
1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI

Artesunat/Meflochină 25/50 mg FDC (Asociere cu doză fixă) Comprimate Cipla∗

Artesunat 25 mg + meflochină (sub formă de clorhidrat) comprimate 50 mg

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat Cipla Artesunat/Mefloquină 25/50 mg FDC (Asociație cu doză fixă) conține 25 
mg artesunat și 50 mg meflochină (sub formă de clorhidrat)

Pentru lista completă a excipienților, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate filmate albastre, rotunde, netede, biconvexe. 
Comprimatele nu trebuie împărțite.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicatii terapeutice

Artesunat/Meflochină 25/50 mg FDC (Combinație cu doză fixă) Comprimatele Cipla sunt indicate 
pentru tratamentul bolilor acute necomplicate.Plasmodium falciparummalarie, în cadrul fiecăreiaP. 
falciparummonoinfecție sau infecții mixte la copii și sugari de 5 kg și peste.

Cele mai recente ghiduri oficiale privind utilizarea adecvată a agenților antimalarice și informațiile locale cu 
privire la prevalența rezistenței la medicamentele antimalarice trebuie luate în considerare pentru a decide cu 
privire la oportunitatea terapiei cu Artesunat/Mefloquină 25/50 mg FDC (Combinație cu doză fixă) Comprimate 
Cipla .

Îndrumările oficiale vor include în mod normal OMS
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547925_eng.pdf ) și ghidurile autorităților de sănătate publică (a 
se vedea, de asemenea, secțiunile 4.4 și 5.1).

Acest produs este destinat utilizării la copii. Cu toate acestea, informațiile de siguranță sunt furnizate cu privire la problemele de 
sănătate a adulților, cum ar fi bolile hepatice, sarcina și alăptarea, pentru a permite accesul deplin la toate informațiile relevante.

∗Numele comerciale nu sunt precalificate de OMS. ThPesteAigsuend1erolfoc1A0l responsabilitatea autorității de reglementare a medicamentelor.

În cadrul acestui WHOPAR, numele de proprietate este dat doar ca exemplu.

TITLE - ARTESUNATE + MEFLOQUINE / FALCIGO-PLUS MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN ROMANIAN

Source : WHO

www.911globalmeds.com/buy-artesunate-mefloquine-falcigo-plus-online
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/MA078part4v2.pdf
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4.2 Doze și mod de administrare

Pozologie

Doza zilnică recomandată de comprimate Cipla Artesunat/Mefloquine 25/50 mg FDC (combinație cu doză fixă) este 
cea mai bună aproximare a dozei țintă pentru fiecare medicament:
4 mg/kg/zi pentru artesunat și 8 mg/kg/zi pentru meflochină, corespunzătoare dozelor totale pe 3 zile de 
12 mg/kg și, respectiv, 24 mg/kg.

Acolo unde sunt disponibile cântare precise, dozarea trebuie să se bazeze pe greutate. Dacă aceste scale nu sunt 
disponibile, dozarea comprimatelor Cipla Artesunat/Mefloquine 25/50 mg FDC (combinație cu doză fixă) se poate baza pe 
categorii de vârstă, așa cum se arată în tabelul de mai jos. Sunt afișate și ponderile corespunzătoare aproximative pentru 
aceste categorii de vârstă. La pacienții la extremele de greutate pentru vârsta corespunzătoare (cum ar fi în cazurile de 
malnutriție sau obezitate), doza trebuie ajustată în funcție de greutatea pacientului.

Doza recomandată pentru comprimatele Cipla de artesunat/meflochină 25/50 mg FDC (combinație cu 
doză fixă)
Greutate (kg) Vârstă Doza recomandată

5 - < 9 6 - <12 luni unuArtesunat/Mefloquină 25/50 mg FDC (Combinație cu doză fixă) 
CiplaTablet 25/50 mg pe zi timp de 3 zile

9 - < 18 1 - <7 ani DouăArtesunat/Mefloquină 25/50 mg FDC (Combinație cu doză fixă) Cipla 
Comprimate 25/50 mg pe zi timp de 3 zile

Pentru pacienții cu o greutate de 18 kg sau mai mult, este disponibilă o altă formulă care conține o cantitate mai mare de 
artesunat și meflochină.

