
1. NOME DO MEDICAMENTO

Comprimidos de Cipla Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC (Combinação de Dose Fixa)∗

Artesunato 25mg + Mefloquina (como cloridrato) 50mg Comprimidos

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Cada comprimido de Cipla Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC (Combinação de Dose Fixa) contém 
25 mg de artesunato e 50 mg de mefloquina (como cloridrato)

Para a lista completa de excipientes, consulte a Seção 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Comprimidos revestidos por película azuis, redondos, lisos, biconvexos. 

Os comprimidos não devem ser divididos.

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1 Indicações Terapêuticas

Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC (Combinação de Dose Fixa) Cipla Comprimidos é indicado para o 
tratamento dePlasmodium falciparummalária, no cenário de qualquerP. falciparummono-infecção ou 
infecções mistas em crianças e lactentes com peso igual ou superior a 5 kg.

As diretrizes oficiais mais recentes sobre o uso adequado de agentes antimaláricos e informações locais sobre a 
prevalência de resistência aos antimaláricos devem ser levadas em consideração para decidir sobre a adequação 
da terapia com Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC (Combinação de Dose Fixa) Cipla Comprimidos .

A orientação oficial normalmente incluirá a OMS
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547925_eng.pdf ) e as orientações das autoridades de saúde 
pública (ver também as secções 4.4 e 5.1).

Este produto destina-se a ser utilizado em crianças. No entanto, são fornecidas informações de segurança em relação a questões 
de saúde de adultos, como doenças hepáticas, gravidez e lactação, para permitir acesso total a todas as informações relevantes.

∗Os nomes comerciais não são pré-qualificados pela OMS. ºPéumaeug suend1eroeufoc1uma0l responsabilidade da autoridade reguladora de medicamentos.

Ao longo deste WHOPAR, o nome proprietário é fornecido apenas como exemplo.
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4.2 Posologia e Método de Administração

Posologia

A dose diária recomendada de Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC (Combinação de Dose Fixa) Cipla 
Tablets é a melhor aproximação da dose alvo para cada medicamento:
4 mg/kg/d para artesunato e 8 mg/kg/d para mefloquina, correspondendo a doses totais em 3 dias de 12 mg/kg 
e 24 mg/kg, respectivamente.

Onde houver balanças de pesagem precisas, a dosagem deve ser baseada no peso. Se essas escalas não estiverem 
disponíveis, a dosagem de Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC (Combinação de Dose Fixa) Cipla Comprimidos pode ser 
baseada em categorias de idade, conforme mostrado na tabela abaixo. Os pesos correspondentes aproximados para 
essas categorias de idade também são mostrados. Em pacientes nos extremos de peso para a idade correspondente 
(como em casos de desnutrição ou obesidade), a dose deve ser ajustada de acordo com o peso do paciente.

Dosagem Recomendada para Comprimidos de Cipla Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC (Combinação de 
Dose Fixa)

Peso (kg) Era Dose Recomendada

5 - < 9 6 - <12 meses UmArtesunato/Mefloquina 25/50mg FDC (Combinação de Dose Fixa) 
CiplaTablet 25/50 mg diariamente por 3 dias

9 - < 18 1 - <7 anos DoisArtesunato/Mefloquina 25/50mg FDC (Combinação de Dose Fixa) Cipla 
Comprimidos 25/50 mg diariamente por 3 dias

Para pacientes com peso igual ou superior a 18 kg, está disponível outra formulação contendo uma quantidade maior de 
artesunato e mefloquina.

Se um curso de tratamento completo não levar à melhora dentro de 48 a 72 horas, o paciente deve ser 
reavaliado.

Se ocorrer vômito dentro de 30 minutos após a administração do medicamento, a dose diária completa de Artesunato/
Mefloquina 25/50mg FDC (Combinação de Dose Fixa) Cipla Comprimidos deve ser repetida. Se o vômito ocorrer mais de 
30 minutos após a administração, deve-se administrar metade da dose diária recomendada de Artesunato/Mefloquina 
25/50mg FDC (Combinação de Dose Fixa) Cipla Comprimidos. Se a segunda dose for vomitada, deve ser instituída 
terapia antimalárica alternativa.

Se uma dose for esquecida, ela deve ser administrada assim que for observada. A próxima dose deve ser administrada após 
o intervalo prescrito. O paciente não deve receber uma dose dupla para compensar um comprimido esquecido. O cuidador 
do paciente deve certificar-se de administrar todas as três doses deste regime.

