dahil ciddi aşırı duyarlılık 

reaksiyonları bildirilmiştir. Ciddi aşırı duyarlılık belirtileri 
ortaya çıkarsa devam etmeyin. (5.2)Artesunate for Injection, yetişkin ve pediatrik hastalarda şiddetli sıtmanın 

başlangıç   tedavisi için endike olan bir sıtma önleyicidir. Şiddetli sıtma tedavisi
Artesunate for Injection ile birlikte, her zaman uygun bir oral 
antimalaryal rejimin tam bir tedavi kürü takip edilmelidir. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERS TEPKİLER------------------------ ------------
Şiddetli sıtmaya ilişkin klinik çalışmalarda Artesunate for Injection ile 
bildirilen en yaygın advers reaksiyonlar (%2 veya daha fazla insidans), akutKullanım Sınırlamaları

Artesunate for Injection, aşağıdakilerin hipnozoit karaciğer evresi formlarını tedavi etmez. Diyaliz, hemoglobinüri ve sarılık gerektiren böbrek yetmezliği. (6.1)
Plazmodyumve bu nedenle sıtmanın nüksetmesini önlemeyecektir. 
plazmodyum vivaksveyaPlazmodyum ovale. Eşzamanlı tedavi ŞÜPHELİ ADVERS REAKSİYONLARI bildirmek için [1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS)] numaralı 

telefondan Amivas LLC veya 1-800-FDA-1088 numaralı telefondan FDA veya8-aminokinolin ilacı gibi antimalaryal ajan, şiddetli sıtmanın 
tedavisi için gereklidir.P. vivax'aveyaP. ovale.(1) www.fda.gov/medwatch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ VE İDARE ---------------------- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ------------------ -----------
• Önerilen Artesunate Enjeksiyon dozu, 0 saat, 12 saat ve 24 

saatte intravenöz olarak uygulanan 2,4 mg/kg'dır ve
Nevirapin veya ritonavir 
antiretroviraller Birlikte kullanılıyorsa, olası azalmış 

antimalaryal etkinliği izleyin.daha sonra hasta oral antimalaryal tedaviyi tolere edebilecek duruma gelene kadar günde 
bir kez uygulanır. (2.1)

Güçlü UGT indükleyicileri 
(örneğin, rifampin, karbamazepin, (7, 12.3)

• Artesunate for Injection'ı 1 dakika ila 2 dakika arasında yavaş bir bolus 
olarak intravenöz olarak uygulayın. (2.1)

fenitoin)

• Artesunate for Injection'ı sürekli intravenöz infüzyon yoluyla 
UYGULAMAYIN. (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BELİRLİ POPÜLASYONLARDA KULLANIM ---------------------
Gebelik: Hayvan verilerine dayalı olarak, fetal zarara neden olabilir. Bununla birlikte, 
şiddetli sıtmanın tedavisi için Artesunate for Injection uygulaması• Artesunate for Injection'ın hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin 

talimatlar için tam reçete bilgilerine bakın. (2.2) hamile kadın ve fetüs için hayat kurtarıcı olabilir. Gebelik nedeniyle 
tedavi ertelenmemelidir. (5.3, 8.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ ŞEKİLLERİ VE KUVVETLERİ--------------------
Enjeksiyon için : 110 mg artesunat, tedarik edilen steril seyreltici ile oluşturulmak 
üzere tek dozluk bir flakonda toz halinde. (3)
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TAM REÇETE BİLGİLERİ

1 ENDİKASYONLARI VE KULLANIMI

Artesunate for Injection, yetişkin ve pediyatrik hastalarda şiddetli sıtmanın başlangıç   tedavisi için endikedir.

Şiddetli sıtmanın Artesunate for Injection ile tedavisini her zaman uygun bir oral antimalaryal 
rejimin tam bir tedavi kursu takip etmelidir.[bkz. Dozaj ve Uygulama (2.1)].
Kullanım Sınırlamaları

Artesunate for Injection, aşağıdakilerin hipnozoit karaciğer evresi formlarını tedavi etmez.Plazmodyumve bu nedenle 
sıtmanın nüksetmesini önlemeyecektir.plazmodyum vivaksveyaPlasmodium ovale.8-aminokinolin ilacı gibi bir sıtma önleyici 
madde ile eşzamanlı tedavi, aşağıdakilerden kaynaklanan şiddetli sıtmanın tedavisi için gereklidir.
p. canlılıkveyaP. ovale [bkz. Dozaj ve Uygulama (2.1)].
2 DOZAJ VE YÖNETİM
2.1 Yetişkin ve Pediatrik Hastalarda Önerilen Doz ve Uygulama
Artesunate for Enjeksiyon için önerilen doz 0 saat, 12 saat ve 24 saatte intravenöz olarak uygulanan 2.4 mg/kg'dır 
ve daha sonra hasta oral antimalaryal tedaviyi tolere edebilecek duruma gelene kadar günde bir kez uygulanır.

Artesunate for Injection'ı 1 dakika ila 2 dakika arasında yavaş bir bolus olarak intravenöz olarak uygulayın[bkz. Dozaj 
ve Uygulama (2.2)]. YapmakOLUMSUZLUKArtesunate for Injection'ı sürekli intravenöz infüzyon yoluyla uygulayın.

Artesunate for Injection'ı hipnozoit karaciğer evresi formlarına karşı aktif olan bir antimalaryal ajan ile 
uygulayın.Plazmodyumnedeniyle şiddetli sıtması olan hastalara 8-aminokinolin ilacı gibip. canlılıkveya
p. ovale.

2.2 Artesunat'ın İntravenöz Uygulama için Enjeksiyona Hazırlanması 
anayasa
Artesunate for Injection, uygulamadan önce sağlanan seyreltici ile oluşturulmalıdır. Artesunate for Injection 
ile 12 mL steril 0.3 M pH 8.0 sodyum fosfat tamponundan oluşan bir seyreltici sağlanır. Artesunate for 
Injection oluşturmak için, bir iğne ve şırınga ile bu seyrelticiden 11 mL çekin ve artesunat şişesine enjekte 
edin (aresunat'ın nihai konsantrasyonu oluşturulduğunda 10 mg/mL'dir). Toz tamamen eriyene ve görünür 
partikül kalmayana kadar 5 ila 6 dakikaya kadar hafifçe döndürün (sallamayın).

Parenteral ilaç ürünleri, solüsyon ve kabın izin verdiği her durumda, uygulamadan önce partikül madde ve 
renk değişikliği açısından görsel olarak incelenmelidir. Partikül madde ve/veya renk bozulması gözlemlenirse 
Artesunate for Injection'ı uygulamayın.

