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(ไพริเมทามีน)
เม็ดคะแนน 25 มก. ข้อมูลการสั่งจ่าย

คําอธิบาย
DARAPRIM (pyrimethamine) เป็นสารประกอบ antiparasitic ที่มีอยูใ่นรูปแบบแท็บเล็ตสําหรับการบริหารช่องปาก เม็ด

ยาแต่ละเม็ดประกอบด้วยไพริเมทามีน 25 มก. และส่วนผสมทีไ่ม่ใช้งานของแป้งข้าวโพดและมันฝรั่ง แลคโตส และแมกนเีซียมสเตียเรต

Pyrimethamine หรือที่รู้จักกันในทางเคมีว่า 5- (4-chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-pyrimidinediamine มีสูตร
โครงสร้างดังต่อไปนี้:

CH ClN
มล. นํ้าหนัก 248.71

12 13 4

เภสัชวิทยาคลินิก
ไพริเมทามีนถูกดูดซึมได้ดโีดยมีระดับสูงสุดเกิดขึ้นระหว่าง 2 ถึง 6 ชั่วโมงหลังการใหย้า มันคือ

กําจัดอย่างช้าๆ และมคีรึ่งชีวิตในพลาสมาประมาณ 96 ชั่วโมง Pyrimethamine 87% จับกับโปรตีนในพลาสมาของมนุษย์

จุลชีววิทยา:ไพริเมทามีนเป็นปฏิปักษก์รดโฟลิกและเหตุผลสําหรับการดําเนินการรักษานั้นขึ้นอยู่กับความต้องการที่แตกต่างกัน
ระหว่างโฮสต์และปรสิตสําหรับสารตั้งต้นของกรดนิวคลอีิกที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต กิจกรรมนี้คัดเลือกมาอย่างดีเพื่อต่อต้าน
พลาสโมเดียและทอกโซพลาสมา กอนดี

ไพรเิมทามีนมีฤทธิ์ฆ่าโรคจิตเภทในเลือดและมีฤทธิฆ์่าเชื้อในเนื้อเยื่อบางตัวต่อปรสิตมาลาเรียของ
มนุษย์. อย่างไรก็ตาม สารประกอบ 4-อะมิโน-ควิโนลีนนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าในการต่อต้านโรคริดสีดวงทวาร มันไม่ทําลายเซลล์
สืบพันธุ์ แต่จับ sporogony ในยุง

การกระทําของไพริเมทามีนต่อต้านToxoplasma gondiiจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อใชร้่วมกับซัลโฟนาไมด์ สิ่งนีแ้สดงให้เห็นโดย 
Eyles และ Coleman1ในการรักษา toxoplasmosis ในหนูทดลอง Jacobs et al2แสดงให้เห็นว่าการใชย้า 2 ชนิดร่วมกันช่วยป้องกันการ
พัฒนาของเยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบชนิดรุนแรงในกระต่ายส่วนใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายหลังการฉีดวัคซีนทอกโซพลาสมาที่ช่องหน้า
ม่านตา

ข้อบ่งใช้และการใช้งาน
การรักษา Toxoplasmosis:DARAPRIM ไดร้ับการระบุสําหรับการรักษา toxoplasmosis เมื่อใช้ร่วมกับซัลโฟนาไมด์ เนื่องจากมี
การทํางานร่วมกันกับส่วนผสมนี้
การรักษาโรคมาลาเรียเฉียบพลัน:DARAPRIM ยังระบุในการรักษาโรคมาลาเรียเฉียบพลัน ไม่ควรใชค้นเดียวในการรักษาโรค
มาลาเรียเฉียบพลัน ยาฆ่าแมลงทีอ่อกฤทธิ์เร็ว เช่น คลอโรควินหรือควินิน ได้รับการบ่งชี้และนิยมใช้ในการรักษามาลาเรียเฉียบพลัน 
อย่างไรก็ตาม การใช้ DARAPRIM ร่วมกับซัลโฟนาไมด์ (เช่น ซัลฟาดอกซิน) ร่วมกันจะเริ่มต้นการควบคุมการแพรก่ระจายและการปราบ
ปรามของพลาสโมเดียสายพันธุ์ทีอ่่อนแอ
เคมีป้องกันมาลาเรีย:DARAPRIM ได้รับการระบสุําหรับการป้องกันด้วยเคมีบําบัดของมาลาเรียเนื่องจากเชื้อพลาสโมเดียที่อ่อนแอ 
อย่างไรก็ตาม ความต้านทานต่อไพริเมทามีนเป็นทีแ่พร่หลายทั่วโลก ไม่เหมาะทีจ่ะเป็นยาป้องกันโรคสําหรับนักเดินทางในพื้นที่ส่วนใหญ่