Dacă un curs complet de tratament nu duce la ameliorare în decurs de 48 până la 72 de ore, pacientul trebuie 
reevaluat.

Dacă vărsăturile apar în decurs de 30 de minute de la administrarea medicamentului, trebuie repetată doza zilnică 
completă de Artesunat/Mefloquină 25/50 mg FDC (Asociere cu doză fixă) Comprimate Cipla. Dacă vărsăturile apar la mai 
mult de 30 de minute după administrare, trebuie administrată jumătate din doza zilnică recomandată de comprimate 
Cipla de Artesunat/Meflochină 25/50 mg FDC (Asociere cu doză fixă). Dacă a doua doză este vărsată, trebuie instituită o 
terapie antimalarică alternativă.

Dacă o doză este omisă, aceasta trebuie administrată imediat ce este observată. Următoarea doză trebuie administrată după 
intervalul prescris. Pacientului nu trebuie să i se administreze o doză dublă pentru a compensa comprimatul uitat. Îngrijitorul 
pacientului trebuie să se asigure că administrează toate cele trei doze din acest regim.

Mod de administrare
Pentru uz oral.

Comprimatele trebuie înghițite întregi, cu sau fără alimente.

Pentru pacienții care nu pot înghiți comprimatele, comprimatele trebuie puse pe o linguriță care 
conține apă curată și lăsate să se dezintegreze înainte de administrarea orală. Apoi lingurita trebuie 
reumpluta cu apa si acest lichid trebuie administrat copilului.

Populații speciale

vârstnici
Nu se recomandă ajustarea dozei pentru adulți la pacienții vârstnici.

Populația Pediatrică
Artesunat/Mefloquină 25/50 mg FDC (Asociere cu doză fixă) Cipla comprimate nu este recomandat pentru tratamentul 
sugarilor cu greutatea mai mică de 5 kg și/sau cu vârsta mai mică de 6 luni.
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Insuficiență renală
Nu există dovezi că ajustarea dozei este necesară pentru pacienții cu insuficiență renală. Cu toate acestea, 
deoarece dovezile clinice la astfel de pacienți sunt limitate, se recomandă prudență atunci când se utilizează 
Artesunat/Mefloquină 25/50 mg FDC (combinație cu doză fixă) Cipla comprimate la pacienții cu insuficiență 
renală.

Insuficiență hepatică
Nu se recomandă ajustarea dozei la pacienții adulți cu insuficiență hepatică ușoară până la moderată. Cu 
toate acestea, la pacienții cu insuficiență hepatică, eliminarea meflochinei poate fi prelungită, ceea ce duce 
la niveluri plasmatice mai mari și la un risc mai mare de reacții adverse. Se recomandă prudență când se 
utilizează Artesunat/Mefloquină 25/50 mg FDC (combinație cu doză fixă) Cipla comprimate la pacienții cu 
insuficiență hepatică.

4.3 Contraindicatii

•
•
•

Hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1 
Hipersensibilitate cunoscută la chinină, chinidină sau orice artemisinină
Perioada de recuperare după malarie severă, deoarece meflochina s-a dovedit că crește riscul de 
convulsii
Terapie concomitentă sau recentă cu halofantrină, datorită riscului crescut de prelungire a intervalului 
QTc
Terapie concomitentă sau recentă cu ketoconazol, datorită riscului crescut de prelungire a intervalului 
QTc

