
Ernstige overgevoeligheid voor artesunaat, zoals anafylaxie. (4)

HOOGTEPUNTEN VAN VOORSCHRIFTINFORMATIE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN-------------------
Deze hoogtepunten bevatten niet alle informatie die nodig is om 
ARTESUNATE VOOR INJECTIE veilig en effectief te gebruiken. Zie volledig

• Hemolyse na de behandeling : Gevallen van hemolytische anemie na de behandeling 
die ernstig genoeg zijn om transfusie te vereisen, zijn gemeld. Monitor

voorschrijfinformatie voor ARTESUNATE VOOR INJECTIE. patiënten gedurende 4 weken na behandeling op tekenen van hemolytische anemie. 
(5.1)ARTESUNATE voor injectie, voor intraveneus gebruik Eerste 

Amerikaanse goedkeuring: 2020
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AANWIJZINGEN EN GEBRUIK------------------- --------

• overgevoeligheid : Ernstige overgevoeligheidsreacties, waaronder 
anafylaxie, zijn gemeld. Stop als er tekenen van ernstige 
overgevoeligheid optreden. (5.2)Artesunaat voor injectie is een antimalariamiddel dat is geïndiceerd voor de initiële behandeling van 

ernstige malaria bij volwassen en pediatrische patiënten. Behandeling van ernstige malaria

met Artesunaat voor injectie moet altijd worden gevolgd door een volledige 
behandelingskuur van een geschikt oraal antimalariaregime. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ONGEWENSTE REACTIES------------------------ ------------
De meest voorkomende bijwerkingen (incidentie van 2% of meer) die met Artesunaat voor 
injectie zijn gemeld in klinische onderzoeken naar ernstige malaria, zijn onder meer acuteBeperkingen van gebruik

Artesunaat voor injectie behandelt de hypnozoïtische leverstadiumvormen van nierfalen waarvoor dialyse, hemoglobinurie en geelzucht nodig zijn. (6.1)
Plasmodiumen zal daarom geen terugval van malaria door 
Plasmodium vivaxofPlasmodium ovale. Gelijktijdige therapie met een Neem contact op met Amivas LLC op [1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS)] of FDA op 

1-800-FDA-1088 om VERMOEDELIJKE ONGEWENSTE REACTIES te meldenantimalariamiddel zoals een 8-aminoquinoline-medicijn is noodzakelijk voor de 
behandeling van ernstige malaria doornaar P. vivaxofP. ovale.(1) www.fda.gov/medwatch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERING EN ADMINISTRATIE---------------------- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DRUG-INTERACTIES------------------ -----------
• De aanbevolen dosering van Artesunaat voor injectie is 2,4 mg/

kg, intraveneus toegediend na 0 uur, 12 uur en 24 uur, en
Nevirapine of ritonavir 
antiretrovirale middelen Bij gelijktijdig gebruik controleren op 

mogelijk verminderde antimalariawerking.daarna eenmaal daags toegediend totdat de patiënt orale 
antimalariatherapie kan verdragen. (2.1)

Sterke UGT-inductoren (bijv. 
rifampicine, carbamazepine, (7, 12,3)

• Dien samengesteld artesunaat voor injectie intraveneus toe als een langzame 
bolus gedurende 1 minuut tot 2 minuten. (2.1)

fenytoïne)

• Dien Artesunaat voor injectie NIET toe via continue intraveneuze 
infusie. (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE POPULATIES---------------------
Zwangerschap: Kan op basis van diergegevens schade aan de foetus veroorzaken. Toediening 
van Artesunaat voor injectie voor de behandeling van ernstige malaria• Zie de volledige voorschrijfinformatie voor instructies over de bereiding en 

toediening van Artesunaat voor injectie. (2.2) kan levensreddend zijn voor de zwangere vrouw en de foetus. De behandeling mag niet worden 
uitgesteld vanwege zwangerschap. (5.3, 8.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERINGSVORMEN EN KRACHTEN--------------------
Voor injectie : 110 mg artesunaat als poeder in een injectieflacon voor eenmalig gebruik 
met het meegeleverde steriele verdunningsmiddel. (3)

Zie 17 voor INFORMATIE VOOR PATINTCOUNSEL

Herzien: 5/2020
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRA-INDICATIES------------------- ----------
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VOLLEDIGE VOORSCHRIFTINFORMATIE

1 INDICATIES EN GEBRUIK
Artesunaat voor injectie is geïndiceerd voor de initiële behandeling van ernstige malaria bij volwassen en pediatrische patiënten.

Behandeling van ernstige malaria met Artesunaat voor injectie moet altijd worden gevolgd door een volledige 
behandelingskuur van een geschikt oraal antimalariaregime.[zie Dosering en toediening (2.1)].

Beperkingen van gebruik

Artesunaat voor injectie behandelt de hypnozoïtische leverstadiumvormen vanPlasmodiumen zal daarom geen terugval 
van malaria doorPlasmodium vivaxofPlasmodium ovale.Gelijktijdige therapie met een antimalariamiddel zoals een 8-
aminoquinolinegeneesmiddel is noodzakelijk voor de behandeling van ernstige malaria als gevolg van
P. vivaxofP. ovale [zie Dosering en toediening (2.1)].
2 DOSERING EN TOEDIENING
2.1 Aanbevolen dosering en toediening bij volwassen en pediatrische patiënten

De aanbevolen dosering van Artesunaat voor injectie is 2,4 mg/kg, intraveneus toegediend om 0 uur, 12 uur en 
24 uur, en daarna eenmaal daags toegediend totdat de patiënt orale antimalariatherapie kan verdragen.

Dien samengesteld artesunaat voor injectie intraveneus toe als een langzame bolus gedurende 1 minuut tot 2 
minuten[zie Dosering en toediening (2.2)]. DoenNIETdien Artesunaat voor injectie toe via continue intraveneuze 
infusie.

Dien Artesunaat voor injectie toe met een antimalariamiddel dat actief is tegen de hypnozoïtische leverstadiumvormen van
Plasmodium, zoals een 8-aminoquinoline-medicijn, aan patiënten met ernstige malaria als gevolg van:P. vivaxof
P. ovale.