ข้อห้าม
ห้ามใช้ยาดาร์พรีมในผูป้่วยทีแ่พ้ยาไพริเมทามีนหรือส่วนประกอบใดๆ ของสูตรยา การใช้ยานีย้ังเป็นข้อห้ามในผู้ป่วยทีม่ีภาวะ

โลหิตจางจากเมกะโลบลาสติกที่บันทึกไว้เนื่องจากขาดโฟเลต

TITLE - PYRIMETHAMINE / DARAPRIM MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-pyrimethamine-daraprim-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2003/08578slr016_daraprim_lbl.pdf
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คําเตือน
ปริมาณของ pyrimethamine ทีจ่ําเป็นสําหรับการรักษา toxoplasmosis คือ 10 ถึง 20 เท่าของปริมาณยาต้านมาเลเรีย

ที่แนะนําและเข้าใกล้ระดับที่เป็นพิษ หากมีอาการขาดโฟเลต (ดู อาการไม่พึงประสงค์ ) ใหล้ดขนาดยาหรือหยุดยาตามการตอบสนองของ
ผู้ป่วย ควรใหก้รดโฟลินิก (leucovorin) ในขนาด 5 ถึง 15 มก. ต่อวัน (ทางปาก, IV หรือ IM) จนกว่าเม็ดเลือดจะกลับมาเป็นปกติ

ข้อมูลในคน 2 คนระบวุ่าไพริเมทามีนอาจเป็นสารก่อมะเร็ง: หญิงอายุ 51 ปทีี่พัฒนาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเม็ดละเอียดเรื้อรังหลัง
จากรับประทานยาไพริเมทามีนเป็นเวลา 2 ปีสําหรับโรคทอกโซพลาสโมซิส3และผู้ป่วยอายุ 56 ปทีี่พัฒนา sarcoma ของเซลล์ reticulum หลัง
จากใช้ยา pyrimethamine สําหรับ toxoplasmosis เป็นเวลา 14 เดือน

มีรายงานว่า Pyrimethamine ทําใหจ้ํานวนเนื้องอกในปอดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในหนูเมื่อใหท้างช่องท้องในขนาด 25 
มก./กก.

ดาราพรีมควรเก็บให้พ้นมือทารกและเด็ก เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อผลข้างเคียงจากการใช้ยาเกินขนาด มีรายงานการเสีย
ชีวิตในผู้ป่วยเด็กหลังจากการกลืนกินโดยไม่ตั้งใจ
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ข้อควรระวัง
ทั่วไป:ปริมาณทีแ่นะนําสําหรับ chemoprophylaxis ของมาลาเรียไม่ควรเกิน แนะนําใหใ้ชย้า "เริ่มต้น" ขนาดเล็กในผู้ป่วยที่มีอาการกระตุก
เพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นพิษต่อระบบประสาทที่อาจเกิดขึ้นจาก pyrimethamine ควรใช้ DARAPRIM ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีการ
ทํางานของไตหรือตับบกพร่อง หรือในผูป้่วยทีม่ีอาการขาดโฟเลตได้ เช่น บุคคลที่เป็นโรค malabsorption syndrome โรคพิษสุราเรื้อรัง 
หรือการตั้งครรภ์ และผูท้ีไ่ด้รับการบําบัด เช่น phenytoin ทีส่่งผลต่อระดับโฟเลต (ดูหมวดย่อยการตั้งครรภ์ ).

