
1. LÄKEMEDLETS NAMN

Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (fast doskombination) Cipla-tabletter∗

Artesunate 25mg + Mefloquine (som hydroklorid) 50mg tabletter

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (fast doskombination) Cipla-tablett innehåller 
25 mg artesunat och 50 mg meflokin (som hydroklorid)

För hela listan över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Blå, runda, släta, bikonvexa, filmdragerade 
tabletter. Tabletterna ska inte delas.

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (fast doskombination) Cipla tabletter är indicerade för 
behandling av akut okompliceradPlasmodium falciparummalaria, i enderaP. falciparum
monoinfektion eller blandade infektioner hos barn och spädbarn på 5 kg och uppåt.

De senaste officiella riktlinjerna för lämplig användning av antimalariamedel och lokal information 
om förekomsten av resistens mot malarialäkemedel måste beaktas för att besluta om lämpligheten 
av behandling med Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dos Combination) Cipla Tabletter .

Officiell vägledning kommer normalt att omfatta WHO

(http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547925_eng.pdf ) och folkhälsomyndigheternas 
riktlinjer (se även avsnitt 4.4 och 5.1).

Denna produkt är avsedd för användning hos barn. Icke desto mindre tillhandahålls säkerhetsinformation med avseende 
på vuxna hälsofrågor såsom leversjukdom, graviditet och amning, för att ge full tillgång till all relevant information.

∗Handelsnamn är inte prekvalificerade av WHO. ThPäraig suend1eholfoc1a0l läkemedelsmyndighets ansvar.
I hela denna WHOPAR ges det egna namnet endast som ett exempel.

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

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 Dosering och administreringssätt

Dosering

Den rekommenderade dagliga dosen av Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Fast Dos Combination) Cipla-
tabletter är den bästa approximationen av måldosen för varje läkemedel:
4 mg/kg/d för artesunat och 8 mg/kg/d för meflokin, motsvarande totaldoser under 3 dagar på 12 
mg/kg respektive 24 mg/kg.

Där exakta vågar finns tillgängliga, bör doseringen baseras på vikt. Om dessa skalor inte är 
tillgängliga kan doseringen av Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Fixed Dos Combination) 
Cipla-tabletter baseras på ålderskategorier som visas i tabellen nedan. De ungefärliga 
motsvarande vikterna för dessa ålderskategorier visas också. Hos patienter med extrem vikt för 
motsvarande ålder (t.ex. vid undernäring eller fetma), bör dosen justeras efter patientens vikt.

Rekommenderad dosering för Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (fast doskombination) 
Cipla-tabletter
vikt (kg) Ålder Rekommenderad dos

5 - < 9 6 - <12 månader EttArtesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (fast doskombination) Cipla 
Tablett 25/50 mg dagligen i 3 dagar

9 - < 18 1 - <7 år TvåArtesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (fast doskombination) Cipla 
tabletter 25/50 mg dagligen i 3 dagar

För patienter som väger 18 kg eller mer finns en annan formulering som innehåller en högre mängd artesunat 
och meflokin tillgänglig.

Om en fullständig behandlingskur inte leder till förbättring inom 48 till 72 timmar bör patienten 
omvärderas.
Om kräkningar inträffar inom 30 minuter efter läkemedelsadministrering, ska den fullständiga dagliga dosen av 
Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Fixed Dos Combination) Cipla-tabletter upprepas. Om kräkningar inträffar 
mer än 30 minuter efter dosering ska hälften av den rekommenderade dagliga dosen av Artesunate/Mefloquine 
25/50 mg FDC (Fixed Dos Combination) Cipla-tabletter ges. Om den andra dosen kräks ska alternativ 
antimalariabehandling sättas in.

Om en dos glöms ska den ges så snart det noterats. Nästa dos ska ges efter det föreskrivna 
intervallet. Patienten ska inte ges en dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett. 
Patientens vårdgivare bör se till att ge alla tre doserna av denna kur.

Administreringssätt
För oral användning.

Tabletterna ska sväljas hela med eller utan mat.
För patienter som inte kan svälja tabletter ska tabletten/tabletterna placeras på en tesked 
innehållande rent vatten och tillåtas sönderfalla före oral administrering. Sedan ska teskeden 
fyllas på med vatten och denna vätska ska ges till barnet.