Método de administração

Para uso oral.

Os comprimidos devem ser ingeridos inteiros com ou sem alimentos.

Para pacientes que não conseguem engolir os comprimidos, os comprimidos devem ser colocados em uma colher de 
chá contendo água limpa e deixados desintegrar-se antes da administração oral. Em seguida, a colher de chá deve ser 
reabastecida com água e esse líquido deve ser administrado à criança.

Populações Especiais

Idoso
Nenhum ajuste da dose para adultos é recomendado para pacientes idosos.

População Pediátrica
Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC (Combinação de Dose Fixa) Cipla Comprimidos não é recomendado para o 
tratamento de lactentes com peso inferior a 5 kg e/ou inferior a 6 meses de idade.
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Insuficiência renal
Não há evidência de que o ajuste de dose seja necessário para pacientes com insuficiência renal. No entanto, 
uma vez que a evidência clínica em tais pacientes é limitada, deve-se ter cautela ao usar Artesunato/
Mefloquina 25/50mg FDC (Combinação de Dose Fixa) Cipla Comprimidos em pacientes com função renal 
comprometida.

Insuficiência hepática
Nenhum ajuste da dose é recomendado para pacientes adultos com insuficiência hepática leve a moderada. No 
entanto, em pacientes com função hepática prejudicada, a eliminação da mefloquina pode ser prolongada, 
levando a níveis plasmáticos mais elevados e a um maior risco de reações adversas. Deve-se ter cuidado ao usar 
Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC (Combinação de Dose Fixa) Cipla Comprimidos em pacientes com 
insuficiência hepática.

4.3 Contra-indicações

•
•
•

Hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1 

Hipersensibilidade conhecida à quinina, quinidina ou qualquer artemisinina

O período de recuperação da malária grave, uma vez que a mefloquina demonstrou aumentar o risco de 
convulsões
Terapia concomitante ou recente com halofantrina, devido ao risco aumentado de prolongamento do intervalo 
QTc
Terapia concomitante ou recente com cetoconazol, devido ao risco aumentado de prolongamento do intervalo 
QTc

•

•

4.4 Advertências e precauções especiais de uso

A malária pode retornar apesar do uso de um tratamento antimalárico eficaz e de uma boa 
resposta clínica inicial. Isso pode ocorrer se o paciente falhar tardiamente no tratamento (ou 
seja, após uma redução inicial nas contagens de parasitas, elas aumentam novamente devido à 
falha na eliminação completa do parasita) ou se os pacientes que permanecem na região 
endêmica da malária forem reinfectados. Se houver reaparecimento de sintomas e sinais 
clínicos de malária, o paciente deve ser imediatamente avaliado e, se clinicamente indicado, 
deve ser prescrito tratamento antimalárico eficaz. Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC 
(Combinação de Dose Fixa) Cipla comprimidos não deve ser usado dentro de dois meses após 
uma dose terapêutica de mefloquina devido ao risco aumentado de efeitos colaterais 
neuropsiquiátricos induzidos por mefloquina.

Não há evidência suficiente para o uso de Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC (Combinação de Dose 
Fixa) Cipla Comprimidos no tratamento da malária devido aPlasmodium vivax,
Plasmodium malariae, Plasmodium ovaleouPlasmodium knowlesi.Portanto, não é recomendado.

Não há evidências suficientes para apoiar o uso de Comprimidos Cipla de Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC 
(Combinação de Dose Fixa) para a prevenção da malária.

Deve-se ter cautela em:
• Pacientes com defeitos de condução cardíaca subjacentes ou arritmias cardíacas conhecidas:

Em casos raros, o tratamento e a profilaxia com mefloquina foram associados a eventos adversos 
clinicamente significativos relacionados à condução cardíaca.

•
•

Pacientes com histórico de convulsões.

Pacientes com insuficiência hepática grave, pois a mefloquina sofre metabolismo hepático.
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• Pacientes com talassemia, anemia falciforme ou deficiência de G6PD. Nenhum estudo foi feito em 
pessoas com essas condições.

4,5 Interação com outros medicamentos e outras formas de interação

Não foram realizados estudos de interação medicamentosa com a combinação de dose fixa de artesunato e 
mefloquina.