Oluşturulduktan sonra, oluşturulan çözeltiyi 1 ila 2 dakika boyunca yavaş bolus olarak intravenöz olarak (yerleşmiş bir 
intravenöz hat veya iğne yoluyla) enjekte edin. Kullanımdan sonra flakonu ve ilaç ürününün kullanılmayan kısımlarını atın.

Oluşturulan Çözümün Depolanması
Oluşturulan çözeltiyi, sağlanan seyreltici ile oluşturmadan sonra 1.5 saat içinde uygulayın.

3 DOZAJ ŞEKLİ VE GÜÇLERİ
Enjeksiyon için: 110 mg artesunat, steril beyaz veya hemen hemen beyaz, ince kristal toz halinde şeffaf cam tek 
dozluk flakonda hazırlanır.
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4 KONTRENDİKASYON
4.1 Aşırı duyarlılık
Anafilaksi gibi artesunata karşı bilinen ciddi aşırı duyarlılık[Bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.2) ve 
Olumsuz Tepkiler (6.2)].

5 UYARILAR VE ÖNLEMLER 5.1 
Tedavi Sonrası Hemoliz
Artesunat sonrası gecikmiş hemoliz, artesunat tedavisine başlandıktan en az 7 gün sonra meydana gelen hemoliz 
laboratuvar kanıtlarıyla (azalmış haptoglobin ve laktat dehidrojenaz artışı gibi) hemoglobin azalması ile karakterize 
edilir. Transfüzyon gerektirecek kadar şiddetli tedavi sonrası hemolitik anemi vakaları bildirilmiştir.[bkz. Advers 
Reaksiyonlar (6.2)]. Hemolitik anemi kanıtı için Artesunate for Injection ile artesunate tedavisinden sonra hastaları 4 
hafta boyunca izleyin. Artesunat tedavisinden sonra gecikmiş hemolizli hastaların bir alt kümesinde immün aracılı 
hemoliz kanıtı bulunduğundan, tedavinin, örneğin kortikosteroidlerin gerekli olup olmadığını belirlemek için doğrudan 
bir antiglobulin testi yapmayı düşünün.

5.2 Aşırı duyarlılık

Parenteral artesunat (Artesunate for Injection dahil) kullanımı sırasında anafilaksi vakaları dahil artesunata karşı 
aşırı duyarlılık bildirilmiştir.[bkz. Olumsuz Reaksiyonlar (6.1, 6.2)]. Artesunate for Injection uygulaması sırasında 
hipotansiyon, dispne, ürtiker veya genel döküntü meydana gelirse, Artesunate for Injection uygulamasını 
kesmeyi ve başka bir sıtma önleyici ilaçla tedaviye devam etmeyi düşünün.

5.3 Hayvanlarda Embriyo-Fetal Toksisite

Hamile kadınlarda oral artesunat ve diğer artemisinin sınıfı ilaçlarla ilgili kapsamlı deneyim, ilaca bağlı 
büyük doğum kusurları, düşük veya olumsuz maternal veya fetal sonuçlar riski belirlememiştir.

Hayvan üreme çalışmaları, gebeliğin erken döneminde sıçanlara tek bir intravenöz artesunat uygulamasının 
sıçanlarda, tavşanlarda ve maymunlarda embriyoletalite ve oral yolla (onaylanmış bir uygulama yolu değil) 
artesunat ile sonuçlandığını, embriyoletalite ve fetal malformasyonlarda doza bağlı bir artışa neden olduğunu 
göstermektedir. . Ancak, bu verilerin klinik önemi belirsizdir.[bkz. Belirli Popülasyonlarda Kullanım (8.1)].

Şiddetli sıtmanın gebelikte tedavisini geciktirmek, anne ve fetüs için ciddi morbidite ve mortaliteye neden 
olabilir.[bkz. Belirli Popülasyonlarda Kullanım (8.1) ve Hasta Danışmanlık Bilgileri (17)].

6 ADVERS REAKSİYON
Artesunate for Injection ile gözlenen aşağıdaki klinik olarak anlamlı advers reaksiyonlar, Uyarılar ve Önlemler 
bölümünde ayrıntılı olarak tartışılmaktadır:

• Tedavi Sonrası Hemoliz[Bkz. Uyarı ve Önlemler (5.1)]
• aşırı duyarlılık[Bkz. Uyarı ve Önlemler (5.2)]

6.1 Klinik Araştırmalar Deneyimi

Klinik deneyler çok çeşitli koşullar altında yürütüldüğünden, bir ilacın klinik deneylerinde gözlenen advers 
reaksiyon oranları, başka bir ilacın klinik deneylerindeki oranlarla doğrudan karşılaştırılamaz ve pratikte 
gözlemlenen oranları yansıtmayabilir.

Aşağıda açıklanan veriler, intravenöz artesunat ile tedavi edilen 730 hasta dahil olmak üzere 
Güneydoğu Asya'da şiddetli sıtması olan hastalarda yapılan randomize kontrollü bir çalışmada 
intravenöz artesunat maruziyetini yansıtmaktadır (Deneme 1). şiddetli
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Afrika'da sıtma (Deneme 2) ve ABD'de Artesunate for Injection ile tedavi edilen şiddetli sıtması olan 102 hastada yapılan 
kontrolsüz bir açık etiket çalışması (Deneme 3).

Deneme 1'de 730 hasta 0 saat, 12 saat, 24 saat ve daha sonra günde bir kez damardan 2,4 mg/kg 
artesunat aldı ve 730 hasta 20 mg/kg intravenöz yükleme dozu olarak ve ardından üç kez 10 mg/kg 
intravenöz olarak karşılaştırıcı kinin aldı. Güney Doğu Asya'da şiddetli sıtma tedavisi için günlük. 
Hastaların ortanca yaşı 28 (aralık 2-87) idi ve %74'ü erkek, %14'ü <15 yaş pediyatrik hastalar ve %3'ü 
hamile kadındı. Hastalara ortalama 3 doz (1-9 doz aralığında) intravenöz artesunat verildi. Oral 
tedaviyi tolere edebildikten sonra, artesunat kolundaki hastalar günde 2 mg/kg oral artesunat aldı 
(onaylı bir yol veya doz rejimi değil) ve kinin kolundaki hastalar 7 günü tamamlamak üzere 8 saatte 
bir oral kinin 10 mg/kg aldı. toplam terapi.

Deneme 2'de, 9 Afrika ülkesinde şiddetli sıtması olan 15 yaşından küçük pediatrik hastalar parenteral 
artesunat veya parenteral kinin ile tedavi edildi.