Särskilda populationer

Äldre
Ingen justering av vuxendosen rekommenderas för äldre patienter.

Pediatrisk population
Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (fast doskombination) Cipla tabletter rekommenderas inte för 
behandling av spädbarn som väger mindre än 5 kg och/eller yngre än 6 månader.
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Nedsatt njurfunktion
Det finns inga bevis för att dosjustering är nödvändig för patienter med njurinsufficiens. Men eftersom 
kliniska bevis hos sådana patienter är begränsade, bör försiktighet iakttas vid användning av 
Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Fixed Dos Combination) Cipla-tabletter till patienter med nedsatt 
njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion
Ingen justering av dosen rekommenderas för vuxna patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. 
Hos patienter med nedsatt leverfunktion kan emellertid elimineringen av meflokin vara förlängd, vilket 
leder till högre plasmanivåer och en högre risk för biverkningar. Försiktighet bör iakttas vid användning av 
Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Fixed Dos Combination) Cipla-tabletter hos patienter med nedsatt 
leverfunktion.

4.3 Kontraindikationer

•
•
•

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något av hjälpämnena listade i avsnitt 6.1 
Känd överkänslighet mot kinin, kinidin eller något artemisinin
Återhämtningsperioden från svår malaria, då meflokin har visat sig öka risken för 
kramper
Samtidig eller nyligen genomförd halofantrinbehandling, på grund av den ökade risken för förlängning av QTc-
intervallet
Samtidig eller nyligen genomförd ketokonazolbehandling, på grund av den ökade risken för förlängning av QTc-
intervallet

•

•

4.4 Särskilda varningar och försiktighetsåtgärder för användning

Malaria kan komma tillbaka trots användning av en effektiv antimalariabehandling och ett 
bra initialt kliniskt svar. Detta kan inträffa om patienten har en sen behandlingssvikt (dvs. 
efter en initial minskning av antalet parasiter ökar de igen på grund av misslyckande med 
att uppnå fullständig eliminering av parasiter) eller om patienter som stannar kvar i den 
endemiska malariaregionen blir återinfekterade. Om kliniska symtom och tecken på 
malaria återkommer, ska patienten omedelbart utvärderas och, om det är kliniskt indicerat, 
ska effektiv antimalariabehandling förskrivas. Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (fast 
doskombination) Cipla tabletter ska inte användas inom två månader efter en terapeutisk 
dos av meflokin på grund av den ökade risken för meflokininducerade neuropsykiatriska 
biverkningar.
Det finns otillräckligt underlag för användning av Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dos 
Combination) Cipla Tabletter vid behandling av malaria p.g.a.Plasmodium vivax,
Plasmodium malariae, Plasmodium ovaleellerPlasmodium knowlesi.Det rekommenderas därför inte.

Det finns inte tillräckligt med bevis för att stödja användningen av Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dos 
Combination) Cipla-tabletter för att förebygga malaria.

Försiktighet bör iakttas vid:
• Patienter med underliggande hjärtledningsdefekter eller kända hjärtarytmier:

I sällsynta fall har behandling och profylax med meflokin associerats med kliniskt 
signifikanta biverkningar relaterade till hjärtöverledning.

•
•

Patienter med en historia av anfall.
Patienter med gravt nedsatt leverfunktion, eftersom meflokin genomgår levermetabolism.
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• Patienter med talassemi, sicklecellanemi eller G6PD-brist. Inga studier har gjorts på 
personer med dessa tillstånd.

4.5 Interaktion med andra läkemedel och andra former av interaktion

Inga läkemedelsinteraktionsstudier har utförts med den fasta doskombinationen av artesunat och 
meflokin.

Antimalariamedel

Halofantrin kan orsaka dödlig förlängning av QTc. Detta har inträffat när halofantrin använts med 
eller utan tidigare administrering av meflokin. Därför får Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC 
(Fixed Dos Combination) Cipla tabletter inte ges samtidigt eller inom 21 dagar efter behandling med 
halofantrin.