2.2 Bereiding van artesunaat voor injectie voor intraveneuze toediening 

Grondwet

Artesunaat voor injectie moet vóór toediening worden samengesteld met het meegeleverde verdunningsmiddel. Artesunaat voor 
injectie wordt geleverd met een verdunningsmiddel bestaande uit 12 ml steriele 0,3 M pH 8,0 natriumfosfaatbuffer. Om artesunaat 
voor injectie te vormen, trekt u 11 ml van dit verdunningsmiddel op met een naald en spuit en injecteert u deze in de 
artesunaatflacon (wanneer de uiteindelijke concentratie artesunaat 10 mg/ml is). Wervel zachtjes (niet schudden) gedurende 
maximaal 5 tot 6 minuten totdat het poeder volledig is opgelost en er geen zichtbare deeltjes meer zijn.

Parenterale geneesmiddelen moeten vóór toediening visueel worden geïnspecteerd op deeltjes en 
verkleuring, wanneer de oplossing en de verpakking dit toelaten. Dien Artesunaat voor injectie niet toe als 
deeltjes en/of verkleuring worden waargenomen.

Injecteer na bereiding de samengestelde oplossing intraveneus (via een vaste intraveneuze lijn of naald) als een langzame 
bolus gedurende 1 tot 2 minuten. Gooi de injectieflacon en elk ongebruikt deel van het geneesmiddel na gebruik weg.

Opslag van de samengestelde oplossing
Dien de samengestelde oplossing binnen 1,5 uur na bereiding toe met het meegeleverde verdunningsmiddel.

3 DOSERINGSVORMEN EN KRACHTEN
Voor injectie: 110 mg artesunaat als steriel wit of bijna wit, fijn kristallijn poeder in een heldere glazen injectieflacon voor 
eenmalig gebruik voor constitutie.
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4 CONTRA-INDICATIES
4.1 Overgevoeligheid

Bekende ernstige overgevoeligheid voor artesunaat, zoals anafylaxie[Zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.2) 
en Bijwerkingen (6.2)].

5 WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN 

5.1 Hemolyse na de behandeling

Post-artesunaat vertraagde hemolyse wordt gekenmerkt door verlaagd hemoglobine met laboratoriumgegevens van hemolyse 
(zoals verlaagd haptoglobine en verhoogd lactaatdehydrogenase) die optreden ten minste 7 dagen na het starten van de 
behandeling met artesunaat. Er zijn gevallen gemeld van hemolytische anemie na de behandeling die ernstig genoeg waren om 
transfusie te vereisen[zie Bijwerkingen (6.2)]. Monitor patiënten gedurende 4 weken na artesunaatbehandeling met Artesunaat voor 
injectie op tekenen van hemolytische anemie. Aangezien een subgroep van patiënten met vertraagde hemolyse na behandeling met 
artesunaat aanwijzingen heeft voor immuungemedieerde hemolyse, overweeg dan een directe antiglobulinetest uit te voeren om te 
bepalen of therapie, bijv. corticosteroïden, noodzakelijk is.

5.2 Overgevoeligheid

Overgevoeligheid voor artesunaat, waaronder gevallen van anafylaxie, is gemeld tijdens het gebruik van parenteraal 
artesunaat (inclusief artesunaat voor injectie).[zie Bijwerkingen (6.1, 6.2)]. Als hypotensie, dyspneu, urticaria of 
gegeneraliseerde huiduitslag optreedt tijdens de toediening van Artesunate voor injectie, overweeg dan om de toediening 
van Artesunate voor injectie stop te zetten en de behandeling met een ander antimalariamiddel voort te zetten.

5.3 Embryo-foetale toxiciteit bij dieren

Uitgebreide ervaring met oraal artesunaat en andere geneesmiddelen uit de artemisinineklasse bij zwangere vrouwen heeft geen 

geneesmiddelgeassocieerd risico op ernstige geboorteafwijkingen, miskraam of nadelige maternale of foetale uitkomsten vastgesteld.

Uit reproductieonderzoeken bij dieren blijkt dat een eenmalige intraveneuze toediening van artesunaat aan ratten vroeg 
in de dracht resulteert in embryoletaliteit en orale toediening (niet een goedgekeurde toedieningsweg) van artesunaat bij 
ratten, konijnen en apen induceert een dosisafhankelijke toename van embryoletaliteit en foetale misvormingen . De 
klinische relevantie van deze gegevens is echter onzeker[zie Gebruik bij specifieke populaties (8.1)].

Het uitstellen van de behandeling van ernstige malaria tijdens de zwangerschap kan leiden tot ernstige morbiditeit en mortaliteit voor de 
moeder en de foetus[zie Gebruik bij specifieke populaties (8.1) en informatie over patiëntbegeleiding (17)].

6 ONGEWENSTE REACTIES
De volgende klinisch significante bijwerkingen die zijn waargenomen met Artesunaat voor injectie worden in detail besproken in de 
sectie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

• Hemolyse na de behandeling[Zie Waarschuwing en voorzorgsmaatregelen (5.1)]

• overgevoeligheid[Zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.2)]

6.1 Ervaring met klinische proeven

Omdat klinische onderzoeken onder sterk uiteenlopende omstandigheden worden uitgevoerd, kunnen de bijwerkingen die in de klinische onderzoeken van een geneesmiddel zijn 

waargenomen niet direct worden vergeleken met de percentages in de klinische onderzoeken van een ander geneesmiddel en komen deze mogelijk niet overeen met de percentages die in 

de praktijk worden waargenomen.

De hieronder beschreven gegevens weerspiegelen de blootstelling aan intraveneus artesunaat in een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek bij patiënten 

met ernstige malaria in Zuidoost-Azië, waaronder 730 patiënten die werden behandeld met intraveneus artesunaat (onderzoek 1), een ondersteunend 

gepubliceerd gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek met parenteraal artesunaat bij pediatrische patiënten met erge, ernstige
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malaria in Afrika (Trial 2) en een ongecontroleerd open-labelonderzoek in de VS bij 102 patiënten met ernstige malaria die werden 
behandeld met Artesunate for Injection (Trial 3).