Deneme 3'te, 102 hastanın 92'si (%90) 0 saat, 12 saat, 24 saat ve 48 saatte intravenöz olarak dört adet 
2.4 mg/kg doz artesunat aldı ve bunu oral antimalaryal tedavi izledi. Hastaların medyan (aralık) yaşı 39 (1 
ila 72) yıldı ve %61'i erkekti; %63'ü Afrikalı Amerikalı, %25'i Beyaz ve %9'u Asyalıydı.
Deneme 1, Deneme 2 ve Deneme 3 için hastaneye yatış sırasında advers reaksiyonlar rapor edildi ve tedavi sonrası 
laboratuvar izlemesi yapılmadı.

Deneme 1'deki En Yaygın Olumsuz Reaksiyonlar

Deneme 1'de intravenöz artesunat alan hastalarda daha sık görülen en yaygın advers 
reaksiyonlar (%2 veya daha fazla) diyaliz, hemoglobinüri ve sarılıktı (Tablo 1).

Tablo 1: Deneme 1'de Şiddetli Sıtma için Tedavi Edilen Hastaların %2'sinde Meydana Gelen Seçilmiş Advers 
Reaksiyonlar

artesunate
(n=730)

Kinin
(n=730)1

Olumsuz Reaksiyon

Diyaliz gerektiren akut böbrek yetmezliği2 65 (%8,9) 53 (%7.3)
hemoglobinüri 49 (%6,7) 33 (%4,5)
Sarılık 17 (%2,3) 14 (%1.9)

1Deneme 1'de, kinin koluna randomize edilen 1 hasta, çalışma ilacının herhangi bir dozunu almadı.
2Şu terimleri içerir: diyaliz, hemodiyaliz ve periton diyalizi.

nörolojik sekel
Deneme 1'deki hastalar, hastaneden taburcu oldukları sırada nörolojik sekeller açısından değerlendirildi. 
Bildirilen nörolojik sekeller arasında denge kaybı, hemipleji/parezi, ataksi, nöropsikiyatrik semptomlar, tremor, 
genel güçsüzlük ve konfüzyon ve huzursuzluk vardı. Hastaneden taburcu olurken, artesunat kolundaki 7 hastada 
(%1), kinin kolundaki 3 hastada (%0.4) önemli nörolojik bozukluklar vardı.

Deneme 2'de Bildirilen Olumsuz Reaksiyonlar

Afrika'da şiddetli sıtması olan pediatrik hastalarda (<15 yaş) parenteral artesunat 2,4 mg/kg ile parenteral kinin 
karşılaştıran yayınlanmış bir randomize kontrollü açık etiketli çalışmada (Deneme 2), intravenöz artesunatın 
güvenlik profili genel olarak açıklanana benzerdi. Deneme 1 için, kinin koluna kıyasla artesunat kolunda 
hastaneden taburcu olurken daha fazla nörolojik bozukluk insidansı dahil.

Deneme 3'te En Yaygın Olumsuz Reaksiyonlar

Deneme 3'teki en yaygın advers reaksiyonlar anemi (%65), transaminaz artışı (%27), 
trombositopeni (%18), hiperbilirubinemi (%14), akut böbrek yetmezliği (%10), lökositoz (%10), akut

Sayfa 4 / 14

Referans Kimliği: 4613972



solunum sıkıntısı sendromu (%8), lenfopeni (%7), nötropeni (%5), yaygın damar içi pıhtılaşma 
(%3), yüksek kreatinin (%3), pnömoni (%3), akciğer ödemi (%3) ve ishal (%3).

Komplike Olmayan Sıtma için Klinik Araştırmalarda (onaylanmış bir endikasyon değil) ve Sağlıklı Gönüllülerde 
Artesunate Enjeksiyon için Klinik Olarak Önemli Olumsuz Reaksiyonlar Bildirildi

Aşağıdaki klinik olarak anlamlı advers reaksiyonlar meydana geldi:> Sağlıklı gönüllülerin veya hastaların 

%2'si: Kan ve lenf sistemi bozuklukları:lökopeni, azalmış retikülosit sayısı Gastrointestinal bozukluklar:karın 

ağrısı, kusma Genel bozukluklar ve uygulama yeri koşulları:ateş Sinir sistemi bozuklukları: tat alma 

bozukluğu, kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı Solunum, göğüs ve mediastinal bozukluklar:öksürük 

Deri ve deri altı doku bozuklukları:döküntü

Aşağıdaki klinik olarak anlamlı reaksiyonlar, sağlıklı gönüllülerin veya hastaların <%2'sinde meydana 

geldi: Bağışıklık sistemi bozuklukları: Stevens-Johnson sendromu Deri ve deri altı doku bozuklukları:

ürtiker

6.2 Pazarlama Sonrası Deneyim

Amerika Birleşik Devletleri dışında parenteral artesunat kullanımı sırasında aşağıdaki yan etkiler tespit edilmiştir. 
Reaksiyonlar, büyüklüğü belirsiz bir popülasyondan gönüllü olarak rapor edildiğinden, sıklıklarını güvenilir bir şekilde 
tahmin etmek veya ilaca maruz kalma ile nedensel bir ilişki kurmak mümkün değildir.

Kan ve lenf sistemi bozuklukları:gecikmiş hemoliz, immün hemolitik anemi 

Gastrointestinal bozukluklar:pankreatit

Bağışıklık sistemi bozuklukları:aşırı duyarlılık, anafilaksi

7 İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

7.1 Diğer İlaçların Artesunat ve Dihidroartemisinin (DHA) Üzerindeki Etkisi 

Ritonavir, Nevirapin veya Güçlü UDP-Glukuronosiltransferaz (UGT) İndükleyicileri:

Yayınlanmış klinik raporlar veyalaboratuvar ortamındaraporlar, Artesunate for Injection'ın oral ritonavir, nevirapin veya 
UGT indükleyicileri ile birlikte kullanımının dihidroartemisinin (DHA) EAA ve C değerini azaltabileceğini göstermektedir.
maksimum[bkz. Klinik Farmakoloji (12.3)]Artesunate for Injection'ın etkinliğini azaltabilir. Artesunate for Injection, ritonavir, 
nevirapin veya güçlü UGT indükleyicileri (örn., rifampin, karbamazepin, fenitoin) ile birlikte uygulanıyorsa, Artesunate 
for Injection'ın olası sıtma önleyici etkinliğini izleyin.