ข้อมูลสําหรับผูป้่วย:ผู้ป่วยควรได้รับการเตือนว่าเมื่อเกิดผื่นผิวหนังขึ้นครั้งแรก ควรหยุดใช้ดาราพริมและไปพบแพทย์ทันที ผู้ป่วยควร
ได้รับการเตือนด้วยว่าอาการเจ็บคอ สีซีด จํ้า หรือ glossitis อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความผิดปกติร้ายแรงที่ต้องหยุดรักษาด้วย 
DARAPRIM และต้องไปพบแพทย์

ผู้หญิงทีม่ีศักยภาพในการคลอดบุตรทีใ่ช้ยาดาร์พรีมควรได้รับการเตือนไมใ่ห้ตั้งครรภ์
ผู้ป่วยควรได้รับการเตือนให้เก็บ DARAPRIM ให้พ้นมือเด็ก ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําไม่ใหเ้กินปริมาณทีแ่นะนํา ผู้ป่วยควรได้รับการเตือน
ว่าหากเกิดอาการเบื่ออาหารและอาเจียน อาจลดขนาดยาลงได้โดยรับประทานยาพร้อมอาหาร

แนะนําให้ใช้กรดโฟลนิิกร่วมกันเมื่อใชใ้นการรักษา toxoplasmosis ในผู้ป่วยทุกราย

การทดสอบในห้องปฏิบัติการ:ในผูป้่วยทีไ่ด้รับปริมาณสูงสําหรับการรักษา toxoplasmosis ควรทําการตรวจนับเม็ดเลือดทุกครึ่ง
สัปดาห์รวมถึงการนับเกล็ดเลือด
ปฏิกิริยาระหว่างยา:ไพริเมทามีนอาจใช้ร่วมกับซัลโฟนาไมด์ ควินิน และยาต้านมาเลเรยีอื่นๆ และร่วมกับยาปฏิชีวนะอื่นๆ อย่างไรก็ตาม 
การใช้ยาหรือสารต้านโฟลกิอื่นๆ ร่วมกับยาลดความดันโลหิต เช่น ซัลโฟนาไมด์หรือยาทริมเมโธพริม-ซัลฟาเมโธซาโซลร่วมกัน, โปรกัวนิล, 
ไซโดวดูีน หรือสารยับยั้งเซลล์ (เช่น เมโธเทรกเซต) ในขณะที่ผู้ป่วยได้รับยาไพริเมทามีน อาจเพิ่มความเสี่ยงในการกดไขกระดูก . หากมีอา
การขาดโฟเลต ควรหยุดยาไพริเมทามีน ควรใหก้รดโฟลินิก (leucovorin) จนกว่าเม็ดเลือดจะกลับมาเป็นปกติ (ดูคํา เตือน ) ผูป้่วยบาง
รายได้รับรายงานความเป็นพิษต่อตับเล็กน้อยเมื่อใช้ lorazepam และ pyrimethamine

การก่อมะเร็ง, การกลายพันธุ์, การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์:ดูส่วนคําเตือนสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับ
การเกิดมะเร็ง

การกลายพันธุ์:ไพริเมทามีนแสดงให้เห็นว่าไม่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ในการทดสอบ ในหลอดทดลอง ต่อไปนี้: การทดสอบการกลาย
พันธุข์องจุด Ames การทดสอบ Rec และอี. โคไลการทดสอบ WP2 เป็นบวกในการทดสอบมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองของหนูเมาส์ L5178Y/TK +/- 
ในกรณีทีไ่ม่มีการกระตุ้นการเผาผลาญจากภายนอก6ลิมโฟไซต์ในเลือดของมนุษยท์ี่เพาะเลี้ยงในหลอดทดลองมีความคลาดเคลื่อนของ
โครโมโซมเชิงโครงสร้างทีเ่กิดจากไพริเมทามีน