In proef 1 ontvingen 730 patiënten artesunaat 2,4 mg/kg intraveneus na 0 uur, 12 uur, 24 uur en daarna 
eenmaal daags en 730 patiënten kregen de comparator-kinine als een intraveneuze oplaaddosis van 20 mg/
kg en vervolgens driemaal 10 mg/kg intraveneus dagelijks voor de behandeling van ernstige malaria in 
Zuidoost-Azië. De mediane leeftijd van de patiënten was 28 jaar (spreiding 2-87 jaar) en 74% was man, 14% 
waren pediatrische patiënten < 15 jaar en 3% waren zwangere vrouwen. Patiënten kregen een mediaan van 3 
doses (bereik 1-9 doses) intraveneus artesunaat. Zodra orale therapie in staat was, kregen patiënten in de 
artesunaat-arm oraal artesunaat 2 mg/kg per dag (geen goedgekeurde route of doseringsschema) en 
patiënten in de kinine-arm kregen orale kinine 10 mg/kg om de 8 uur om 7 dagen van totale therapie.

In Trial 2 werden pediatrische patiënten jonger dan 15 jaar met ernstige malaria in 9 Afrikaanse landen behandeld 
met parenteraal artesunaat of parenterale kinine.

In proef 3 ontvingen 92 van de 102 (90%) patiënten vier intraveneuze doses artesunaat van 2,4 mg/kg na 0 uur, 12 
uur, 24 uur en 48 uur, gevolgd door orale antimalariatherapie. De mediane leeftijd (bereik) van de patiënten was 
39 (1 tot 72) jaar en 61% was man; 63% was Afro-Amerikaans, 25% was blank en 9% was Aziatisch.

Voor Trial 1, Trial 2 en Trial 3 werden bijwerkingen gemeld tijdens ziekenhuisopname en er werd geen 
laboratoriumcontrole na de behandeling uitgevoerd.

Meest voorkomende bijwerkingen in proef 1

De meest voorkomende bijwerkingen (2% of meer) die vaker voorkwamen bij patiënten die 
intraveneus artesunaat kregen in proef 1 waren dialyse, hemoglobinurie en geelzucht (tabel 1).

Tafel 1: Geselecteerde bijwerkingen die optreden bij ≥2% van de patiënten behandeld voor ernstige malaria in 
proef 1

artesunaat
(n=730)

Kinine
(n=730)1

Tegengestelde reactie

Acuut nierfalen waarvoor dialyse nodig is2 65 (8,9%) 53 (7,3%)
hemoglobinurie 49 (6,7%) 33 (4,5%)
Geelzucht 17 (2,3%) 14 (1,9%)

1In Trial 1 ontving 1 patiënt gerandomiseerd naar de kinine-arm geen doses van het onderzoeksgeneesmiddel.
2Omvat de termen: dialyse, hemodialyse en peritoneale dialyse.

Neurologische gevolgen

Patiënten in proef 1 werden beoordeeld op neurologische gevolgen op het moment van ontslag uit het ziekenhuis. De 
gerapporteerde neurologische gevolgen omvatten verlies van evenwicht, hemiplegie/parese, ataxie, neuropsychiatrische 
symptomen, tremor, algemene zwakte en verwarring en rusteloosheid. Bij ontslag uit het ziekenhuis hadden 7 patiënten (1%) in de 
artesunaat-arm significante neurologische stoornissen vergeleken met 3 patiënten (0,4%) in de kinine-arm.

Bijwerkingen gemeld in proef 2
In een gepubliceerde, gerandomiseerde, gecontroleerde open-label studie (Trial 2) waarin parenteraal artesunaat 2,4 mg/kg werd 
vergeleken met parenterale kinine bij pediatrische patiënten (<15 jaar) met ernstige malaria in Afrika, was het veiligheidsprofiel van 
intraveneus artesunaat over het algemeen vergelijkbaar met dat beschreven. voor Trial 1 inclusief een grotere incidentie van 
neurologische stoornissen bij ontslag uit het ziekenhuis in de artesunaat-arm vergeleken met de kinine-arm.

Meest voorkomende bijwerkingen in proef 3

De meest voorkomende bijwerkingen in Onderzoek 3 waren anemie (65%), verhoging van transaminase (27%), 
trombocytopenie (18%), hyperbilirubinemie (14%), acuut nierfalen (10%), leukocytose (10%), acute
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ademnoodsyndroom (8%), lymfopenie (7%), neutropenie (5%), gedissemineerde intravasculaire stolling 
(3%), verhoogd creatinine (3%), longontsteking (3%), longoedeem (3%) en diarree (3%).

Klinisch significante bijwerkingen gemeld met artesunaat voor injectie in klinische onderzoeken voor 
ongecompliceerde malaria (geen goedgekeurde indicatie) en bij gezonde vrijwilligers

De volgende klinisch significante bijwerkingen traden op bij:> 2% van gezonde vrijwilligers of patiënten: Bloed- 

en lymfestelselaandoeningen:leukopenie, verminderd aantal reticulocyten Maagdarmstelselaandoeningen:

buikpijn, braken Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:koorts Zenuwstelselaandoeningen: 

dysgeusie, tinnitus, duizeligheid en hoofdpijn Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen:

hoesten Huid- en onderhuidaandoeningen:uitslag

De volgende klinisch significante reacties traden op bij <2% van de gezonde vrijwilligers of patiënten: 

Immuunsysteemaandoeningen: Stevens-Johnson-syndroom Huid- en onderhuidaandoeningen:

netelroos

6.2 Postmarketingervaring
De volgende bijwerkingen zijn vastgesteld tijdens het gebruik van parenteraal artesunaat buiten de Verenigde Staten. Omdat de reacties 

vrijwillig worden gemeld door een populatie van onbekende grootte, is het niet mogelijk om de frequentie ervan betrouwbaar in te 

schatten of een oorzakelijk verband met blootstelling aan geneesmiddelen vast te stellen.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen:vertraagde hemolyse, immuun hemolytische anemie 

Maagdarmstelselaandoeningen:pancreatitis

Immuunsysteemaandoeningen:overgevoeligheid, anafylaxie

7 DRUG-INTERACTIES

7.1 Effect van andere geneesmiddelen op artesunaat en dihydroartemisinine 

(DHA) Ritonavir, nevirapine of sterke UDP-glucuronosyltransferase (UGT)-inductoren:

Gepubliceerde klinische rapporten ofin vitrorapporten geven aan dat gelijktijdig gebruik van artesunaat voor injectie met orale 
ritonavir-, nevirapine- of UGT-inductoren de AUC en Cmax van dihydroartemisinine (DHA) kan verlagenmax[zie Klinische Farmacologie 
(12.3)], wat de werkzaamheid van Artesunaat voor injectie kan verminderen. Als artesunaat voor injectie gelijktijdig wordt toegediend 
met ritonavir, nevirapine of sterke UGT-inductoren (bijv. rifampicine, carbamazepine, fenytoïne), moet u controleren op mogelijk 
verminderde antimalaria-effectiviteit van artesunaat voor injectie.