•

•

4.4 Avertismente și precauții speciale pentru utilizare

Malaria poate reveni în ciuda utilizării unui tratament antimalaric eficient și a unui răspuns 
clinic inițial bun. Acest lucru poate apărea dacă pacientul are un eșec tardiv al tratamentului 
(adică după o reducere inițială a numărului de paraziți, acestea cresc din nou din cauza 
eșecului de a obține eliminarea completă a paraziților) sau dacă pacienții care rămân în 
regiunea endemică a malariei devin reinfectați. Dacă există o reapariție a simptomelor 
clinice și a semnelor de malarie, pacientul trebuie evaluat imediat și, dacă este indicat clinic, 
trebuie prescris un tratament antimalaric eficient. Comprimatele Cipla Artesunat/
Mefloquină 25/50 mg FDC (Asociere cu doză fixă) nu trebuie utilizate în decurs de două luni 
de la o doză terapeutică de meflochină, din cauza riscului crescut de reacții adverse 
neuropsihiatrice induse de meflochină.
Nu există dovezi suficiente pentru utilizarea comprimatelor Cipla artesunat/meflochină 25/50 mg 
FDC (combinație cu doză fixă) în tratamentul malariei din cauzaPlasmodium vivax,
Plasmodium malariae, Plasmodium ovalesauPlasmodium knowlesi.Prin urmare, nu este recomandat.

Nu există dovezi suficiente pentru a susține utilizarea comprimatelor Cipla Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC 
(combinație cu doză fixă) pentru prevenirea malariei.

Trebuie avută prudență în:
• Pacienți cu defecte de conducere cardiacă subiacente sau aritmii cardiace cunoscute:

În cazuri rare, tratamentul și profilaxia cu meflochină au fost asociate cu evenimente 
adverse semnificative clinic legate de conducerea cardiacă.

•
•

Pacienți cu antecedente de convulsii.
Pacienți cu insuficiență hepatică severă, deoarece meflochina suferă metabolismul hepatic.
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• Pacienți cu talasemie, anemie falciforme sau deficit de G6PD. Nu s-au făcut studii la 
persoanele cu aceste afecțiuni.

4.5 Interacțiunea cu alte medicamente și alte forme de interacțiune
Nu s-au efectuat studii de interacțiune medicament-medicament cu combinația cu doză fixă   de artesunat și 
meflochină.

Antimalaricele
Halofantrina poate provoca prelungirea fatală a intervalului QTc. Acest lucru s-a întâmplat când halofantrină a fost 
utilizată cu sau fără administrare prealabilă de meflochină. Prin urmare, comprimatele Cipla Artesunat/Mefloquină 
25/50 mg FDC (Asociere cu doză fixă) nu trebuie administrate împreună sau în decurs de 21 de zile după terapia cu 
halofantrină.

Administrarea concomitentă de meflochină și chinină a produs o creștere modestă a QTc la pacienți și voluntari, 
care s-a corelat doar cu concentrațiile de chinină. A existat o experiență extinsă cu utilizarea unei doze de 
încărcare a chininei (20 mg sare/kg) pentru tratarea malariei grave falciparum la pacienții tratați mai devreme cu 
meflochină, fără efecte cardiace dăunătoare. În plus, un studiu la pacienții cu malarie nu a găsit o interacțiune 
cardiacă semnificativă între doza de chinină (10 mg sare/kg) și meflochină orală (15 mg/kg) administrate 
împreună.

Chinidina și clorochina au fost asociate cu prelungirea intervalului QTc. Deși nu există date privind 
interacțiunile cu meflochina pentru niciunul dintre medicamente, o creștere a intervalului QTc este 
teoretic posibilă.

Utilizarea concomitentă a meflochinei cu clorochină sau chinină poate crește riscul de convulsii.

Medicamente cardiace

Se știe că un număr de medicamente cardiace (de exemplu chinidină, amiodarona, sotalol, disopiramidă) prelungesc intervalul QTc. 

Prin urmare, se recomandă prudență atunci când administrați comprimate Cipla Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (combinație cu 

doză fixă) împreună cu aceste medicamente, deoarece acest lucru ar putea crește riscul de prelungire a intervalului QTc.

Tratamentul malariei are ca rezultat o încetinire a ritmului cardiac din cauza rezolvării febrei. Acest efect poate
poate fi exacerbată la pacienții care iau deja medicamente care reduc ritmul cardiac, de exemplu digoxină, 
beta-blocante, verapamil, diltiazem sau ivabradină (vezi pct. 4.8).

Medicamente non-cardiace care produc prelungirea QTc
Medicamentele asociate cu prelungirea intervalului QTc includ antidepresive triciclice, fenotiazine, haloperidol, pimozidă, 
terfenadină, astemizol, ketoconazol, moxifloxacină, cisapridă și metoclopramidă. Prin urmare, se recomandă prudență atunci 
când administrați comprimate Cipla Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (combinație cu doză fixă) împreună cu aceste 
medicamente, deoarece acest lucru ar putea crește riscul de prelungire a intervalului QTc.