Antimaláricos
A halofantrina pode causar prolongamento fatal do QTc. Isso ocorreu quando a halofantrina foi usada com ou 
sem administração prévia de mefloquina. Portanto, os comprimidos de Cipla Artesunato/Mefloquina 25/50mg 
FDC (Combinação de Dose Fixa) não devem ser administrados juntos ou dentro de 21 dias após a terapia com 
halofantrina.

A coadministração de mefloquina e quinina produziu um aumento modesto no QTc em pacientes e voluntários que se 
correlacionou apenas com as concentrações de quinina. Existe uma vasta experiência com o uso de uma dose de carga 
de quinina (20 mg de sal/kg) para o tratamento de malária falciparum grave em pacientes tratados anteriormente com 
mefloquina sem efeitos cardíacos deletérios. Além disso, um estudo em pacientes com malária não encontrou uma 
interação cardíaca significativa entre a dose de quinina (10 mg de sal/kg) e mefloquina oral (15 mg/kg) administradas em 
conjunto.

A quinidina e a cloroquina foram associadas ao prolongamento do intervalo QTc. Embora não existam 
dados de interação com a mefloquina para nenhum dos fármacos, teoricamente é possível um aumento do 
intervalo QTc.

O uso concomitante de mefloquina com cloroquina ou quinina pode aumentar o risco de convulsões.

Medicamentos Cardíacos

Sabe-se que vários medicamentos cardíacos (por exemplo, quinidina, amiodarona, sotalol, disopiramida) prolongam o 
intervalo QTc. Portanto, recomenda-se cautela ao administrar Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC (Combinação de Dose 
Fixa) Cipla Comprimidos com esses medicamentos, pois isso pode aumentar o risco de prolongamento do intervalo QTc.

O tratamento da malária resulta em uma diminuição da frequência cardíaca devido à resolução da febre. Este efeito pode

ser exacerbada em doentes que já estejam a tomar medicamentos que reduzem a frequência cardíaca, por exemplo 

digoxina, β-bloqueadores, verapamil, diltiazem ou ivabradina (ver secção 4.8).

Medicamentos não cardíacos que produzem prolongamento do QTc

Os medicamentos associados ao prolongamento do intervalo QTc incluem antidepressivos tricíclicos, fenotiazinas, 
haloperidol, pimozida, terfenadina, astemizol, cetoconazol, moxifloxacino, cisaprida e metoclopramida. Portanto, 
recomenda-se cautela ao administrar Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC (Combinação de Dose Fixa) Cipla 
Comprimidos com esses medicamentos, pois isso pode aumentar o risco de prolongamento do intervalo QTc.

Agentes Antimicrobianos / Cetoconazol
As concentrações de mefloquina são aumentadas pela coadministração com ampicilina e tetraciclina. As 
concentrações de mefloquina são reduzidas com o uso concomitante com rifampicina.

O cetoconazol, um inibidor do CYP3A4, resulta em concentrações aumentadas de mefloquina.

Houve relato de convulsões em três pacientes tratados com mefloquina combinada com as quinolonas 
ciprofloxacina, ofloxacina ou esparfloxacina.

Como observado acima, o moxifloxacino e o cetoconazol são conhecidos por induzir o prolongamento do intervalo QTc em 
modelos clínicos e pré-clínicos. Portanto, recomenda-se cautela ao administrar Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC 
(Combinação de Dose Fixa) Cipla Comprimidos com qualquer um dos medicamentos devido ao risco de prolongamento do 
intervalo QTc.
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Anticonvulsivantes

Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC (Combinação de Dose Fixa) Cipla Comprimidos não deve ser administrado a 
pacientes epilépticos, pois a mefloquina reduz os níveis plasmáticos de anticonvulsivantes, por exemplo, 
carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, ácido valpróico.

No entanto, se não houver outra opção disponível, pode ser necessário ajustar a dose da medicação anticonvulsivante 
durante o tratamento com Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC (Combinação de Dose Fixa) Cipla Comprimidos.

Anticoagulantes
Há relatos de sangramento grave em pacientes que coadministraram mefloquina e coumadina. Aconselha-se a 
monitorização cuidadosa dos parâmetros de coagulação. O ajuste da dose de anticoagulantes orais pode ser 
necessário.

Metoclopramida
O uso concomitante de metoclopramida com Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC (Combinação de Dose 
Fixa) Cipla Comprimidos pode aumentar as concentrações plasmáticas de mefloquina.