Sterke UGT-remmers

Gepubliceerde rapporten van in-vitrogegevens geven aan dat gelijktijdig gebruik van Artesunaat voor injectie met UGT-
remmers de DHA AUC en Cmax kan verhogen.max[zie Klinische Farmacologie (12.3)],die DHA-gerelateerde bijwerkingen 
kunnen verhogen. Controleer op bijwerkingen bij gelijktijdige toediening van Artesunaat voor injectie met sterke UGT-
remmers (bijv. axitinib, vandetanib, imatinib, diclofenac).
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8 GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE POPULATIES

8.1 Zwangerschap

Risico Samenvatting

Er zijn ernstige risico's voor de moeder en de foetus verbonden aan onbehandelde ernstige malaria tijdens de zwangerschap; het uitstellen van 
de behandeling van ernstige malaria tijdens de zwangerschap kan leiden tot ernstige morbiditeit en mortaliteit voor de moeder en de foetus(
zie Klinische overwegingen).Zwangerschapsuitkomsten gerapporteerd uit een prospectieve surveillancestudie met intraveneus artesunaat zijn 
onvoldoende om een   geneesmiddelgerelateerd risico op ernstige geboorteafwijkingen, miskraam of foetale sterfte te identificeren. Ervaring 
met oraal artesunaat (geen goedgekeurde toedieningsweg) en andere geneesmiddelen uit de artemisinineklasse (via verschillende 
toedieningswegen) bij zwangere vrouwen gedurende meerdere decennia, gebaseerd op gepubliceerde literatuur van gerandomiseerde 
gecontroleerde onderzoeken en cohortstudies, hebben geen geneesmiddelgerelateerde risico op ernstige geboorteafwijkingen, miskraam of 
ongunstige maternale of foetale uitkomsten(zie Gegevens).De biologische beschikbaarheid van oraal artesunaat zal naar verwachting 
significant lager zijn dan die van intraveneus artesunaat; daarom is de klinische relevantie van onderzoeken met orale blootstelling aan 
artesunaat en andere geneesmiddelen uit de artemisinineklasse onzeker.

Reproductieonderzoeken bij dieren tonen aan dat een enkele intraveneuze toediening van artesunaat aan ratten vroeg in de dracht 
leidt tot embryoletaliteit. Orale toediening van artesunaat tijdens organogenese bij ratten, konijnen en apen induceert een 
dosisafhankelijke toename van embryoletaliteit en foetale misvormingen (bijv. cardiovasculair, hersenen en/of skelet) bij 0,3 tot 1,6 
maal de klinische dosis op basis van lichaamsoppervlak gebied (BSA) vergelijkingen (zie Gegevens).Hoewel reproductiestudies bij 
dieren bij verschillende soorten schade aan de foetus hebben aangetoond door oraal en intraveneus toegediend artesunaat en 
andere geneesmiddelen uit de artemisinineklasse, is de klinische relevantie van de diergegevens onzeker.

Het geschatte achtergrondrisico op een miskraam en maternale en foetale sterfte voor de aangegeven populatie is hoger dan voor de 
algemene populatie. Het geschatte achtergrondrisico van ernstige geboorteafwijkingen voor de aangegeven populatie is niet bekend. 
Alle zwangerschappen hebben een achtergrondrisico op geboorteafwijkingen, verlies of andere nadelige gevolgen. In de algemene 
bevolking van de VS is het geschatte achtergrondrisico van ernstige geboorteafwijkingen en miskraam bij klinisch erkende 
zwangerschappen respectievelijk 2% tot 4% en 15% tot 20%.

Er is een zwangerschapsveiligheidsonderzoek voor Artesunaat voor injectie. Als artesunaat voor injectie tijdens de zwangerschap 
wordt toegediend, moeten zorgverleners blootstelling aan artesunaat voor injectie melden door contact op te nemen met Amivas LLC 
op 1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS) ofwww.amivas.com/our-products .

Klinische overwegingen
Ziekte-geassocieerd maternale en/of embryo-/foetale risico:

Malaria tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op nadelige zwangerschapsuitkomsten, waaronder maternale bloedarmoede, 
ernstige malaria, spontane abortus, doodgeboorte, vroeggeboorte, laag geboortegewicht, intra-uteriene groeibeperking, congenitale 
malaria en maternale en neonatale mortaliteit.

Gegevens

Menselijke gegevens:

Rapporten over het gebruik van intraveneus artesunaat in het eerste trimester, gepubliceerde gerandomiseerde 
controleonderzoeken, observationele onderzoeken en cohortonderzoeken bij meer dan 1300 vrouwen die in het eerste trimester van 
de zwangerschap werden blootgesteld aan oraal artesunaat en andere geneesmiddelen uit de artemisinineklasse (via verschillende 
toedieningswegen) en bij meer dan 6500 vrouwen aan orale artesunaat of andere geneesmiddelen uit de artemisinineklasse (via 
verschillende toedieningswegen) in het tweede en derde trimester van de zwangerschap hebben geen toename aangetoond van 
ernstige geboorteafwijkingen, miskraam of nadelige maternale of foetale uitkomsten. De biologische beschikbaarheid van 
intraveneus artesunaat is naar verwachting significant hoger dan dat van oraal artesunaat. Gepubliceerde epidemiologische studies 
hebben belangrijke methodologische beperkingen die de interpretatie van gegevens belemmeren,
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andere onderliggende maternale ziekten, gebruik van gelijktijdige medicatie door de moeder en ontbrekende informatie 
over de toedieningsweg, dosis en duur van gebruik.

Dierlijke gegevens:

Zwangere ratten die een enkele dosis intraveneus artesunaat kregen van 1,5 mg/kg (ongeveer 0,1 keer de klinische dosis op basis van 
BSA-vergelijkingen) vroeg tijdens de organogenese op dag van de dracht (GD) 11 resulteerde in volledig verlies na implantatie. Een 
massabalansonderzoek uitgevoerd bij zwangere ratten die een enkele dosis van 5 mg/kg intraveneus toegediend kregen14C-
artesunaat op GD 11 (overeenkomend met 0,3 maal de aanbevolen klinische dosis op basis van BSA-vergelijkingen) vertoonde 
distributie van radioactief gelabeld artesunaat (ongeveer 7% van de gedetecteerde radioactiviteit) naar foeto-placentale weefsels.