Samtidig administrering av meflokin och kinin gav en måttlig ökning av QTc hos patienter och frivilliga som 
endast korrelerade med kininkoncentrationer. Det har funnits omfattande erfarenhet av användning av en 
laddningsdos kinin (20 mg salt/kg) för behandling av svår falciparummalaria hos patienter som tidigare 
behandlats med meflokin utan skadliga hjärteffekter. Dessutom fann en studie på malariapatienter ingen 
signifikant hjärtinteraktion mellan dosen kinin (10 mg salt/kg) och oralt meflokin (15 mg/kg) som gavs 
tillsammans.

Kinidin och klorokin har associerats med förlängning av QTc-intervallet. Även om det inte finns några 
interaktionsdata med meflokin för något av läkemedlen, är en ökning av QTc-intervallet teoretiskt 
möjlig.

Samtidig användning av meflokin och klorokin eller kinin kan öka risken för kramper.

Hjärtdroger
Ett antal hjärtläkemedel (t.ex. kinidin, amiodaron, sotalol, disopyramid) är kända för att förlänga QTc-
intervallet. Därför tillråds försiktighet när man ger Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Fixed Dos 
Combination) Cipla-tabletter tillsammans med dessa läkemedel, eftersom detta kan öka risken för QTc-
förlängning.

Behandling av malaria resulterar i en långsammare hjärtfrekvens på grund av feberupplösning. Denna effekt kan

förvärras hos patienter som redan tar läkemedel som minskar hjärtfrekvensen, t.ex. digoxin, β-
blockerare, verapamil, diltiazem eller ivabradin (se avsnitt 4.8).

Icke-hjärtläkemedel som producerar QTc-förlängning
Läkemedel associerade med QTc-förlängning inkluderar tricykliska antidepressiva medel, fenotiaziner, 
haloperidol, pimozid, terfenadin, astemizol, ketokonazol, moxifloxacin, cisaprid och metoklopramid. Därför 
tillråds försiktighet när man ger Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Fast Dos Combination) Cipla-tabletter 
tillsammans med dessa läkemedel, eftersom detta kan öka risken för QTc-förlängning.

Antimikrobiella medel / Ketokonazol
Meflokinkoncentrationerna ökar vid samtidig administrering med ampicillin och tetracyklin. 
Meflokinkoncentrationerna minskar vid samtidig användning med rifampicin.
Ketokonazol, en hämmare av CYP3A4, resulterar i ökade meflokinkoncentrationer.
Det har rapporterats om kramper hos tre patienter som behandlats med meflokin i kombination med 
kinolonerna ciprofloxacin, ofloxacin eller sparfloxacin.

Som noterats ovan är moxifloxacin och ketokonazol kända för att inducera QTc-förlängning i både kliniska 
och prekliniska modeller. Därför tillråds försiktighet när du ger Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Fixed 
Dos Combination) Cipla-tabletter med båda läkemedlen på grund av risken för en förlängning av QTc-
intervallet.
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Antikonvulsiva medel

Artesunate/Meflokin 25/50mg FDC (Fixed Dos Combination) Cipla tabletter ska inte ges till 
epilepsipatienter, eftersom meflokin minskar plasmanivåerna av antikonvulsiva medel, t.ex. karbamazepin, 
fenobarbital, fenytoin, valproinsyra.
Men om inget annat val finns tillgängligt, kan dosjustering av medicin mot anfall vara nödvändig under 
behandling med Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Fixed Dos Combination) Cipla-tabletter.

Antikoagulanter
Det finns rapporter om allvarliga blödningar hos patienter som samtidigt administrerats av meflokin och kumadin. 
Noggrann övervakning av koagulationsparametrar rekommenderas. Dosjustering av orala antikoagulantia kan vara 
nödvändig.

Metoklopramid
Samtidig användning av metoklopramid och Artesunate/meflokin 25/50 mg FDC (fast 
doskombination) Cipla-tabletter kan öka plasmakoncentrationerna av meflokin.

Antiretrovirala medel

Samtidig administrering av meflokin och ritonavir (200 mg) minskade ritonavirs AUC (31 %) och Cmax 
(36 %). Ritonavir påverkade inte farmakokinetiken för meflokin. Kliniska konsekvenser förväntas inte.