Agenți antimicrobieni / Ketoconazol
Concentrațiile de meflochină sunt crescute prin administrarea concomitentă cu ampicilină și tetraciclină. 
Concentrațiile de meflochină sunt reduse cu utilizarea concomitentă cu rifampicină.

Ketoconazolul, un inhibitor al CYP3A4, duce la creșterea concentrațiilor de meflochină.
A existat un raport de convulsii la trei pacienți tratați cu meflochină combinată cu chinolone 
ciprofloxacină, ofloxacină sau sparfloxacină.

După cum sa menționat mai sus, se știe că moxifloxacina și ketoconazolul induc prelungirea intervalului QTc atât în   modelele 
clinice, cât și preclinice. Prin urmare, se recomandă prudență atunci când se administrează comprimate Cipla Artesunate/
Mefloquine 25/50 mg FDC (combinație cu doză fixă) cu oricare dintre medicamente, din cauza riscului de prelungire a intervalului 
QTc.
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Anticonvulsivante
Artesunat/Meflochină 25/50 mg FDC (Asociere cu doză fixă) Comprimatele Cipla nu trebuie administrate pacienților 
epileptici, deoarece meflochina reduce concentrațiile plasmatice ale anticonvulsivantelor, de exemplu carbamazepină, 
fenobarbital, fenitoină, acid valproic.

Cu toate acestea, dacă nu este disponibilă nicio altă opțiune, poate fi necesară ajustarea dozei de medicamente anti-
convulsii în timpul tratamentului cu comprimate Cipla Artesunat/Mefloquine 25/50 mg FDC (Asociere cu doză fixă).

Anticoagulante
Există raportări de sângerare gravă la pacienții cărora li sa administrat concomitent meflochină și cumadină. Se 
recomandă monitorizarea atentă a parametrilor de coagulare. Poate fi necesară ajustarea dozei de anticoagulante 
orale.

Metoclopramidă
Utilizarea concomitentă a metoclopramidei cu Artesunat/Mefloquină 25/50 mg FDC (combinație cu 
doză fixă) Cipla comprimate poate crește concentrațiile plasmatice de meflochină.

Antiretrovirale
Administrarea concomitentă de meflochină și ritonavir (200 mg) a scăzut ASC (31%) și Cmax (36%) 
ritonavir. Ritonavirul nu a afectat farmacocinetica meflochinei. Consecințele clinice nu sunt de așteptat.

Alimente

Nu există date privind interacțiunile alimentare cu comprimatele Cipla Artesunat/Mefloquină 25/50 mg FDC 
(combinație cu doză fixă). Date înP. falciparum-pacienții infectați tratați cu meflochină și artesunat administrați sub 
formă de comprimate libere nu au indicat niciun efect consistent al alimentelor asupra ASC a meflochinei.

4.6 Sarcina și alăptarea
Sarcina

Artesunatul + meflochina poate fi utilizat în al doilea și al treilea trimestru de sarcină. În primul trimestru de 
sarcină, artesunatul + meflochină trebuie utilizat numai dacă acesta este singurul tratament disponibil imediat 
sau dacă terapia de primă linie cu chinină plus clindamicină a eșuat.

Alăptarea
Meflochina este secretată în laptele matern. Femeile care alăptează trebuie să primească tratamentul 
antimalaric recomandat (inclusiv artesunat+meflochină).

4.7 Efectul asupra capacității de a conduce și de a folosi utilaje

Meflochina poate provoca amețeli și vertij sever. Pacienții care prezintă astfel de reacții adverse în timpul sau după 
tratamentul cu Artesunat/Mefloquină 25/50 mg FDC (Combinație cu doză fixă) Cipla comprimate nu trebuie să conducă 
vehicule, să opereze utilaje sau să îndeplinească sarcini care necesită un grad înalt de dexteritate manuală și/sau 
psihomotorie cel puțin. La 3 săptămâni după utilizarea comprimatelor Cipla Artesunat/Mefloquină 25/50 mg FDC 
(combinație cu doză fixă).