ในร่างกาย โครโมโซมที่วิเคราะห์จากไขกระดูกของหนูที่ได้รับยาไพริเมทามีนพบว่ามีความคลาดเคลื่อนทางโครงสร้างและ
ตัวเลขเพิ่มขึ้น
การตั้งครรภ์:ผลกระทบที่ทําใหท้ารกอวัยวะพิการ:หมวดหมู่การตั้งครรภ์ C. Pyrimethamine เป็นสารก่อมะเร็งในหนูเมื่อให้ใน
ขนาดรับประทาน 7 เท่าของขนาดยาของมนุษย์สําหรับการทําคีโมโพรฟแิล็กซิสสําหรับมาลาเรียหรือ 2.5 เท่าของขนาดยาของมนุษยใ์น
การรักษาทอกโซพลาสโมซิส ที่ปริมาณเหล่านี้ในหนู มคีวามผิดปกตเิพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเช่นเพดานโหว่ brachygnathia 
oligodactyly และ microphthalmia นอกจากนี้ ไพริเมทามีนยังแสดงใหเ้ห็นว่าผลิตเทอราตา เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบในหนูแฮมส
เตอร์และเพดานโหว่ในสุกรจิ๋วเมื่อใหใ้นปริมาณที่รับประทาน 170 และ 5 เท่าของขนาดยาของมนุษยต์ามลําดับ สําหรับการรักษาด้วยเคมี
บําบัดของมาลาเรียหรือสําหรับการรักษาทอกโซพลาสโมซิส

ไม่มีการศึกษาที่เพียงพอและมีการควบคุมอย่างดใีนหญิงตั้งครรภ์ ควรใช้ DARAPRIM ในระหว่างตั้งครรภเ์ฉพาะเมื่อผลประโยชน์ที่เป็น
ตัวกําหนดความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์ แนะนําใหใ้ชก้รดโฟลินกิร่วมกันเมื่อใช้ในการรักษา toxoplasmosis ระหว่างตั้งครรภ์
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แม่พยาบาล:Pyrimethamine ถูกขับออกมาในนมของมนุษย์ เนื่องจากมีโอกาสเกิดอาการไมพ่ึงประสงค์ร้ายแรงในทารกทีเ่ข้ารับการ
เลี้ยงดูจากยา pyrimethamine และจากการใช้ sulfonamide ร่วมกับ DARAPRIM ร่วมกับ DARAPRIM ในการรักษาผู้ป่วยบางรายที่
เป็นโรคท็อกโซพลาสโมซิส จึงควรตัดสินใจว่าจะยุตกิารให้นมหรือเลิกใชย้า โดยคํานึงถึงความสําคัญ ของยาแก่มารดา (ดูคํา เตือนและความ
ระมัดระวัง: การตั้งครรภ์ )
การใช้ในเด็ก:ดูส่วนการให้ยาและการบริหาร
การใช้ผูสู้งอายุ:การศึกษาทางคลินิกของดาราพริมไม่ไดร้วมกลุ่มตัวอย่างที่อายตุั้งแต่ 65 ปขีึ้นไปจํานวนมากเพียงพอเพื่อตรวจสอบว่า
พวกเขาตอบสนองต่างจากผูท้ีม่ีอายุน้อยกว่าหรือไม่ ประสบการณ์ทางคลินิกอื่น ๆ ทีร่ายงานไม่ได้ระบุถึงความแตกต่างในการตอบสนอง
ระหว่างผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยทีอ่ายนุ้อยกว่า โดยทั่วไป การเลือกขนาดยาสําหรับผู้ป่วยสูงอายุควรระมัดระวัง โดยมักจะเริ่มต้นทีช่่วงขนาด
ยาตํ่าสุด ซึ่งสะท้อนถึงความถี่ทีม่ากขึ้นของการทํางานของตับ ไต หรือการทํางานของหัวใจทีล่ดลง และการเกิดโรคร่วมกันหรือการรักษา
ด้วยยาอื่นๆ

อาการไมพ่ึงประสงค์
ปฏิกิริยาภูมไิวเกิน บางครั้งรุนแรง (เช่น Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis,