Antirretrovirais
A coadministração de mefloquina e ritonavir (200 mg) diminuiu a AUC do ritonavir (31%) e a Cmax 
(36%). O ritonavir não afetou a farmacocinética da mefloquina. As consequências clínicas não são 
esperadas.

Comida

Não existem dados de interação alimentar com os comprimidos de Cipla de Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC 
(Combinação de Dose Fixa). Dados emP. falciparum-pacientes infectados tratados com mefloquina e artesunato 
administrados em comprimidos soltos não indicaram qualquer efeito consistente dos alimentos na AUC da mefloquina.

4.6 Gravidez e Lactação
Gravidez

Artesunato + mefloquina pode ser usado no segundo e terceiro trimestre da gravidez. No primeiro trimestre, 
artesunato + mefloquina deve ser usado apenas se este for o único tratamento imediatamente disponível ou se a 
terapia de primeira linha com quinina mais clindamicina falhou.

Lactação
A mefloquina é secretada no leite materno. As mulheres lactantes devem receber o tratamento 
antimalárico recomendado (incluindo artesunato+mefloquina).

4.7 Efeito na capacidade de dirigir e usar máquinas

A mefloquina pode causar tonturas e vertigens graves. Os pacientes que apresentarem tais efeitos colaterais durante ou 
após o tratamento com Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC (Combinação de Dose Fixa) Cipla Comprimidos não devem 
dirigir, operar máquinas ou realizar tarefas que exijam um alto grau de destreza manual e/ou psicomotora por pelo 
menos 3 semanas após o uso de Comprimidos de Cipla Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC (Combinação de Dose 
Fixa).

4,8 Efeitos indesejáveis

O perfil de segurança dos comprimidos de Cipla Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC (Combinação de Dose Fixa) 
é baseado em um estudo de Fase III na Tailândia realizado em 500 adultos e crianças com falciparummalária, 
incluindo 251 pacientes tratados com a combinação de dose fixa e 249 pacientes no grupo comparador tratados 
com um regime padrão de 3 dias de artesunato e mefloquina, administrados em comprimidos separados.
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Os eventos adversos mais frequentes foram cefaleia, tontura, vômito, náusea, fadiga, pirexia, 
artralgias, mialgias, anorexia, distúrbios do sono e palpitações.

Os eventos adversos considerados pelo menos possivelmente relacionados ao artesunato e mefloquina estão listados abaixo por

sistema corporal, classe de órgãos e frequência absoluta. As frequências são definidas como muito comuns (≥1/10),

comum (≥1/100 a <1/10), incomum (≥1/1.000 a <1/100), raro e desconhecido (não pode ser estimado a 
partir dos dados disponíveis).

Distúrbios cardíacos

Muito comum:Palpitações

Distúrbios do ouvido e labirinto

Comum: Deficientes auditivos

Distúrbios oculares

Incomum:Visão turva ou outro distúrbio visual
Problemas gastrointestinais

Muito comum:Vômito

Comum:Náusea, dor abdominal, diarreia

Distúrbios gerais e condições do local de administração
Comum:Fadiga

Distúrbios hepatobiliares
Comum:Hiperbilirrubinemia 
Incomum:Hepatite

Infecções e infestações
Comum:Recrudescência da malária

Distúrbios do metabolismo e da nutrição

Comum:Anorexia

Distúrbios musculoesqueléticos e do tecido conjuntivo

Comum: Mialgia, artralgia

Distúrbios do sistema nervoso
Muito comum:Tontura

Comum:Dor de cabeça

Distúrbios psiquiátricos
Muito comum:Distúrbio do sono 
Incomum:Alucinação (visual)

Distúrbios da pele e tecido subcutâneo
Incomum:prurido

Na literatura médica, outros eventos adversos relatados com artesunato, mefloquina ou 
combinações dos dois incluem ansiedade, sonhos anormais, fraqueza, urticária, reações de 
hipersensibilidade (alérgicas) e erupções cutâneas (incluindo erupção maculapapular eritematosa, 
eritema multiforme e síndrome de Stevens-Johnson), calafrios, tremores, confusão e dormência. 
Eventos adversos psiquiátricos graves (convulsões, síndrome depressiva, psicose aguda) e hemólise 
intravascular aguda com hemoglobinúria foram relatados raramente. Também houve relatos de 
alterações leves no eletrocardiograma (ECG) (aumentos de QTc e PR), extrassístoles atriais,
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alterações inespecíficas da onda T e bradicardia, bem como elevações das transaminases. Suas frequências 
não podem ser estimadas a partir dos dados disponíveis.