Güçlü UGT İnhibitörleri

Yayınlanmış in vitro veriler raporları, Artesunate for Injection'ın UGT inhibitörleri ile birlikte kullanımının DHA AUC 
ve Cmax'ı artırabileceğini göstermektedir.maksimum[bkz. Klinik Farmakoloji (12.3)],DHA ile ilişkili advers 
reaksiyonları artırabilir. Artesunate for Injection ile güçlü UGT inhibitörleri (örn., axitinib, vandetanib, imatinib, 
diklofenak) birlikte uygulandığında advers reaksiyonları izleyin.
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8 BELİRLİ POPÜLASYONLARDA KULLANIM

8.1 Hamilelik
Risk Özeti

Hamilelik sırasında tedavi edilmeyen şiddetli sıtmanın anne ve fetüs için ciddi riskleri vardır; Gebelikte şiddetli 
sıtma tedavisinin geciktirilmesi, anne ve fetüs için ciddi morbidite ve mortaliteye neden olabilir.(bkz. Klinik 
Hususlar).İntravenöz artesunat ile ileriye dönük bir sürveyans çalışmasından bildirilen gebelik sonuçları, ilaca bağlı 
majör doğum kusurları, düşük veya fetal ölüm riskini belirlemek için yetersizdir. Randomize kontrollü 
çalışmalardan ve kohort çalışmalarından elde edilen yayınlanmış literatüre dayalı olarak, birkaç on yılı aşkın süredir 
hamile kadınlarda oral artesunat (onaylı bir uygulama yolu değil) ve diğer artemisinin sınıfı ilaçlarla (çeşitli 
uygulama yolları aracılığıyla) deneyim, ilaçla ilişkili bir ilaç tanımlamamıştır. majör doğum kusurları, düşük veya 
olumsuz anne veya cenin sonuçları riski(bkz. Veri).Oral artesunatın biyoyararlanımının intravenöz artesunattan 
önemli ölçüde daha düşük olması beklenir; bu nedenle artesunat ve diğer artemisinin sınıfı ilaçlara oral maruziyeti 
içeren çalışmaların klinik önemi belirsizdir.

Hayvan üreme çalışmaları, gebeliğin erken döneminde sıçanlara tek bir intravenöz artesunat uygulamasının 
embriyoletalite ile sonuçlandığını göstermektedir. Sıçanlarda, tavşanlarda ve maymunlarda organogenez sırasında oral 
artesunat uygulaması, vücut yüzeyine dayalı klinik dozun 0,3 ila 1,6 katı arasında embriyoletalite ve fetal 
malformasyonlarda (örn., kardiyovasküler, beyin ve/veya iskelet) doza bağlı bir artışa neden olur. alan (BSA) 
karşılaştırmaları (bkz. Veri).Birkaç türde hayvan üreme çalışmaları, oral ve intravenöz olarak uygulanan artesunat ve 
diğer artemisinin sınıfı ilaçlardan cenin zarar gördüğünü gösterse de, hayvan verilerinin klinik önemi belirsizdir.

Belirtilen popülasyon için tahmini düşük, anne ve fetal ölüm arka plan riski, genel popülasyondan daha 
yüksektir. Belirtilen popülasyon için majör doğum kusurlarının tahmini arka plan riski bilinmemektedir. Tüm 
gebeliklerin arka planında doğum kusurları, kayıp veya diğer olumsuz sonuçlar riski vardır. ABD genel 
popülasyonunda, klinik olarak tanınan gebeliklerde majör doğum kusurları ve düşükle ilgili tahmini arka plan 
riski sırasıyla %2 ila %4 ve %15 ila %20'dir.

Artesunate for Injection için bir gebelik güvenliği çalışması bulunmaktadır. Artesunate for Injection hamilelik sırasında uygulanırsa, 
sağlık hizmeti sağlayıcıları 1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS) numaralı telefondan Amivas LLC ile iletişime geçerek Artesunate for 
Injection maruziyetini bildirmelidir veyawww.amivas.com/our-products .

Klinik Hususlar
Hastalıkla İlişkili Maternal ve/veya Embriyo/Fetal Risk:

Hamilelik sırasında sıtma, maternal anemi, şiddetli sıtma, spontan düşük, ölü doğum, erken doğum, düşük 
doğum ağırlığı, intrauterin büyüme kısıtlaması, konjenital sıtma ve anne ve yenidoğan ölümleri dahil olmak 
üzere olumsuz gebelik sonuçları riskini artırır.

Veri
İnsan Verileri:

Gebeliğin ilk üç ayında oral artesunat ve diğer artemisinin sınıfı ilaçlara (çeşitli uygulama yollarıyla) 
maruz kalan 1300'den fazla kadında ve maruz kalan 6500'den fazla kadında intravenöz artesunat ilk 
trimester kullanımına ilişkin raporlar, yayınlanmış randomize kontrol çalışmaları, gözlemsel çalışmalar 
ve kohort çalışmaları hamileliğin ikinci ve üçüncü trimesterinde oral artesunat veya diğer artemisinin 
sınıfı ilaçlara (çeşitli uygulama yolları yoluyla) majör doğum kusurları, düşük veya olumsuz maternal 
veya fetal sonuçlarda bir artış göstermedi. İntravenöz artesunatın biyoyararlanımının oral artesunattan 
önemli ölçüde daha yüksek olması beklenir. Yayınlanmış epidemiyolojik çalışmalar, verilerin 
yorumlanmasını engelleyen önemli metodolojik sınırlamalara sahiptir.
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altta yatan diğer anne hastalıkları, eş zamanlı ilaçların anne kullanımı ve uygulama yolu, doz ve 
kullanım süresi hakkında eksik bilgi.
Hayvan Verileri:

1.5 mg/kg'da (BSA karşılaştırmalarına göre klinik dozun yaklaşık 0.1 katı) tek doz intravenöz artesunat 
uygulanan gebe sıçanlar, gestasyon gününde (GD) 11 organogenez sırasında erken tam implantasyon sonrası 
kayıpla sonuçlandı. Tek doz 5 mg/kg intravenöz uygulanan gebe sıçanlarda yapılan bir kütle dengesi çalışması
14GD 11'de C-artesunat (BSA karşılaştırmalarına dayalı olarak önerilen klinik dozun 0,3 katına karşılık gelir), 
feto-plasental dokulara radyoetiketli artesunat (tespit edilen radyoaktivitenin yaklaşık %7'si) dağılımı gösterdi.