erythema multiforme และ anaphylaxis) และ hyperphenylalaninemia สามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเมื่อให้ pyrimethamine 
ร่วมกับ sulfonamide ศึกษาข้อมูลการสั่งจ่ายยาฉบับสมบูรณส์ําหรับซัลโฟนาไมด์ทีเ่กี่ยวข้องสําหรับเหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์ทีเ่กี่ยวข้อ
งกับซัลโฟนาไมด์ ด้วยขนาดยาของไพริเมทามีนที่ใชใ้นการรักษาทอกโซพลาสโมซิส อาจเกิดอาการเบื่ออาหารและอาเจียนได้ การอาเจียนอาจ
ลดลงได้โดยให้ยาพร้อมอาหาร มันมักจะหายไปทันทเีมื่อลดปริมาณลง ปริมาณที่ใชใ้น toxoplasmosis อาจทําให้เกิดภาวะโลหิตจางจากเม็ด
เลือดแดง, เม็ดเลือดขาว, ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า, pancytopenia, atrophic glossitis, ปัสสาวะและความผิดปกติของจังหวะการเต้นของ
หัวใจ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทางโลหิตวิทยาอาจเกิดขึ้นในปริมาณตํ่าในบุคคลบางคน (ดู ข้อควรระวัง: ทั่วไป )

มีรายงานการเกิด eosinophilia ในปอดน้อยมาก

ยาเกินขนาด
หลังการกลืนกิน pyrimethamine 300 มก. ขึ้นไป อาจมีอาการของระบบทางเดินอาหารและ/หรือระบบประสาทส่วนกลาง รวม

ถึงการชัก อาการเริ่มแรกมักเกิดขึ้นที่ทางเดินอาหาร และอาจรวมถึงปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียนรุนแรงและซํ้าๆ กัน และอาจรวมถึงภาวะโลหิต
จาง ความเป็นพิษของระบบประสาทส่วนกลางอาจแสดงออกโดยความตื่นเต้นในเบื้องต้น การชักแบบทั่วๆ ไปและเป็นเวลานาน ซึ่งอาจตาม
มาด้วยภาวะซึมเศร้าทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว และการเสียชีวิตภายในไมก่ี่ชั่วโมง อาการทางระบบประสาทปรากฏขึ้นอย่าง
รวดเร็ว (30 นาทีถึง 2 ชั่วโมงหลังการกินยา) ซึ่งบ่งชีว้่าในการใชย้าเกินขนาด pyrimethamine มีผลเป็นพิษโดยตรงต่อระบบประสาทส่วน
กลาง

ปริมาณยาทีท่ําให้เสียชีวิตนั้นแปรผัน โดยขนาดยาครั้งเดียวที่มีผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดที่รายงานคือ 375 มก. อย่างไรก็ตาม มีรายงานของ
ผู้ป่วยเด็กที่ฟื้นตัวหลังจากรับประทาน 375 ถึง 625 มก.

ไม่มียาแก้พิษเฉพาะสําหรับพิษเฉียบพลันของไพริเมทามีน ในกรณีทีใ่ห้ยาเกินขนาดควรใช้มาตรการตามอาการและการสนับสนุน 
แนะนําให้ล้างกระเพาะและมีประสิทธิภาพหากดําเนินการไม่นานหลังจากการกลืนกินยา อาจใชย้าไดอะซีแพมทางหลอดเลือดเพื่อควบคุม
อาการชัก ควรให้กรดโฟลินิกภายใน 2 ชั่วโมงหลังการกินยาเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุดในการต่อต้านผลกระทบต่อระบบเม็ดเลือด (ดูคํา 
เตือน ) เนื่องจากยาไพริเมทามีนมคีรึ่งชีวิตทีย่าวนาน แนะนําใหต้ิดตามการตรวจนับเม็ดเลือดทุกวันเป็นเวลาหลายสัปดาห์หลังจากให้ยาเกิน
ขนาด จนกว่าค่าทางโลหิตวิทยาจะกลับเป็นปกติ

ปริมาณและการบริหาร
สําหรับการรักษา Toxoplasmosis:ต้องปรับขนาดยาดาร์พรีมในการรักษาโรคทอกโซพลาสโมซิสอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผล
การรักษาสูงสุดและผลข้างเคียงน้อยที่สุด ในปริมาณทีต่้องการ จะมีความแตกต่างที่ชัดเจนในความทนทานต่อยา ผู้ป่วยอายุน้อยอาจทนต่อ
ปริมาณที่สูงกว่าบุคคลทีม่ีอายมุากกว่า แนะนําให้ใช้กรดโฟลนิิกพร้อมกันในผู้ป่วยทุกราย