4.9 Overdose

Sintomas
Em caso de sobredosagem, os sintomas descritos na secção 4.8 podem ser mais pronunciados: foram 
notificados sintomas cardíacos, hepáticos e neurológicos.

Tratamento
Os pacientes devem ser monitorados por ECG e observados quanto a sintomas neuropsiquiátricos por pelo menos 24 
horas. O uso de carvão ativado oral para limitar a absorção de mefloquina pode ser considerado dentro de uma hora após 
a ingestão de uma superdosagem. Os cuidados de suporte devem ser administrados conforme indicação clínica.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1
Código ATC: Artemisinina e derivados, combinações (P01BF02)

Propriedades Farmacodinâmicas

Artesunato
O artesunato, um derivado da artemisinina, e seu principal metabólito diidroartemisinina (DHA) são tóxicos para os 
parasitas da malária em concentrações nanomolares. Há um aumento da absorção da droga pelos glóbulos vermelhos 
infectados com parasitas, que é rápido e saturável. É ativo contra todas as espécies de Plasmodium. Possui ampla 
atividade contra parasitas assexuados, matando todos os estágios, desde anéis jovens até esquizontes. DentroP. 
falciparummalária, a artemisinina também mata os gametócitos – incluindo os gametócitos do estágio 4.

A porção peróxido na artemisinina reage na presença de heme. Um radical primário alquila o heme através de 
um processo intramolecular para produzir adutos covalentes heme-droga. Acredita-se que o acúmulo de 
derivados heme ativos redox não polimerizáveis, consequência da alquilação do heme, seja tóxico para o 
parasita. A alquilação do heme pela artemisinina foi demonstrada em camundongos infectados com malária, 
indicando que o heme está agindo como gatilho e alvo da artemisinina.

Mefloquina
A mefloquina é um agente antimalárico com atividade esquizontocida altamente ativa, mas não é gametocida. É 
ativo contra resistentes à cloroquinaP. falciparum. O mecanismo exato de ação da mefloquina não é claro, mas 
tem alta afinidade pelas membranas dos eritrócitos.

Eficácia clínica do artesunato/mefloquina
A eficácia dos Comprimidos Cipla Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC (Combinação de Dose Fixa) dependerá das 
sensibilidades aos medicamentos dos parasitas locais da malária. A resistência foi evidenciada por um declínio nas taxas de 
cura de artesunato mais mefloquina administrados como comprimidos separados no oeste do Camboja e uma diminuição da 
eliminação do parasita no noroeste da Tailândia.

Um estudo clínico aberto em 500 pacientes (adultos e crianças) foi realizado no noroeste da Tailândia. Pacientes 
tratados com Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC (Combinação de Dose Fixa) Cipla Comprimidos tiveram uma 
taxa de cura corrigida por PCR no Dia 63 de 91,9% (IC 95% 88,2, 95,6), enquanto aqueles tratados com o regime 
padrão de comprimidos soltos de artesunato e a mefloquina apresentou uma taxa de cura corrigida por PCR no 
dia 63 de 89,2% (IC 95% 85,0, 93,4; análise de Kaplan-Meier, teste log-rank para significância).

Em um estudo aberto randomizado adicional em 50 pacientes adultos com
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P. falciparummalária realizada na Tailândia, 22/24 pacientes (91,7%) pacientes tratados com Artesunato/Mefloquina 
25/50mg FDC (Combinação de Dose Fixa) Cipla Comprimidos tiveram cura parasitológica no dia 28, em comparação com 
24/24 (100%) pacientes que receberam artesunato e mefloquina em comprimidos separados.

Um estudo aberto de braço único com Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC (Combinação de Dose 
Fixa) Cipla Comprimidos em 77 pacientes adultos comP. falciparummalária realizada na Índia relatou 
taxas de cura parasitológica de 63 dias de 100%.