Organogenez sırasında (GD 6 ila 17) 6, 10 ve 16.7 mg/kg/gün artesunat (BSA karşılaştırmalarına göre klinik dozun 
yaklaşık 0.4 ila 1 katı) oral yoldan verilen gebe sıçanlar, hayatta kalan fetüslerle birlikte doza bağlı 
postimplantasyon kayıpları gösterdi. maternal toksisite yokluğunda kardiyovasküler (ventriküler septal defektler, 
subklavyen arterin anormal orijini) ve iskelet (örn., bükülmüş ve/veya kısaltılmış skapula, humerus, femur ve fibula) 
malformasyonları gösterir. Gebe tavşanlarda organogenez sırasında (GD 7 ila GD 19) 5, 7 ve 12 mg/kg/gün 
artesunat dozlarında (BSA karşılaştırmalarına göre klinik dozun 0,7 ila 1,6 katı) oral doz, kardiyovasküler 
(ventriküler septal kusurlar, subklavyen arterin anormal orijini), iskelet (örneğin yarık göğüs kafesi, kısalmış ve/veya 
yer değiştirmiş kaburgalar) ve beyin (genişlemiş ventriküller, pons yok) maternal toksisite yokluğunda 
malformasyonlar. Ek olarak, organogenez sırasında hamile tavşanlara 12 mg/kg/gün artesunat uygulanması, 
düşüklere ve implantasyon sonrası kayıplara neden olmuştur. Organogenez sırasında (GD 20 ila GD 50) günde 12 
mg/kg (BSA karşılaştırmalarına göre klinik dozun yaklaşık 1,6 katı) artesunat'ın hamile sinomolgus maymunlarına 
oral yoldan uygulanması, iskelet malformasyonları ile birlikte embriyonik ölümün artmasına (yani, ulna'nın mutlak 
uzunluğu) hayatta kalan fetüslerde gözlendi.

8.2 emzirme
Risk Özeti

Artesunat'ın bir metaboliti olan DHA, insan sütünde bulunur. Artesunat veya DHA'nın anne sütüyle beslenen bebek 
veya süt üretimi üzerindeki etkileri hakkında veri yoktur. Emzirmenin gelişimsel ve sağlıkla ilgili yararları, annenin 
Artesunate for Injection'a olan klinik ihtiyacı ve anne sütüyle beslenen çocuk üzerindeki Artesunate for Injection veya 
altta yatan anne durumundan kaynaklanan olası olumsuz etkileri ile birlikte düşünülmelidir.

8.4 Pediatrik Kullanım

Artesunate for Injection'ın şiddetli sıtma tedavisi için güvenliği ve etkinliği, pediatrik hastalarda belirlenmiştir. 
Artesunate'in bu endikasyon için kullanımı, yetişkinlerde ve pediatrik hastalarda yapılan yeterli ve iyi kontrollü 
çalışmalardan elde edilen kanıtlarla desteklenir ve 6 aylık ve daha büyük pediyatrik hastalarda ek farmakokinetik 
ve güvenlik verileri vardır.[bkz. Advers Reaksiyonlar (6.1) ve Klinik Çalışmalar (14)].

6 aylıktan küçük pediyatrik hastalar için, modelleme ve simülasyon kullanan bir farmakokinetik (PK) ekstrapolasyon 
yaklaşımı, önerilen 2,4 mg/kg dozda bu yaş grubu ile daha büyük çocuklar veya yetişkinler arasında 
karşılaştırılabilir veya daha yüksek öngörülen PK kararlı durum AUC'sini göstermiştir. Enjeksiyon için Artesunat 
rejimi. Şiddetli sıtması olan 6 aylıktan küçük pediyatrik hastalarda Artesunate for Injection için sınırlı yayınlanmış 
güvenlik ve sonuç verilerinde kayda değer güvenlik sorunları tanımlanmamıştır. Pediyatrik hastalar için yaş veya 
vücut ağırlığı ne olursa olsun doz ayarlaması gerekli değildir.[bkz. Dozaj ve Uygulama (2.1), Klinik Farmakoloji 
(12.3)].

8.5 Geriatrik Kullanım

Artesunate for Injection'ın klinik çalışmaları, genç hastalardan farklı yanıt verip vermediklerini 
belirlemek için 65 yaş ve üzeri yeterli sayıda hastayı içermemiştir.
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8.6 Böbrek Yetmezliği
Böbrek yetmezliği olan hastalarda spesifik FK çalışmaları yapılmamıştır. Şiddetli sıtması olan hastaların çoğu, bir 
dereceye kadar ilgili böbrek yetmezliği ile başvurur. Böbrek yetmezliği olan hastalar için spesifik bir doz 
ayarlaması gerekli değildir.

8.7 Karaciğer Bozukluğu
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda spesifik FK çalışması yapılmamıştır. Şiddetli sıtması olan hastaların çoğu, 
bir dereceye kadar ilgili karaciğer yetmezliği ile başvurur. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda spesifik doz 
ayarlaması gerekli değildir.

10 AŞIRI DOZAJ
Artesunat ile akut doz aşımı deneyimi sınırlıdır. 4 gün boyunca 88 mg/kg/gün dozunda (Artesunate için 
önerilen maksimum günlük dozun yaklaşık 18 katı) yanlışlıkla rektal artesunat uygulanan 5 yaşındaki bir 
çocuğa artesunat doz aşımı vakası belgelenmiştir. Artesunate for Injection, rektal uygulama için 
onaylanmamıştır. Doz aşımı pansitopeni, melena, nöbetler, çoklu organ yetmezliği ve ölümle 
ilişkilendirildi. Doz aşımı tedavisi genel destekleyici önlemlerden oluşmalıdır.

11 AÇIKLAMA
Enjeksiyon için Artesunate 110 mg, intravenöz uygulamaya yönelik yarı sentetik bir artemisinin 
türevi olan artesunat içerir. Artesunate bir antimalaryal ilaçtır. Yapısal formül:

Artesunat, moleküler ağırlığı 384.43 olan beyaz veya neredeyse beyaz bir tozdur. Kimyasal adı 
bütandioik asittir, mono[(3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-dekahidro-3,6,9-trimetil-3,12-epoksi-12H
pirano[4,3-j]-1,2-benzodioksepin-10-il] ester.

Ampirik formül C'dir19H28Ö8.
Artesunate for Injection, yapılandırma için beyaz veya neredeyse beyaz steril toz olarak sağlanır. Her 20 mL'lik 
cam tek dozluk flakon, 11 mL sağlanan steril seyreltici ile oluşturulmak üzere 110 mg artesunat içerir. 
Oluşturulan çözelti renksiz bir çözelti olmalıdır.