ผู้ใหญ่เริ่มต้นขนาดยาคือ 50 ถึง 75 มก. ของยาต่อวัน ร่วมกับ 1 ถึง 4 กรัมต่อวันของยาซัลโฟนาไมด์ของ
ประเภทซัลฟาไพริมิดีน เช่น ซัลฟาดอกซิน ปริมาณนีม้ักจะดําเนินต่อไปเป็นเวลา 1 ถึง 3 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของผู้ป่วยและ
ความอดทนต่อการรักษา จากนั้นขนาดยาอาจลดลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ให้สําหรับยาแต่ละชนิดและดําเนินต่อไปอีก 4 ถึง 5 
สัปดาห์

ปริมาณยาดาร์พรีมในเด็กคือ 1 มก./กก./วัน แบ่งเป็น 2 ปริมาณต่อวันเท่ากัน หลังจาก 2 ถึง 4 วันปริมาณนีอ้าจลดลงเหลือ
ครึ่งหนึ่งและดําเนินต่อไปประมาณ 1 เดือน ปรมิาณซัลโฟนาไมด์ในเด็กปกติใชร้่วมกับดาราพรีม

สําหรับการรักษาโรคมาลาเรียเฉียบพลัน:ไม่แนะนําใหใ้ช้ DARAPRIM เพียงอย่างเดียวในการรักษาโรคมาลาเรียเฉียบพลัน ยาฆ่า
แมลงที่ออกฤทธิเ์ร็ว เช่น คลอโรควินหรือควินิน ใช้สําหรับรักษาโรคมาลาเรียเฉียบพลัน อย่างไรก็ตาม DARAPRIM ในขนาด 25 มก. ต่อวัน
เป็นเวลา 2 วันกับซัลโฟนาไมด์จะเริ่มต้นการควบคุมการแพร่กระจายและการปราบปรามมาลาเรียที่ไม่ใชฟ่ัลซิพารัม.DARAPRIM แนะนําให้ใช้
กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อในพื้นทีท่ี่มีพลาสโมเดียที่ไวต่อยาเท่านั้น หากเกิดสถานการณ์ทีต่้องใช้ DARAPRIM เพียงอย่างเดียวในบุคคลทีก่ึ่งมี
ภูมิคุ้มกัน, ปริมาณผู้ใหญ่สําหรับเฉียบพลัน
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มาลาเรีย 50 มก. เป็นเวลา 2 วัน; เด็กอายุ 4 ถึง 10 ปีอาจได้รับ 25 มก. ต่อวันเป็นเวลา 2 วัน ไม่ว่าในกรณีใด การรักษาทางคลินิกควรทํา
ตามระบบการรักษาสัปดาหล์ะครั้งที่อธิบายไว้ด้านล่างสําหรับการป้องกันด้วยเคมบีําบัด ระบบการปกครองซึ่งรวมถึงการปราบปรามควร
ขยายออกไปตลอดช่วงที่มีลักษณะเฉพาะของการกลับเป็นซํ้าในระยะเริ่มต้นและการกลับเป็นซํ้าในช่วงปลาย เช่น อย่างน้อย 10 สัปดาห์ใน
แต่ละกรณี
สําหรับเคมีป้องกันมาลาเรีย:
ผู้ใหญ่และผู้ป่วยเด็กที่มีอายมุากกว่า 10 ปี — 25 มก. (1 เม็ด) สัปดาห์ละครั้ง เด็ก 4 
ถึง 10 ปี — 12.5 มก. (1/2 เม็ด) สัปดาห์ละครั้ง
ทารกและเด็กอายุตํ่ากว่า 4 ปี — 6.25 มก. (1/4 เม็ด) สัปดาห์ละครั้ง

วิธีการจัดหา
เม็ดสีขาวทีม่ี pyrimethamine 25 มก. พิมพ์ด้วย "DARAPRIM" และ "A3A" ในขวด

100 (นพ.0173-0201-55).
เก็บทีอุ่ณหภูมิ 15 ถึง 25 องศาเซลเซียส (59 ถึง 77 องศาฟาเรนไฮต)์ ในที่แห้งและป้องกันจากแสง
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