4.8 Efecte nedorite
Profilul de siguranță al comprimatelor Cipla Artesunat/Mefloquine 25/50 mg FDC (Asociație cu doză fixă) se bazează pe 
un studiu de fază III în Thailanda, efectuat pe 500 de adulți și copii cu probleme necomplicate. falciparummalarie, 
incluzând 251 de pacienți tratați cu combinația de doză fixă   și 249 de pacienți din grupul de comparație tratați cu un 
regim standard de 3 zile de artesunat și meflochină, administrate sub formă de comprimate separate.
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Cele mai frecvente evenimente adverse au fost dureri de cap, amețeli, vărsături, greață, oboseală, 
febră, artralgii, mialgii, anorexie, tulburări de somn și palpitații.

Evenimentele adverse considerate cel puțin posibil legate de artesunat și meflochină sunt enumerate mai jos prin

sistemul corpului, clasa de organe și frecvența absolută. Frecvențele sunt definite ca fiind foarte frecvente (≥1/10),

uzual (≥1/100 până la <1/10), mai puțin frecvente (≥1/1000 până la <1/100), rare și necunoscute (nu pot 
fi estimate din datele disponibile).

Tulburări cardiace
Foarte comun:Palpitații

Tulburări ale urechii și ale labirintului

Uzual: Deficiențe de auz
Tulburări oculare

Mai puțin frecvente:Vedere încețoșată sau alte tulburări vizuale

Tulburări gastrointestinale
Foarte comun:Vărsături

Uzual:Greață, dureri abdominale, diaree

Tulburări generale și afecțiuni la locul de administrare
Uzual:Oboseală

Tulburări hepatobiliare
Uzual:Hiperbilirubinemie Mai 
puțin frecvente:hepatită

Infecții și infestări
Uzual:Recrudescența malariei

Tulburări de metabolism și nutriție
Uzual:anorexie

Tulburări musculo-scheletice și ale țesutului conjunctiv

Uzual: Mialgie, artralgie
Tulburări ale sistemului nervos

Foarte comun:Ameţeală

Uzual:Durere de cap

Tulburari psihiatrice
Foarte comun:Probleme cu somnul Mai 
puțin frecvente:halucinații (vizuale)

Tulburări ale pielii și țesutului subcutanat
Mai puțin frecvente:Prurit

În literatura medicală, alte evenimente adverse care au fost raportate a apărea cu artesunat, 
meflochină sau combinații ale celor două includ anxietate, vise anormale, slăbiciune, urticarie, reacții 
de hipersensibilitate (alergice) și erupții cutanate (inclusiv erupții cutanate maculapapulare 
eritematoase, eritem multiform). , și sindromul Stevens-Johnson), frisoane, tremor, confuzie și 
amorțeală. Evenimente adverse psihiatrice grave (convulsii, sindrom depresiv, psihoză acută) și 
hemoliză intravasculară acută cu hemoglobinurie au fost raportate rar. Au existat, de asemenea, 
raportări de modificări ușoare ale electrocardiogramei (ECG) (creștere QTc și PR), extrasistole atriale,
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modificări nespecifice ale undei T și bradicardie, precum și creșteri ale transaminazelor. 
Frecvențele lor nu pot fi estimate din datele disponibile.

4.9 Supradozaj

Simptome
În cazul unui supradozaj, simptomele descrise la pct. 4.8 pot fi mai pronunțate: au fost 
raportate simptome cardiace, hepatice și neurologice.

Tratament
Pacienții trebuie monitorizați prin ECG și observați pentru simptome neuropsihiatrice timp de cel puțin 24 de ore. 
Utilizarea cărbunelui activat oral pentru a limita absorbția meflochinei poate fi luată în considerare în decurs de o 
oră de la ingestia unei supradoze. Îngrijirea de susținere trebuie acordată conform indicațiilor clinice.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1
Cod ATC: Artemisinină și derivați, combinații (P01BF02)

Proprietăți farmacodinamice

Artesunate
Artesunatul, un derivat al artemisininei și principalul său metabolit dihidroartemisinina (DHA) sunt toxice pentru 
paraziții malariei la concentrații nanomolare. Există o absorbție sporită a medicamentului de către celulele roșii din 
sânge infectate cu paraziți, care este rapidă și saturabilă. Este activ împotriva tuturor speciilor de Plasmodium. Are o 
activitate largă împotriva paraziților asexuați, ucigând toate etapele, de la inelele tinere până la schizoți. ÎnP. falciparum
malariei, artemisinina ucide și gametocitele, inclusiv gametocitele din stadiul 4.