Zwangere ratten die tijdens de organogenese (GD 6 tot en met 17) oraal werden gedoseerd met 6, 10 en 16,7 mg/kg/dag 
artesunaat (ongeveer 0,4 tot 1-maal de klinische dosis op basis van BSA-vergelijkingen) vertoonden dosisafhankelijke 
postimplantatieverliezen, met overlevende foetussen met cardiovasculaire (ventriculaire septumdefecten, abnormale 
oorsprong van de arteria subclavia) en skelet (bijv. gebogen en/of verkorte scapulae, humeri, femurs en fibulae) misvormingen 
in afwezigheid van maternale toxiciteit. Orale dosering bij drachtige konijnen tijdens de organogenese (GD 7 tot en met GD 19) 
in doses van 5, 7 en 12 mg/kg/dag artesunaat (0,7 tot 1,6 maal de klinische dosis op basis van BSA-vergelijkingen) resulteerde in 
cardiovasculaire (ventriculaire septum) afwijkingen, abnormale oorsprong van de arteria subclavia), skelet (bijv. gespleten 
sternebrae, verkorte en/of verplaatste ribben) en hersenen (verwijde ventrikels, pons afwezig) misvormingen bij afwezigheid 
van maternale toxiciteit. Bovendien resulteerde toediening van artesunaat in een dosis van 12 mg/kg/dag aan drachtige 
konijnen tijdens de organogenese in abortussen en postimplantatieverlies. Orale toediening van artesunaat aan drachtige 
cynomolgus-apen tijdens organogenese (GD 20 tot GD 50) met 12 mg/kg/dag (ongeveer 1,6 maal de klinische dosis op basis 
van BSA-vergelijkingen) resulteerde in verhoogde embryonale sterfte met misvormingen van het skelet (dwz afname van 
absolute lengte van de ellepijp) waargenomen bij overlevende foetussen.

8.2 Borstvoeding

Risico Samenvatting

DHA, een metaboliet van artesunaat, is aanwezig in moedermelk. Er zijn geen gegevens over de effecten van artesunaat of DHA op de 
zuigeling die borstvoeding krijgt of op de melkproductie. De ontwikkelings- en gezondheidsvoordelen van borstvoeding moeten worden 
overwogen, samen met de klinische behoefte van de moeder aan Artesunate voor Injectie en eventuele nadelige effecten op het kind dat 
borstvoeding krijgt van Artesunate voor Injectie of van de onderliggende maternale aandoening.

8.4 Pediatrisch gebruik

De veiligheid en werkzaamheid van Artesunaat voor injectie voor de behandeling van ernstige malaria zijn vastgesteld bij 
pediatrische patiënten. Het gebruik van Artesunaat voor injectie voor deze indicatie wordt ondersteund door bewijs uit adequate en 
goed gecontroleerde onderzoeken bij volwassenen en pediatrische patiënten met aanvullende farmacokinetische en 
veiligheidsgegevens bij pediatrische patiënten van 6 maanden en ouder[zie bijwerkingen (6.1) en klinische onderzoeken (14)].

Voor pediatrische patiënten jonger dan 6 maanden gaf een farmacokinetische (PK)-extrapolatiebenadering met behulp van 
modellering en simulatie een vergelijkbare of hogere voorspelde PK steady-state AUC van DHA aan tussen deze leeftijdsgroep en 
oudere kinderen of volwassenen bij de aanbevolen dosis van 2,4 mg/kg regime van artesunaat voor injectie. Er werden geen 
opmerkelijke veiligheidsproblemen vastgesteld in beperkte gepubliceerde veiligheids- en uitkomstgegevens voor Artesunaat voor 
injectie bij pediatrische patiënten jonger dan 6 maanden met ernstige malaria. Er is geen dosisaanpassing nodig voor pediatrische 
patiënten, ongeacht leeftijd of lichaamsgewicht[zie Dosering en toediening (2.1), Klinische Farmacologie (12.3)].

8.5 Geriatrisch gebruik

Klinische onderzoeken met artesunaat voor injectie omvatten niet voldoende aantallen patiënten van 65 jaar 
en ouder om te bepalen of zij anders reageren dan jongere patiënten.
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8.6 Nierfunctiestoornis

Er zijn geen specifieke farmacokinetische onderzoeken uitgevoerd bij patiënten met een nierfunctiestoornis. De meeste patiënten met 
ernstige malaria vertonen een zekere mate van verwante nierfunctiestoornis. Er zijn geen specifieke dosisaanpassingen nodig voor 
patiënten met een nierfunctiestoornis.

8.7 Leverfunctiestoornis
Er zijn geen specifieke farmacokinetische onderzoeken uitgevoerd bij patiënten met leverinsufficiëntie. De meeste patiënten met ernstige 
malaria vertonen enige mate van gerelateerde leverinsufficiëntie. Er zijn geen specifieke dosisaanpassingen nodig voor patiënten met een 
leverfunctiestoornis.

10 OVERDOSERING

Ervaring met acute overdosering met artesunaat is beperkt. Een geval van overdosering van artesunaat is gedocumenteerd bij een 5-
jarig kind dat per ongeluk rectaal artesunaat kreeg toegediend in een dosis van 88 mg/kg/dag (ongeveer 18 maal de maximaal 
aanbevolen dagelijkse dosis voor artesunaat voor injectie) gedurende 4 dagen. Artesunaat voor injectie is niet goedgekeurd voor 
rectale toediening. De overdosering ging gepaard met pancytopenie, melena, toevallen, multi-orgaanfalen en overlijden. Behandeling 
van overdosering dient te bestaan   uit algemene ondersteunende maatregelen.

11 BESCHRIJVING:

Artesunaat voor injectie 110 mg bevat artesunaat, een semi-synthetisch artemisininederivaat, dat bedoeld is voor 
intraveneuze toediening. Artesunaat is een middel tegen malaria. De structuurformule is:

Artesunaat is een wit of bijna wit poeder met een molecuulgewicht van 384,43. De chemische naam is 
butaandizuur, mono[(3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-decahydro-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H
pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10-yl]ester.

De empirische formule is C19H28O8.