Mat
Det finns inga födoämnesinteraktionsdata med Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (fast doskombination) 
Cipla-tabletter. Data inP. falciparum-infekterade patienter som behandlats med meflokin och artesunat som 
gavs som lösa tabletter visade inte på någon konsekvent effekt av mat på meflokin AUC.

4.6 Graviditet och amning

Graviditet
Artesunate + meflokin kan användas under andra och tredje trimestern av graviditeten. Under första trimestern ska 
artesunate + meflokin endast användas om detta är den enda behandlingen som finns omedelbart tillgänglig eller om 
förstahandsbehandlingen med kinin plus klindamycin har misslyckats.

Laktation
Meflokin utsöndras i bröstmjölk. Ammande kvinnor bör få den rekommenderade 
antimalariabehandlingen (inklusive artesunat+meflokin).

4.7 Effekt på förmågan att köra och använda maskiner

Meflokin kan orsaka yrsel och svår svindel. Patienter som upplever sådana biverkningar under eller efter 
behandling med Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Fixed Dos Combination) Cipla-tabletter bör inte köra bil, 
använda maskiner eller utföra uppgifter som kräver en hög grad av manuell och/eller psykomotorisk 
fingerfärdighet under minst 3 veckor efter användning av Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (fast 
doskombination) Cipla-tabletter.

4.8 Oönskade effekter

Säkerhetsprofilen för Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Fixed Dos Combination) Cipla-tabletter är 
baserad på en fas III-studie i Thailand utförd på 500 vuxna och barn med okomplicerad falciparummalaria, 
inklusive 251 patienter behandlade med den fasta doskombinationen och 249 patienter i 
jämförelsegruppen behandlade med en standard 3-dagars regim av artesunat och meflokin, givet som 
separata tabletter.
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De vanligaste biverkningarna var huvudvärk, yrsel, kräkningar, illamående, trötthet, pyrexi, 
artralgi, myalgi, anorexi, sömnstörningar och hjärtklappning.

Biverkningar som anses åtminstone möjligen relaterade till artesunat och meflokin listas nedan av

kroppssystem, organklass och absolut frekvens. Frekvenser definieras som mycket vanliga (≥1/10),

allmänning (≥1/100 till <1/10), ovanligt (≥1/1 000 till <1/100), sällsynta och okänd (kan inte 
uppskattas från tillgängliga data).

Hjärtbesvär
Väldigt vanligt:Hjärtklappning

Öron- och labyrintsjukdomar

Allmänning: Hörselskadad

Ögonbesvär
Ovanlig:Suddig syn eller annan synstörning

Gastrointestinala störningar
Väldigt vanligt:Kräkningar

Allmänning:Illamående, buksmärtor, diarré

Allmänna symtom och tillstånd vid administreringsstället
Allmänning:Trötthet

Lever och gallvägar
Allmänning:Hyperbilirubinemi 
Ovanlig:Hepatit

Infektioner och angrepp
Allmänning:Återfall av malaria

Metabolism och näringsstörningar
Allmänning:Anorexi

Muskuloskeletala och bindvävssjukdomar
Allmänning: Myalgi, artralgi

Störningar i nervsystemet
Väldigt vanligt:Yrsel
Allmänning:Huvudvärk

Psykiatriska störningar
Väldigt vanligt:Sömnstörning 
Ovanlig:Hallucination (visuell)

Hud och subkutan vävnad
Ovanlig:Klåda

I den medicinska litteraturen inkluderar andra biverkningar som har rapporterats inträffa med artesunat, 
meflokin eller kombinationer av de två ångest, onormala drömmar, svaghet, urtikaria, 
överkänslighetsreaktioner (allergiska) och hudutslag (inklusive erytematösa makulapapulära utslag, 
erythema multiforme och Stevens-Johnsons syndrom), stelhet, tremor, förvirring och domningar. Allvarliga 
psykiatriska biverkningar (kramper, depressivt syndrom, akut psykos) och akut intravaskulär hemolys med 
hemoglobinuri har rapporterats i sällsynta fall. Det har också rapporterats om milda 
elektrokardiogramförändringar (EKG) (QTc- och PR-ökningar), förmaksextrasystoler,
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ospecifika T-vågsförändringar och bradykardi, såväl som förhöjda transaminaser. Deras 
frekvenser kan inte uppskattas utifrån tillgängliga data.