5.2 Propriedades farmacocinéticas

Artesunato
De acordo com dados publicados, o artesunato administrado por via oral é rapidamente hidrolisado em DHA, 
principalmente por esterases de colina plasmática ou tecidual. Devido à rápida conversão, o artesunato é 
frequentemente considerado como pró-droga do DHA. Após a administração oral de artesunato, a proporção de AUC de 
DHA para AUC de artesunato pode ser tão alta quanto 10:1. As concentrações de artesunato Cmax são alcançadas em 1 
hora e é eliminada com uma meia-vida de 20 a 45 minutos. A ligação às proteínas plasmáticas do artesunato e do DHA é 
moderada (62 a 93%) e a albumina é a principal proteína de ligação do DHA no plasma humano. As vias metabólicas do 
DHA foram estudadas em humanos por meio da análise de metabólitos na urina coletada de pacientes que receberam 
AS intravenoso e metabólitos produzidos por microssomas hepáticos humanos. Foi demonstrado que o DHA é 
metabolizado por UGT1A9 e UGT2B7, mas não UGT1A1 e UGT1A6. O principal metabólito identificado foi o α-DHA-β-
glicuronídeo. AS e DHA sofrem extenso metabolismo de primeira passagem com taxa de extração muito alta. Para 
drogas com alta taxa de extração, a depuração se aproxima do fluxo sanguíneo e, portanto, é limitada na taxa de 
perfusão. Não estão disponíveis dados de excreção urinária para humanos.

Mefloquina
A mefloquina é absorvida no trato gastrointestinal e é amplamente e rapidamente distribuída por todo o corpo. Os 
tempos médios para as concentrações máximas variam de 6 a 24 horas em voluntários saudáveis. Os níveis plasmáticos 
são mais altos em pacientes com malária do que em voluntários saudáveis. A mefloquina está 98% ligada às proteínas 
plasmáticas e é metabolizada no fígado pelas isoenzimas do citocromo P450 em metabólitos inativos do ácido 4-
carboxílico e vários outros metabólitos. A mefloquina tem uma meia-vida longa de 14 a 28 dias. A excreção ocorre 
principalmente nas fezes e na bile.

5.3 Dados de segurança pré-clínica

Artesunato e mefloquina têm sido usados   extensivamente e com segurança por muitos anos para o tratamento da 
malária em doses semelhantes às usadas nos comprimidos de Cipla Artesunato/Mefloquina 25/50mg FDC 
(Combinação de Dose Fixa).

Os derivados da artemisinina, dos quais o artesunato é um, têm sido associados à neurotoxicidade após exposição 
prolongada a doses muito altas em animais. Até o momento, não há evidências clínicas convincentes de neurotoxicidade 
em pacientes tratados. Além disso, o potencial de neurotoxicidade no homem é altamente improvável, dada a rápida 
depuração do artesunato e a curta exposição (3 dias de tratamento). Artemisininas também são conhecidas por serem 
embriotóxicas e artesunato demonstrou causar aumento na perda pós-implantação e teratogenicidade (baixa incidência 
de malformações cardiovasculares e esqueléticas) em ratos e coelhos.

Em ratos e camundongos, a mefloquina demonstrou atravessar a placenta e é teratogênica no início da gestação. A 
mefloquina também é secretada no leite materno (ver Seção 4.6).

Em vitro, a mefloquina bloqueia preferencialmente o lento (IKs) componente do retificador retardado de 
potássio (K+) no músculo cardíaco e, portanto, teoricamente tem o potencial de exacerbar o prolongamento do 
QTc produzido por outras drogas.
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6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1
Núcleo do comprimido: Croscarmelose sódica, estearato de magnésio e celulose microcristalina.

Lista de Excipientes

Revestimento de filme: laca de alumínio índigo carmim (FD & C Blue #2), hipromelose, macrogol, polissorbato
80 e dióxido de titânio.

6.2 Incompatibilidades

Nenhum.

6.3
36 meses

Validade

6.4
Não armazene acima de 30°C

Precauções Especiais de Armazenamento

6,5
Embalagem primária: Blister de alumínio-alumínio com 3 comprimidos.

Natureza e Conteúdo do Recipiente

Embalagem secundária:Embalagem com uma tira de 3 comprimidos e embalagem com 2 tiras de 3 comprimidos.

6.6 Instruções de uso e manuseio e descarte

Não aplicável

7. FORNECEDOR

Cipla Ltda
Centro de Mumbai
Bombaim 400008
Maharashtra, Índia
Telefone: (9122)23082891 Fax: 
(9122) 23070013
E-mail:export@cipla.com

8. NÚMERO DE REFERÊNCIA DA OMS (PROGRAMA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO)

MA078

9. DATA DA PRIMEIRA PRÉ-QUALIFICAÇÃO/RENOVAÇÃO DA PRÉ-
QUALIFICAÇÃO

12 de setembro de 2012
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