Artesunaat voor injectie wordt geleverd als wit of bijna wit steriel poeder voor constitutie. Elke glazen injectieflacon met een enkele 
dosis van 20 ml bevat 110 mg artesunaat voor constitutie met 11 ml van het meegeleverde steriele verdunningsmiddel. De 
samengestelde oplossing moet een kleurloze oplossing zijn.

Elke injectieflacon met een enkelvoudige dosis van het meegeleverde steriele verdunningsmiddel bevat 12 ml steriel verdunningsmiddel. 
Elke 11 ml steriel verdunningsmiddel dat wordt gebruikt voor constitutie bevat 24,1 mg monobasisch natriumfosfaat-monohydraat en 
443,6 mg watervrij dibasisch natriumfosfaat in water voor injectie. Natriumhydroxide en fosforzuur worden gebruikt om de pH in te stellen 
op 7,9-8,1.

De pH-specificatie voor de samengestelde oplossing is 7,2-7,7 en de gemeten osmolaliteit is 305-317 mOsm/kg.
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12 KLINISCHE FARMACOLOGIE 12.1 
Werkingsmechanisme

Artesunaat is een antimalariamiddel[zie Microbiologie (12.4)].

12.2 Farmacodynamiek

Artesunaat en DHA blootstelling-responsrelaties en hun tijdsverloop van farmacodynamische reacties zijn 
onbekend.

Cardiale elektrofysiologie

Bij de goedgekeurde intraveneuze dosis van 2,4 mg/kg artesunaat voor injectie veroorzaken artesunaat en DHA geen grote 
gemiddelde verhogingen (dwz 20 msec) in het QTc-interval.

12.3 Farmacokinetiek
Na toediening van 2,4 mg/kg artesunaat voor injectie wordt artesunaat snel omgezet in DHA door 
bloedesterasen. De PK-parameters van artesunaat (AS) en DHA bij patiënten met ernstige malaria na 
toediening van meerdere doses van 2,4 mg/kg artesunaat voor injectie worden weergegeven in tabel 2.

Tafel 2: Samenvatting van mediane (bereik) farmacokinetische parameters bij patiënten met 
ernstige malaria (N=14)

PK-parameter: NET ZO DHA
Cmax(mcg/ml) 3,3 (1,0-164) 3,1 (1,7-9,5)
AUC (mcg-u/ml) 0,7 (0,3-111,3) 3,5 (2,2-6,3)

Verdeling
Distributievolume (L) 68,5 (0,2-818) 59,7 (26-117)
Eiwitbinding ongeveer 93%

Eliminatie
Halfwaardetijd (uren) 0,3 (0,1-1,8) 1,3 (0,9-2,9)
Opruiming (L/u) 180 (1-652) 32,3 (16-55)

In vitro metabolisme
Primair traject Bloedesterasen glucuronidering
metaboliet DHA α-DHA-β-glucuronide

uitscheiding
Urine Onbekend Onbekend

PK=farmacokinetiek, AS=artesunaat, DHA=dihydroartemisinine, Cmax=maximale concentratie, 
AUC=oppervlakte onder de concentratie-tijdcurve

Specifieke populaties

pediatrisch:

PK-simulaties, met gebruikmaking van een gepubliceerde populatiegebaseerde meta-analyse van DHA PK geven een doseringsschema van 
2,4 mg/kg aan dat resulteert in een vergelijkbare of hogere voorspelde steady-state DHA AUC0-12bij zuigelingen jonger dan 6 maanden 
vergeleken met die waargenomen bij oudere kinderen of volwassenen (Figuur 1). Aangenomen wordt dat het verschil in voorspelde 
blootstelling bij zuigelingen jonger dan 6 maanden te wijten is aan een onvolgroeide ontwikkeling van de UGT-eliminatieroute voor DHA.
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Afbeelding 1. Voorspelde steady-state DHA AUC0-12bij pediatrische patiënten van 0 tot 3 jaar met ernstige 
malaria na 2,4 mg/kg artesunaat voor injectie

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 ens ( Y rs )

Elk vakje vertegenwoordigt het 25e en 75e percentiel van de DHA-blootstellingsmaatstaf. De balk en het kruis in het kader vertegenwoordigen respectievelijk de mediaan en het 

gemiddelde, de snorharen vertegenwoordigen 1,5 maal het interkwartielbereik. De grijze band vertegenwoordigt het interkwartielbereik voor patiënten met een gewicht van 20 tot 25 kg (8 

tot 10 jaar) en volwassenen. De klaring werd geschat met behulp van een combinatie van allometrische gewichtsschaling met een sigmoïde functie om de rijping van organen te verklaren.

Zwangere vrouw:

In een gepubliceerde farmacokinetische studie waarbij 20 zwangere vrouwen met acute ongecompliceerde malaria 4 mg/kg IV 
artesunaat kregen toegediend, werden systemische blootstellingen (Cmaxen AUC) van artesunaat en DHA waren vergelijkbaar tussen de 
zwangere acute malariapatiënten en de 3 maanden postpartum gezonde patiënten. Daarom is er geen dosisaanpassing nodig.

Gepubliceerde klinische onderzoeken naar geneesmiddel-

geneesmiddelinteractie Nevirapine:

Gelijktijdige toediening van oraal artesunaat met nevirapine resulteerde in een verlaging van de Cmaxen AUC van DHA met respectievelijk 59% 
en 68%. Deze verlaging van de systemische farmacokinetische blootstelling aan DHA treedt waarschijnlijk ook op bij Artesunaat voor injectie 
en kan leiden tot een mogelijk verlies van de antimalaria-effectiviteit.

Ritonavir:

Gelijktijdige toediening van oraal artesunaat met ritonavir resulteerde in een afname van de Cmax met 27% en 38%maxen AUC, 
respectievelijk van DHA. Deze verlaging van de systemische farmacokinetische blootstelling aan DHA treedt waarschijnlijk ook op bij 
Artesunaat voor injectie en kan leiden tot een mogelijk verlies van de antimalaria-effectiviteit.

Andere antimalariamiddelen:

Er zijn geen klinisch significante geneesmiddelinteracties gemeld bij gelijktijdige toediening van oraal artesunaat met atovaquon/
proguanil, mefloquine, amodiaquine en sulfadoxine/pyrimethamine. Daarom worden geneesmiddelinteracties tussen Artesunaat 
voor injectie en deze geneesmiddelen niet verwacht.