4.9 Överdos

Symtom
I händelse av en överdos kan symtomen som beskrivs i avsnitt 4.8 vara mer uttalade: hjärt-, 
lever- och neurologiska symtom har rapporterats.

Behandling
Patienter bör övervakas med EKG och observeras med avseende på neuropsykiatriska symtom i minst 
24 timmar. Användning av oralt aktivt kol för att begränsa meflokinabsorptionen kan övervägas inom 
en timme efter intag av en överdos. Understödjande vård ska ges enligt klinisk indikation.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1
ATC-kod: Artemisinin och derivat, kombinationer (P01BF02)

Farmakodynamiska egenskaper

Artesunate
Artesunate, ett artemisininderivat, och dess huvudsakliga metabolit dihydroartemisinin (DHA) är toxiska för 
malariaparasiter vid nanomolära koncentrationer. Det finns ett ökat upptag av läkemedlet av röda blodkroppar 
infekterade med parasiter, vilket är snabbt och mättbart. Det är aktivt mot alla Plasmodium-arter. Den har bred 
aktivitet mot asexuella parasiter och dödar alla stadier från unga ringar till schizonter. IP. falciparummalaria, 
artemisinin dödar också gametocyterna – inklusive gametocyterna i stadium 4.

Peroxiddelen i artemisinin reagerar i närvaro av hem. En primär radikal alkylerar hem via en 
intramolekylär process för att producera kovalenta hem-läkemedelsaddukter. Ansamlingen av icke-
polymeriserbara redoxaktiva hemderivat, en följd av hemalkylering, tros vara giftigt för parasiten. 
Alkyleringen av hem med artemisinin har påvisats i malariainfekterade möss, vilket indikerar att hem 
fungerar som utlösaren och målet för artemisinin.

Meflokin
Meflokin är ett antimalariamedel med högaktiv schizontocidaktivitet men är inte gametocid. Den är 
aktiv mot klorokinresistentP. falciparum. Den exakta verkningsmekanismen för meflokin är oklar men 
den har hög affinitet för erytrocytmembran.

Klinisk effekt av artesunat/meflokin
Effekten av Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dos Combination) Cipla-tabletter kommer att bero på 
läkemedelskänsligheten hos de lokala malariaparasiterna. Resistens har visats av en minskning av 
botningshastigheten för artesunat plus meflokin som ges som separata tabletter i västra Kambodja och en 
långsammare eliminering av parasiter i nordvästra Thailand.

En öppen klinisk studie på 500 patienter (vuxna och barn) genomfördes i nordvästra Thailand. Patienter som 
behandlades med Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Fixed Dos Combination) Cipla-tabletter upplevde en 
dag 63 PCR-korrigerad botningsfrekvens på 91,9 % (95 % CI 88,2, 95,6), medan de som behandlades med 
standardregimen för lös tablett och artesunate meflokin visade en dag 63 PCR-korrigerad botningshastighet på 
89,2 % (95 % CI 85,0, 93,4; Kaplan-Meier-analys, log-rank test för signifikans).

I en ytterligare, randomiserad öppen studie på 50 vuxna patienter med akut, okomplicerad
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P. falciparummalaria utförd i Thailand, 22/24 patienter (91,7 %) patienter behandlade med Artesunate/
Mefloquine 25/50 mg FDC (Fixed Dos Combination) Cipla-tabletter hade parasitologisk bot vid dag 28, 
jämfört med 24/24 (100 %) patienter som fick artesunate och meflokin som separata tabletter.