Sağlanan steril seyrelticinin her tek dozluk şişesi 12 mL steril seyreltici içerir. Hazırlama için kullanılan 
steril seyrelticinin her 11 mL'si enjeksiyonluk suda 24.1 mg sodyum fosfat monobazik monohidrat ve 
443.6 mg sodyum fosfat dibazik susuz içerir. pH'ı 7,9-8,1'e ayarlamak için sodyum hidroksit ve fosforik 
asit kullanılır.

Oluşturulan çözelti için pH spesifikasyonu 7.2-7.7'dir ve ölçülen ozmolalite 305-317 mOsm/kg'dır.
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12 KLİNİK FARMAKOLOJİ 12.1 Etki 
Mekanizması
Artesunate bir antimalaryal ilaçtır.[bkz. Mikrobiyoloji (12.4)].

12.2 Farmakodinamik
Artesunate ve DHA maruziyet-tepki ilişkileri ve bunların farmakodinamik tepkilerinin zaman süreci 
bilinmemektedir.

Kardiyak Elektrofizyoloji

2.4 mg/kg Artesunate for Injection onaylı intravenöz dozunda, artesunat ve DHA, QTc aralığında büyük 
ortalama artışlara (yani 20 msn) neden olmaz.

12.3 Farmakokinetik
2.4 mg/kg Enjeksiyonluk Artesunat uygulamasının ardından artesunat, kan esterazları tarafından hızla DHA'ya 
dönüştürülür. Çoklu dozlarda 2.4 mg/kg Artesunate for Enjeksiyon uygulamasının ardından şiddetli sıtması 
olan hastalarda artesunat (AS) ve DHA'nın PK parametreleri Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2: Şiddetli Sıtma Hastalarında Medyan (Aralık) Farmakokinetik 
Parametrelerin Özeti (N=14)

PK Parametresi OLARAK DHA
Cmaksimum(mcg/mL) 3.3 (1.0-164) 3.1 (1.7-9.5)
EAA (mcg-sa/mL) 0,7 (0,3-111.3) 3.5 (2.2-6.3)

Dağıtım
Dağıtım Hacmi (L) 68,5 (0,2-818) 59,7 (26-117)
Protein Bağlanması Yaklaşık %93

Eliminasyon
Yarı ömür (saat) 0,3 (0,1-1,8) 1.3 (0.9-2.9)
Açıklık (L/sa) 180 (1-652) 32.3 (16-55)

in vitro metabolizma
Birincil Yol Kan Esterazları glukuronidasyon
metabolizma DHA α-DHA-β-glukuronid

Boşaltım
İdrar Bilinmeyen Bilinmeyen

PK=farmakokinetik, AS=artesunat, DHA=dihidroartemisinin, Cmaksimum=maksimum konsantrasyon, 
AUC=konsantrasyon-zaman eğrisinin altındaki alan

Spesifik Popülasyonlar

Pediatrik:

DHA PK'nın yayınlanmış bir popülasyona dayalı meta-analizini kullanan PK simülasyonları, 2,4 mg/kg'lık bir doz rejimini, 
karşılaştırılabilir veya daha yüksek tahmin edilen kararlı durum DHA AUC ile sonuçlandığını gösterir.0-12daha büyük çocuklarda 
veya yetişkinlerde gözlenene kıyasla 6 aylıktan küçük bebeklerde (Şekil 1). 6 aylıktan küçük bebeklerde öngörülen 
maruziyetlerdeki farkın, DHA için UGT eliminasyon yolunun olgunlaşmamış gelişimine bağlı olduğu tahmin edilmektedir.
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Şekil 1. Öngörülen Kararlı Durum DHA AUC0-120 ila 3 Yaş Arası Şiddetli Sıtmalı Pediatrik 
Hastalarda 2.4 mg/kg Artesunate Enjeksiyonluk

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

Yaş B ve (Y rs)

Her kutu, DHA maruz kalma ölçüsünün 25. ve 75. yüzdelik dilimini temsil eder. Kutunun içindeki çubuk ve çarpı ortanca ve ortalamayı temsil eder, 

bıyıklar çeyrekler arası aralığın 1,5 katını temsil eder. Gri bant, 20 ila 25 kg (8 ila 10 yaş) ağırlığındaki hastalar ve yetişkinler için çeyrekler arası aralığı 

temsil eder. Klerens, organ olgunlaşmasını hesaba katmak için bir sigmoid fonksiyon ile allometrik ağırlık ölçeklemesinin bir kombinasyonu kullanılarak 

tahmin edildi.

Hamile kadın:
4 mg/kg IV artesunat uygulanan akut komplikasyonsuz sıtması olan 20 hamile kadını içeren yayınlanmış bir PK 
çalışmasında, sistemik maruziyetler (Cmaksimumve AUC) artesunat ve DHA, hamile akut sıtma hastaları ile doğum 
sonrası 3 aylık sağlıklı hastalar arasında karşılaştırılabilirdi. Bu nedenle doz ayarlaması gerekli değildir.

Yayınlanmış Klinik İlaç-İlaç Etkileşim Çalışmaları 

Nevirapin:

Oral artesunatın nevirapin ile birlikte uygulanması Cmaksimumve DHA'nın AUC'si sırasıyla %59 ve %68. DHA'nın 
sistemik PK maruziyetindeki bu azalmanın, Artesunate for Injection ile de meydana gelmesi muhtemeldir ve 
potansiyel antimalaryal etkinlik kaybına neden olabilir.

Ritonavir:

Oral artesunatın ritonavir ile birlikte uygulanması Cmaks'ta %27 ve %38'lik bir azalma ile sonuçlanmıştır.maksimumve AUC, 
sırasıyla DHA. DHA'nın sistemik PK maruziyetindeki bu azalmanın, Artesunate for Injection ile de meydana gelmesi 
muhtemeldir ve potansiyel antimalaryal etkinlik kaybına neden olabilir.

Diğer Sıtma Önleyici İlaçlar:

Oral artesunatın atovakuon/proguanil, meflokin, amodiakuin ve sülfadoksin/pirimetamin ile birlikte 
uygulanmasıyla klinik olarak anlamlı ilaç etkileşimleri bildirilmemiştir. Bu nedenle Artesunate for Injection 
ile bu ilaçlar arasında ilaç etkileşimleri beklenmemektedir.

In vitro Çalışmalar:

İn vitro çalışmalar, artesunat ve DHA'nın CYP1A2, 2D6, 2C19, 2A6, 2E1 veya 3A tarafından önemli ölçüde metabolize 
edilmediğini göstermiştir; bu nedenle, inhibitörleri/indükleyicileri için herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.
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Artesunate for Injection ile birlikte uygulandığında bu enzimler. DHA, UDP-UGT 1A9 veya UGT 2B7'nin bir 
substratıdır.