In vitro-onderzoek:

In vitro-onderzoeken hebben aangetoond dat artesunaat en DHA niet in significante mate worden gemetaboliseerd door 
CYP1A2, 2D6, 2C19, 2A6, 2E1 of 3A; daarom zijn er geen dosisaanpassingen nodig voor remmers/inductoren van
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deze enzymen bij gelijktijdige toediening met Artesunaat voor injectie. DHA is een substraat van UDP-UGT 1A9 of UGT 
2B7.

Transportsystemen:

DHA is geen substraat of remmer van P-gp of BCRP. Artesunaat is een substraat van BCRP en P-gp. Artesunaat is een 
zwakke remmer van OATP1B1 (IC50= 19 mcg/ml) en OAT3.

12.4 Microbiologie

Werkingsmechanisme

Artesunaat wordt snel gemetaboliseerd tot een actieve metaboliet DHA. Artesunaat en DHA bevatten, net als andere artemisinines, 
een endoperoxidebrug die wordt geactiveerd door heemijzer, wat leidt tot oxidatieve stress, remming van eiwit- en 
nucleïnezuursynthese, ultrastructurele veranderingen en een afname van de groei en overleving van parasieten.

Zowel artesunaat als DHA zijn actief tegen de verschillende aseksuele vormen van dePlasmodiumparasieten en verwijder 
parasitemie binnen 48 tot 72 uur.

Antimicrobiale activiteit

Artesunaat en DHA zijn actief tegen aseksuele parasieten en gametocyten in het bloedstadiumPlasmodium soorten, 
waaronder de chloroquine-resistente stammen[zie klinische studies (14)].Artesunaat en DHA zijn echter niet actief tegen 
de hypnozoïet-leverstadiumvormen vanP. vivaxenP. ovale.

Weerstand

Er is een potentieel voor ontwikkeling van resistentie tegen artesunaat en DHA. stammen vanP. falciparummet een afname van de 
gevoeligheid voor artesunaat kan in vitro of in vivo worden geselecteerd. Veranderingen in sommige genetische regio's van
P. falciparumgenen zoalsmultiresistent 1(pfmdr1),chloroquine resistentie transporter(pfcrt), en kelch13(
K13) zijn gemeld op basis van in vitro testen en/of identificatie van isolaten in endemische gebieden waar 
artemisininetherapie is gebruikt.

Recrudescentie treedt op bij patiënten die worden behandeld met artesunaat monotherapie. Verminderde gevoeligheid voor artesunaat en 
andere artemisinines, die zich klinisch manifesteert aangezien in sommige delen van Zuidoost-Azië een tragere klaring van parasieten is 
gedocumenteerd en wordt geassocieerd met mutatie in deK13gen.

Kruisweerstand

Niet-klinische studies in vitro en in diermodellen met malaria suggereren een potentieel voor ontwikkeling van 
kruisresistentie met kinine, halofantrine en amodiaquine. De klinische betekenis van deze bevindingen is echter niet bekend.

13 NIET-KLINISCHE TOXICOLOGIE

13.1 Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid 

Carcinogenese

Er zijn geen carcinogeniteitsonderzoeken uitgevoerd met artesunaat. 

Mutagenese

Artesunaat was negatief in een in vitro bacteriële reverse-mutatietest, een in vitro Chinese hamster-
ovariumchromosoomafwijkingstest en een in vivo muisbeenmergmicronucleustest bij orale toediening. De 
gepubliceerde literatuur geeft echter aan dat artesunaat DNA-schade veroorzaakte in menselijke lymfocyten en Hep2G-
levercellen in een Comet-assay en de vorming van micronuclei in menselijke lymfocyten verhoogde. De gepubliceerde 
literatuur geeft ook aan dat artesunaat in vivo positief is voor micronucleusvorming, maar negatief voor
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DNA-schade in perifere bloedcellen bij muizen na orale toediening. Er zijn geen in vivo genetische 
toxicologische onderzoeken uitgevoerd met intraveneus toegediend artesunaat.

Vruchtbaarheid

Er zijn geen vruchtbaarheidsonderzoeken bij dieren uitgevoerd met intraveneus toegediend artesunaat.

Er werden geen significante veranderingen in de voortplantingsorganen (dwz grove, microscopische of histologische laesies of 
orgaangewichten) of de beweeglijkheid, het aantal of de morfologie van het sperma waargenomen bij ratten en honden na 28 
dagen herhaalde toediening van intraveneus toegediend artesunaat. In de gepubliceerde literatuur vertoonden ratten en 
muizen die oraal of intraperitoneaal artesunaat toegediend kregen als een enkele dosis of herhaalde dosering (3 dagen tot 6 
weken) histopathologische veranderingen van de tubuli seminiferi en veranderde spermatogenese (verhoogd percentage 
abnormaal sperma en/of verminderd sperma beweeglijkheid en levensvatbaarheid) in doses variërend van ongeveer 0,2 tot 1,3 
maal de klinische dosis op basis van BSA-vergelijkingen. Gezien de tegenstrijdige bevindingen, bij gebrek aan 
vruchtbaarheidsonderzoek(en) uitgevoerd met intraveneus toegediend artesunaat,

14 KLINISCHE STUDIES

Overzicht

De werkzaamheid van intraveneus artesunaat voor de behandeling van ernstige malaria werd geëvalueerd in een gerandomiseerde actief-
gecontroleerde studie in Azië (Trial 1) en een ondersteunende gepubliceerde gerandomiseerde actief-gecontroleerde studie in Afrika (Trial 2).

Proef 1

Proef 1 was een internationale, gerandomiseerde, open-label, multicenter studie uitgevoerd in Bangladesh, India, Indonesië en 
Myanmar. Gehospitaliseerde patiënten met ernstige malaria werden intraveneus behandeld met artesunaat of kinine. 
Artesunaat werd toegediend met 2,4 mg/kg IV na 0, 12 en 24 uur en vervolgens elke 24 uur totdat de patiënt orale medicatie 
kon verdragen. Kinine werd IV toegediend met 20 mg/kg gedurende 4 uur, gevolgd door 10 mg/kg gedurende 2 tot 8 uur, 3 
maal daags totdat orale therapie kon worden gestart.