Fragmentul peroxid din artemisinină reacţionează în prezenţa hemului. Un radical primar alchilează hemul printr-
un proces intramolecular pentru a produce aducti hemo-medicament covalent. Se consideră că acumularea de 
derivați ai hemei redox-activi nepolimerizabili, o consecință a alchilării hemei, este toxică pentru parazit. 
Alchilarea hemului de către artemisinina a fost demonstrată la șoarecii infectați cu malarie, ceea ce indică faptul 
că heme acționează ca declanșator și țintă a artemisininei.

meflochina
Meflochina este un agent antimalaric cu activitate schizontocidă foarte activă, dar nu este gametocid. Este activ 
împotriva rezistentei la clorochinăP. falciparum. Mecanismul exact de acțiune al meflochinei este neclar, dar are o 
afinitate mare pentru membranele eritrocitare.

Eficacitatea clinică a artesunatului/meflochinei

Eficacitatea comprimatelor Cipla Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Combinație cu doză fixă) va depinde de 
sensibilitatea la medicamente a paraziților locali ai malariei. Rezistența a fost evidențiată de o scădere a ratei de 
vindecare a artesunatului plus meflochină administrate sub formă de tablete separate în Cambodgia de Vest și o 
încetinire a curățării paraziților în nord-vestul Thailandei.

Un studiu clinic deschis pe 500 de pacienți (adulți și copii) a fost efectuat în nord-vestul Thailandei. Pacienții 
tratați cu comprimate Cipla Artesunat/Mefloquină 25/50 mg FDC (combinație cu doză fixă) au înregistrat o rată 
de vindecare corectată PCR în ziua 63 de 91,9% (95% CI 88,2, 95,6), în timp ce cei tratați cu regimul standard de 
comprimate libere de artesunat și meflochina a prezentat o rată de vindecare corectată PCR în ziua 63 de 89,2% 
(IC 95% 85,0, 93,4; analiza Kaplan-Meier, testul log-rank pentru semnificație).

Într-un studiu deschis suplimentar, randomizat, pe 50 de pacienți adulți cu afecțiuni acute, necomplicate
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P. falciparummalaria efectuată în Thailanda, 22/24 de pacienți (91,7%) pacienți tratați cu Artesunat/Mefloquină 25/50 mg 
FDC (Fixed Dose Combination) Cipla Tablets au avut vindecare parazitologică în ziua 28, comparativ cu 24/24 (100%) 
pacienți cărora li sa administrat artesunat și meflochina sub formă de tablete separate.

Un studiu deschis, cu un singur braț, cu comprimate Cipla Artesunat/Mefloquină 25/50 mg FDC (combinație cu 
doză fixă) la 77 de pacienți adulți cu afecțiuni acute, necomplicate.P. falciparummalaria efectuată în India a 
raportat rate de vindecare parazitologică pe 63 de zile de 100%.

5.2 Proprietăți farmacocinetice

Artesunate
Conform datelor publicate, artesunatul administrat pe cale orală este hidrolizat rapid la DHA, în principal de 
colinesterazele plasmatice sau tisulare. Datorită conversiei rapide, artesunatul este adesea considerat ca pro-
medicament al DHA. După administrarea orală de artesunat, raportul dintre ASC pentru DHA și ASC pentru artesunat 
poate fi de până la 10:1. Concentrațiile artesunatului Cmax sunt atinse în decurs de 1 oră și se elimină cu un timp de 
înjumătățire de 20 până la 45 de minute. Legarea artesunatului și a DHA de proteinele plasmatice este moderată (62 
până la 93%), iar albumina este principala proteină de legare a DHA în plasma umană. Căile metabolice pentru DHA au 
fost studiate la oameni prin analiza metaboliților din urină colectați de la pacienții cărora li s-a administrat SA intravenos 
și metaboliții produși de microzomii hepatici umani. S-a demonstrat că DHA este metabolizat de UGT1A9 și UGT2B7, dar 
nu UGT1A1 și UGT1A6. Principalul metabolit identificat a fost α-DHA-β-glucuronida. AS și DHA sunt supuse unui 
metabolism extins de primă trecere, cu un raport de extracție foarte mare. Pentru medicamentele cu raport de extracție 
ridicat, clearance-ul se apropie de fluxul sanguin și, prin urmare, este limitată rata de perfuzie. Nu sunt disponibile date 
despre excreția urinară pentru om.