En öppen, enkelarmad studie med Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Fixed Dos Combination) 
Cipla-tabletter på 77 vuxna patienter med akut, okompliceradP. falciparummalaria utförd i Indien 
rapporterade 63-dagars parasitologiska botemedel på 100%.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Artesunate
Enligt publicerade data hydrolyseras oralt administrerat artesunat snabbt till DHA, främst av kolinesteraser i 
plasma eller vävnad. På grund av den snabba omvandlingen anses artesunat ofta vara prodrug av DHA. Efter oral 
administrering av artesunat kan förhållandet mellan AUC för DHA och AUC för artesunat vara så högt som 10:1. 
Artesunat Cmax-koncentrationer uppnås inom 1 timme och det elimineras med en halveringstid på 20 till 45 
minuter. Plasmaproteinbindningen av artesunat och DHA är måttlig (62 till 93%) och albumin är det huvudsakliga 
bindningsproteinet för DHA i human plasma. De metaboliska vägarna för DHA studerades hos människor genom 
att analysera metaboliter i urin som samlats in från patienter som hade fått intravenös AS och metaboliter 
producerade av humana levermikrosomer. Det visades att DHA metaboliseras av UGT1A9 och UGT2B7, men inte 
UGT1A1 och UGT1A6. Den huvudsakliga metaboliten som identifierades var α-DHA-β-glukuronid. AS och DHA 
genomgår omfattande first-pass metabolism med mycket hög extraktionskvot. För läkemedel med hög 
extraktionskvot närmar sig clearance blodflödet och är därför perfusionshastigheten begränsad. Inga data om 
urinutsöndring finns tillgängliga för människor.

Meflokin
Meflokin absorberas från mag-tarmkanalen och distribueras brett och snabbt i hela kroppen. 
Medeltiden till maximala koncentrationer varierar från 6 till 24 timmar hos friska frivilliga. 
Plasmanivåerna är högre hos patienter med malaria än hos friska frivilliga. Meflokin är till 98 % 
bundet till plasmaproteiner och metaboliseras i levern av cytokrom P450 isoenzymer till inaktiv 4-
karboxylsyrametabolit och flera andra metaboliter. Meflokin har en lång halveringstid på 14-28 dagar. 
Utsöndring sker främst i avföring och galla.

5.3 Prekliniska säkerhetsdata

Artesunate och mefloquine har använts i stor utsträckning och säkert i många år för behandling av 
malaria i doser som liknar de som används i Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Fixed Dose 
Combination) Cipla-tabletter.

Artemisininderivat, varav artesunat är ett, har associerats med neurotoxicitet efter långvarig exponering för 
mycket höga doser hos djur. Hittills finns det inga övertygande kliniska bevis för neurotoxicitet hos behandlade 
patienter. Dessutom är potentialen för neurotoxicitet hos människa högst osannolik med tanke på den snabba 
elimineringen av artesunat och kort exponering (3 dagars behandling). Artemisininer är också kända för att vara 
embryotoxiska och artesunat har visat sig orsaka ökningar av post-implantationsförlust och teratogenicitet (låg 
förekomst av kardiovaskulära och skelettmissbildningar) hos råttor och kaniner.

Hos råttor och möss har meflokin visat sig passera placentan och är teratogent i tidig graviditet. 
Meflokin utsöndras också i bröstmjölk (se avsnitt 4.6).

In vitro, meflokin blockerar företrädesvis de långsamma (IKs) komponent av den fördröjda likriktaren 
kalium (K+) kanal i hjärtmuskeln och har därför teoretiskt potential att förvärra QTc-förlängningen som 
produceras av andra läkemedel.
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6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1
Kärntablett: Kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat och mikrokristallin cellulosa.

Lista över hjälpämnen

Filmbeläggning: Indigo carmine aluminium lake (FD & C Blue #2), hypromellos, macrogol, polysorbat
80 och titandioxid.

6.2 Inkompatibiliteter

Ingen.

6.3
36 månader

Hållbarhetstid

6.4
Förvaras inte över 30°C

Särskilda försiktighetsåtgärder vid förvaring

6.5
Primärförpackning: Aluminium-aluminium blisterremsa med 3 tabletter.

Behållarens art och innehåll

Sekundär packning:Kartong med en remsa med 3 tabletter och kartong med 2 remsor med 3 tabletter.

6.6 Anvisningar för användning och hantering samt kassering

Inte tillämpbar

7. LEVERANTÖR

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

8. WHO REFERENSNUMMER (PREKVALIFIKATIONSPROGRAM)

MA078

9. DATUM FÖR FÖRSTA PREKVALIFIKATIONEN/FÖRNYELSE AV 
PREKVALIFIKATIONEN

12 september 2012
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