Onderzoek 1 bestond uit 1461 gerandomiseerde patiënten, waaronder 202 pediatrische patiënten <15 jaar (14%). De 
mediane leeftijd was 28 jaar (spreiding 2-87 jaar) en 74% was man. Malaria werd bevestigd op bloeduitstrijkjes bij 1382 
patiënten (95%). Coma was aanwezig bij opname bij 588 patiënten (40%) en 229 patiënten (16%) hadden parasitemie
> 10%. Van de 1358 patiënten met hemoglobinemeting bij opname, hadden 94 patiënten (7%) gedocumenteerde 
ernstige anemie (hemoglobine < 5 g/dl).

Tabel 3 vermeldt de mortaliteitsresultaten in het ziekenhuis voor Trial 1. Het sterftecijfer in het ziekenhuis in de 
artesunaatgroep (13%) was significant lager dan het percentage in de kininegroep (21%).

Tabel 3: Mortaliteit in het ziekenhuis bij patiënten behandeld voor ernstige malaria in proef 1, alle gerandomiseerde patiënten

artesunaat
(N=730)

Kinine
(N=731)2

Odds-ratio (95% BI)1

Sterfte in het ziekenhuis 96 (13%) 150 (21%) 0,59 (0,44, 0,79)
1De odds ratio en 95% BI (betrouwbaarheidsinterval) werden berekend met behulp van de Cochran-Mantel-Haenszel-benadering, aangepast per onderzoekslocatie.

2Een enkele patiënt gerandomiseerd naar de kininearm ontving geen doses van het onderzoeksgeneesmiddel.

Proef 2

Aanvullend ondersteunend bewijs voor de werkzaamheid werd verkregen uit een gepubliceerd internationaal, gerandomiseerd, openlabel, 
multicenter onderzoek waarin parenteraal artesunaat werd vergeleken met parenteraal kinine bij pediatrische patiënten (< 15 jaar) met 
ernstige malaria in negen Afrikaanse landen (onderzoek 2). Dosering was vergelijkbaar met proef 1, behalve dat beide
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artesunaat en kinine kunnen zowel intraveneus als intramusculair worden toegediend (geen goedgekeurde toedieningsweg). 
Vergeleken met kinine vertoonde behandeling met artesunaat een vergelijkbaar voordeel met betrekking tot ziekenhuissterfte 
als in proef 1.

16 HOE GELEVERD/OPSLAG EN BEHANDELING
16.1 Hoe geleverd
Artesunaat voor injectie wordt als volgt geleverd:

• 110 mg, wit of bijna wit, steriel, fijn kristallijn poeder voor constitutie in heldere glazen injectieflacons voor eenmalig gebruik, 
afgesloten met een rubberen stop (niet gemaakt van natuurlijk rubberlatex) en een aluminium verzegeling

• Doorzichtige glazen injectieflacons met een steriel verdunningsmiddel voor constitutie zijn verzegeld met een rubberen stop (niet gemaakt van 

natuurlijk rubberlatex) en een aluminium verzegeling.

Artesunaat voor injectie injectieflacon met enkele dosis: NDC 73607-001-01

Steriel verdunningsmiddel voor constitutie-flacon met enkele dosis: NDC 73607-001-02

Verpakkingen van 4 totale injectieflacons (2 injectieflacons met artesunaat voor injectie, 110 mg en 2 injectieflacons steriel verdunningsmiddel voor artesunaat 

voor injectie): NDC 73607-001-11

Verpakkingen van 8 injectieflacons in totaal (4 injectieflacons artesunaat voor injectie, 110 mg en 4 injectieflacons steriel verdunningsmiddel voor 

artesunaat voor injectie): NDC 73607-001-10

16.2 Opslag en hantering
Bewaar injectieflacons Artesunaat voor injectie en steriel verdunningsmiddel in de doos bij 20°C tot 25°C (68°F tot 77°F); excursies 
toegestaan   tot 15 ° C tot 30 ° C (59 ° F tot 86 ° F) [Zie USP-gecontroleerde kamertemperatuur]. Niet bevriezen. Vermijd blootstelling 
aan hitte. Beschermd tegen licht bewaren. Niet gebruiken na de vervaldatum.

17 INFORMATIE VOOR PATINTCOUNSELING 

Aanvullende antimalariabehandeling

Adviseer patiënten over de noodzaak om een   geschikte orale antimalariatherapie af te ronden na behandeling met Artesunaat 
voor injectie[zie indicaties en gebruik (1)].

Adviseer patiënten over de noodzaak om tijdens of na de behandeling met Artesunaat voor injectie een aanvullend 
antimalariamiddel te nemen, zoals een 8-aminoquinolineP. vivax/P. ovalemalaria om terugval te voorkomen[zie indicaties en 
gebruik (1)].

Hemolyse na de behandeling

Adviseer patiënten over de noodzaak van regelmatige bloedtesten gedurende de periode van 4 weken na voltooiing van Artesunaat voor 
injectie om te controleren op vertraagde hemolyse na de behandeling[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.1)].

Overgevoeligheidsreacties en anafylaxie

Informeer patiënten dat overgevoeligheidsreacties, waaronder anafylaxie, zijn opgetreden bij toediening van Artesunaat 
voor injectie. Informeer patiënten over de tekenen en symptomen van overgevoeligheidsreacties en anafylaxie en instrueer 
patiënten om onmiddellijk medische hulp in te roepen als ze dergelijke symptomen ervaren tijdens of na toediening van 
Artesunaat voor injectie[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (5.2)].
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Embryo-foetale toxiciteit bij dieren

Adviseer zwangere patiënten en patiënten die zwanger kunnen zijn van de mogelijke geneesmiddelgerelateerde embryo-foetale toxiciteit op 

basis van dierstudies en de ernstige risico's voor moeder en foetus van het uitstellen van de behandeling van ernstige malaria. Instrueer 

patiënten om hun zorgverlener te informeren over een bekende of vermoede zwangerschap[zie Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 
(5.3), Gebruik bij specifieke populaties (8.1)].

Adviseer vrouwen die tijdens de zwangerschap aan Artesunaat voor injectie worden blootgesteld dat er een 
zwangerschapsveiligheidsonderzoek is dat de zwangerschapsuitkomsten controleert. Moedig deze patiënten aan om hun zwangerschap te 
melden bij Amivas LLC op 1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS) ofwww.amivas.com/our-products [zie Gebruik bij specifieke populaties (8.1)].

Gefabriceerd voor Amivas LLC 
1209 Orange St
Wilmington Delaware 19801 
VS
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