meflochina
Meflochina este absorbită din tractul gastrointestinal și este distribuită pe scară largă și rapid în întregul 
organism. Timpul mediu până la concentrațiile maxime variază de la 6 la 24 de ore la voluntari sănătoși. Nivelurile 
plasmatice sunt mai mari la pacienții cu malarie decât la voluntarii sănătoși. Meflochina se leagă în proporție de 
98% de proteinele plasmatice și este metabolizată în ficat de izoenzimele citocromului P450 la metabolitul acid 4-
carboxilic inactiv și alți câțiva metaboliți. Meflochina are un timp de înjumătățire lung de 14-28 de zile. Excreția se 
face în principal în fecale și bilă.

5.3 Date preclinice de siguranță

Artesunatul și meflochina au fost utilizate pe scară largă și în siguranță de mulți ani pentru tratamentul malariei 
în doze similare cu cele utilizate în comprimatele Cipla Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Combinație cu 
doză fixă).

Derivații de artemisinină, dintre care artesunatul este unul, au fost asociați cu neurotoxicitate în urma expunerii 
prelungite la doze foarte mari la animale. Până în prezent, nu există dovezi clinice convingătoare de neurotoxicitate la 
pacienții tratați. În plus, potențialul de neurotoxicitate la om este foarte puțin probabil, având în vedere eliminarea 
rapidă a artesunatului și expunerea scurtă (3 zile de tratament). De asemenea, se știe că artemisininele sunt 
embriotoxice și s-a demonstrat că artesunatul provoacă creșteri ale pierderilor postimplantare și ale teratogenității 
(incidență scăzută a malformațiilor cardiovasculare și ale scheletului) la șobolani și iepuri.

La șobolani și șoareci, s-a demonstrat că meflochina traversează placenta și este teratogenă la începutul gestației. 
Meflochina este, de asemenea, secretată în laptele matern (vezi pct. 4.6).

In vitro, meflochina blochează de preferință cele lente (IKs) componenta potasiului redresorului 
întârziat (K+) în mușchiul cardiac și, prin urmare, are potențialul teoretic de a exacerba prelungirea 
QTc produsă de alte medicamente.
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6. DATE FARMACEUTICE

6.1
Nucleul comprimatului: croscarmeloză sodică, stearat de magneziu și celuloză microcristalină.

Lista excipienților

Strat de peliculă: lac de aluminiu indigo carmin (FD și C Blue #2), hipromeloză, macrogol, polisorbat
80 și dioxid de titan.

6.2 Incompatibilități

Nici unul.

6.3
36 de luni

Termen de valabilitate

6.4
A nu se păstra la temperaturi peste 30°C

Precauții speciale pentru depozitare

6.5
Ambalaj primar: Blister din aluminiu-aluminiu cu 3 comprimate.

Natura și conținutul containerului

Ambalaj secundar:Cutie cu o bandă de 3 comprimate și cutie cu 2 benzi de 3 comprimate.

6.6 Instrucțiuni de utilizare și manipulare și eliminare

Nu se aplică

7. FURNIZOR

Cipla Ltd
Mumbai Central
Mumbai 400008
Maharashtra, India
Telefon: (9122) 23082891 Fax: 
(9122) 23070013
E-mail:exports@cipla.com

8. NUMĂR DE REFERINȚĂ CINE (PROGRAMUL DE PRECALIFICARE)

MA078

9. DATA PRIMEI PRECALIFICARI/REINNOIREA PRECALIFICARII

12 septembrie 2012
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