Taşıyıcı Sistemler:
DHA, P-gp veya BCRP'nin bir substratı veya inhibitörü değildir. Artesunate, BCRP ve P-gp'nin bir substratıdır. Artesunate, 
OATP1B1'in (IC) zayıf bir inhibitörüdür.50= 19 mcg/mL) ve OAT3.

12.4 Mikrobiyoloji
Hareket mekanizması

Artesunat hızla aktif bir metabolit DHA'ya metabolize olur. Artesunat ve DHA, diğer artemisininler gibi, hem demiri tarafından 
aktive edilen ve oksidatif strese, protein ve nükleik asit sentezinin inhibisyonuna, ultrastrüktürel değişikliklere ve ayrıca 
parazit büyümesinde ve hayatta kalmada bir azalmaya yol açan bir endoperoksit köprüsü içerir.

Hem artesunat hem de DHA, vücudun farklı aseksüel formlarına karşı aktiftir.Plazmodyum48 ila 72 saat içinde 
parazitler ve net parazitemi.

Antimikrobiyal etkinlik

Artesunate ve DHA, kandaki aseksüel parazitlere ve gametositlere karşı aktiftir.Plazmodyum klorokin 
dirençli suşlar dahil türler[bkz. Klinik Çalışmalar (14)].Bununla birlikte, artesunat ve DHA, hipnozoit 
karaciğer evresi formlarına karşı aktif değildir.p. canlılıkvep. ovale.

Direnç
Artesunat ve DHA'ya karşı direnç geliştirme potansiyeli vardır. suşlarıP. falciparumartesunat 
duyarlılığında bir azalma ile in vitro veya in vivo seçilebilir. Bazı genetik bölgelerdeki değişiklikler
P. falciparumgibi genlerçoklu ilaca dirençli 1(pfmdr1),klorokin dirençli taşıyıcı(pfcrt), ve kelch13(K13) 
artemisinin tedavisinin kullanıldığı endemik bölgelerde in vitro testlere ve/veya izolatların 
tanımlanmasına dayalı olarak rapor edilmiştir.

Artesunat monoterapisi ile tedavi edilen hastalarda nüksetme meydana gelir. Artesunat ve diğer 
artemisininlere karşı azalan duyarlılık, klinik olarak daha yavaş parazit temizleme oranları olarak kendini 
gösterir, Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinde belgelenmiştir veK13gen.

çapraz direnç
In vitro ve sıtma hayvan modellerinde yapılan klinik olmayan çalışmalar, kinin, halofantrin ve amodiakuin ile çapraz 
direnç geliştirme potansiyeli olduğunu düşündürmektedir. Ancak bu bulguların klinik önemi bilinmemektedir.

13 KLİNİK OLMAYAN TOKSİKOLOJİ

13.1 Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması 

karsinojenez

Artesunat ile karsinojenisite çalışmaları yapılmamıştır. 
mutajenez
Artesunate, bir in vitro bakteriyel ters mutasyon tahlilinde, bir in vitro Çin hamsteri yumurtalık kromozomu anormalliği 
tahlilinde ve bir in vivo fare kemik iliği mikronükleus tahlilinde, oral yoldan uygulandığında negatifti. Bununla birlikte, 
yayınlanmış literatür, bir Comet tahlilinde insan lenfositlerinde ve Hep2G karaciğer hücrelerinde artesunat kaynaklı DNA 
hasarının ve insan lenfositlerinde mikronükleus oluşumunun arttığını göstermektedir. Yayınlanmış literatür ayrıca in vivo 
artesunat'ın mikronükleus oluşumu için pozitif olduğunu, ancak bunun için negatif olduğunu göstermektedir.

Sayfa 11 / 14

Referans Kimliği: 4613972



Oral uygulamayı takiben farelerde periferik kan hücrelerinde DNA hasarı. İntravenöz olarak uygulanan 
artesunat ile hiçbir in vivo genetik toksikoloji çalışması yapılmamıştır.

Doğurganlık

Hayvanlarda doğurganlık çalışmaları, intravenöz olarak uygulanan artesunat ile yapılmamıştır.

Sıçanlarda ve köpeklerde, intravenöz olarak uygulanan artesunat ile 28 gün boyunca tekrarlanan dozlamanın 
ardından üreme organlarında (yani, brüt, mikroskobik veya histolojik lezyonlar veya organ ağırlıklarında) veya 
sperm hareketliliğinde, sayılarında veya morfolojisinde hiçbir önemli değişiklik gözlenmedi. Bununla birlikte, 
yayınlanmış literatürde, tek doz veya tekrarlanan dozlarda (3 gün ila 6 hafta) oral veya intraperitoneal artesunat 
uygulanan sıçanlar ve fareler, seminifer tübüllerde histopatolojik değişiklikler ve değişmiş spermatogenez (artan 
anormal sperm yüzdesi ve/veya azalmış sperm) göstermiştir. hareketlilik ve canlılık) BSA karşılaştırmalarına dayalı 
olarak klinik dozun yaklaşık 0,2 ila 1,3 katı arasında değişen dozlarda. Çelişkili bulgular göz önüne alındığında, 
intravenöz olarak uygulanan artesunat ile yürütülen doğurganlık araştırma(lar)ının yokluğunda,

14 KLİNİK ÇALIŞMA

genel bakış

Şiddetli sıtma tedavisi için intravenöz artesunatın etkinliği, Asya'da randomize aktif kontrollü bir çalışmada 
(Deneme 1) ve Afrika'da destekleyici yayınlanmış randomize aktif kontrollü bir çalışmada (Deneme 2) 
değerlendirildi.

deneme 1

Deneme 1, Bangladeş, Hindistan, Endonezya ve Myanmar'da yürütülen uluslararası randomize, açık etiketli, çok 
merkezli bir denemeydi. Şiddetli sıtması olan hastanede yatan hastalar, artesunat veya kinin ile damardan tedavi 
edildi. Artesunate 0, 12 ve 24 saatte 2,4 mg/kg IV olarak ve daha sonra hasta oral ilacı tolere edebilecek duruma 
gelene kadar her 24 saatte bir uygulandı. Kinin, 4 saatte 20 mg/kg IV, ardından oral tedaviye başlanana kadar 
günde 3 kez 2 ila 8 saatte 10 mg/kg verildi.

Deneme 1, 15 yaşın altındaki 202 pediyatrik hasta (%14) dahil olmak üzere 1461 randomize hastadan 
oluşuyordu. Ortanca yaş 28 (aralık 2-87) idi ve %74'ü erkekti. Sıtma 1382 hastada (%95) kan yaymasında 
doğrulandı. 588 hastada (%40) başvuru sırasında koma vardı ve 229 hastada (%16) parazitemi vardı
> %10. Başvuru sırasında hemoglobin ölçümü yapılan 1358 hastanın 94'ünde (%7) şiddetli anemi 
belgelenmiştir (hemoglobin < 5 g/dL).

Tablo 3, Deneme 1 için hastane içi ölüm sonuçlarını bildirmektedir. Artesunate grubundaki hastane içi ölüm oranı 
(%13), kinin grubundaki orandan (%21) önemli ölçüde düşüktü.

Tablo 3: 1. Çalışmada Şiddetli Sıtma Tedavisi Gören Hastalarda Hastane İçi Mortalite, Tüm Randomize Hastalar

artesunate
(N=730)

Kinin
(N=731)2

Oran Oranı (%95 GA)1

hastane mortalitesi 96 (%13) 150 (%21) 0,59 (0,44, 0,79)
1Odds oranı ve %95 GA (güven aralığı), çalışma alanına göre ayarlanan Cochran-Mantel-Haenszel yaklaşımı kullanılarak hesaplandı.

2Kinin koluna randomize edilen tek bir hasta, çalışma ilacının herhangi bir dozunu almadı.

deneme 2

Etkililik için ek destekleyici kanıtlar, dokuz Afrika ülkesinde şiddetli sıtması olan pediatrik hastalarda (<15 yaş) parenteral 
artesunat ile parenteral kinin karşılaştıran yayınlanmış uluslararası, randomize, açık etiketli, çok merkezli bir çalışmadan 
elde edildi (Deneme 2). Dozlama, her ikisinin de olması dışında Deneme 1'e benzerdi.
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artesunat ve kinin intravenöz veya intramüsküler olarak uygulanabilir (onaylı bir uygulama yolu değil). 
Kinin ile karşılaştırıldığında, artesunat ile tedavi, Deneme 1'deki hastane mortalitesi açısından benzer 
bir avantaj gösterdi.

16 SAĞLANMA ŞEKLİ/DEPOLAMA VE TAŞIMA
16.1 Nasıl Tedarik Edilir
Artesunate for Injection şu şekilde sağlanır:

• 110 mg, beyaz veya neredeyse beyaz, steril, ince kristal toz, tek dozluk, şeffaf cam flakonlarda, kauçuk 
tıpa (doğal kauçuk lateksten yapılmamıştır) ve alüminyum kapak ile kapatılmıştır.

• Hazırlama için steril bir seyrelticinin şeffaf cam şişeleri, bir kauçuk tıpa (doğal kauçuk lateksten 
yapılmamıştır) ve bir alüminyum üst kapak ile kapatılmıştır.

Artesunate for Injection tek dozluk flakon: NDC 73607-001-01

Anayasa tek dozluk flakon için Steril Seyreltici: NDC 73607-001-02

Toplam 4 flakonluk paketler (2 flakon Artesunate for Injection, 110 mg ve 2 flakon Artesunate for Injection için steril 
seyreltici): NDC 73607-001-11

Toplam 8 flakonluk paketler (4 flakon Artesunate for Injection, 110 mg ve 4 flakon Artesunate for Injection için steril 
seyreltici): NDC 73607-001-10

16.2 Depolama ve Taşıma
Artesunate Enjeksiyonluk şişeleri ve steril seyrelticiyi kartonda 20°C ila 25°C (68°F ila 77°F) arasında saklayın; gezilere 15°C ila 
30°C (59°F ila 86°F) arasında izin verilir [Bkz. USP Kontrollü Oda Sıcaklığı]. Dondurmayın. Isıya maruz kalmaktan kaçının. Işıktan 
korunarak saklayınız. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

17 HASTA DANIŞMANLIK BİLGİLERİ Ek 
Antimalaryal Tedavi
Artesunate for Injection ile tedaviden sonra uygun oral antimalaryal tedaviyi tamamlama ihtiyacı konusunda hastalara tavsiyede 
bulunun[bkz. Endikasyonlar ve Kullanım (1)].

Artesunate for Injection ile tedavi sırasında veya sonrasında 8-aminokinolin ilacı gibi ek bir antimalaryal ajan alma 
ihtiyacı konusunda hastalara tavsiyede bulunun.P. vivax/P. ovalnüksetmeyi önlemek için sıtma[bkz. Endikasyonlar ve 
Kullanım (1)].

Tedavi Sonrası Hemoliz

Hastalara, tedavi sonrası gecikmiş hemolizi izlemek için Artesunate for Injection'ın tamamlanmasını takip eden 4 haftalık süre 
boyunca düzenli kan testleri ihtiyacı konusunda tavsiyede bulunun.[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.1)].

Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları ve Anafilaksi

Hastaları, Artesunate for Injection uygulamasıyla anafilaksi dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonlarının meydana 
geldiği konusunda bilgilendirin. Hastaları aşırı duyarlılık reaksiyonları ve anafilaksi belirtileri ve semptomları hakkında 
bilgilendirin ve Artesunate for Injection uygulaması sırasında veya sonrasında bu tür semptomlarla karşılaşırlarsa 
derhal tıbbi yardım almalarını söyleyin.[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.2)].
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Hayvanlarda Embriyo-Fetal Toksisite

Hamile hastalara ve hamile olabilecek hastalara, hayvan çalışmalarına dayalı potansiyel ilaca bağlı embriyo-fetal toksisite ve 
şiddetli sıtma tedavisini geciktirmenin anne ve fetüs üzerindeki ciddi riskleri konusunda tavsiyelerde bulunun. Hastalara, 
bilinen veya şüphelenilen bir hamilelik hakkında sağlık uzmanlarına bilgi vermelerini söyleyin.[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.3), 
Belirli Popülasyonlarda Kullanım (8.1)].

Hamilelik sırasında Artesunate for Injection'a maruz kalan kadınlara, hamilelik sonuçlarını izleyen bir hamilelik güvenliği 
çalışması olduğunu tavsiye edin. Bu hastaları, hamileliklerini 1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS) numaralı telefondan Amivas 
LLC'ye bildirmeye teşvik edin veyawww.amivas.com/our-products [bkz. Belirli Popülasyonlarda Kullanım (8.1)].

Amivas LLC 1209 Orange St 
için üretilmiştir
Wilmington Delaware 19801 
ABD

20190530
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