
1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) Cipla Tabletler∗

Artesunate 25mg + Mefloquine (hidroklorür olarak) 50mg Tabletler

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) Cipla tableti 25 
mg artesunat ve 50 mg meflokin (hidroklorür olarak) içerir.

Yardımcı maddelerin tam listesi için Bölüm 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Mavi, yuvarlak, pürüzsüz, bikonveks, film kaplı 
tabletler. Tabletler bölünmemelidir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Tedavi endikasyonları

Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) Cipla Tabletler akut komplikasyonsuz 
tedavi için endikedir.Plasmodium falciparumsıtma, herhangi birinin ortamındaP. falciparum5 kg ve üzeri 
çocuklarda ve bebeklerde mono enfeksiyon veya karışık enfeksiyonlar.

Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) Cipla Tabletleri ile tedavinin 
uygunluğuna karar verilirken sıtma önleyici ajanların uygun kullanımına ilişkin en son resmi 
kılavuzlar ve sıtma önleyici ilaçlara direnç prevalansına ilişkin yerel bilgiler dikkate alınmalıdır. .

Resmi rehberlik normalde WHO'yu içerecektir
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547925_eng.pdf ) ve halk sağlığı yetkililerinin 
yönergeleri (ayrıca bkz. bölüm 4.4 ve 5.1).

Bu ürün çocuklarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bununla birlikte, ilgili tüm bilgilere tam erişime izin vermek 
için karaciğer hastalığı, hamilelik ve emzirme gibi yetişkin sağlık sorunlarına ilişkin güvenlik bilgileri 
sağlanmaktadır.

∗Ticari isimler DSÖ tarafından ön yeterliliğe sahip değildir. ThPdır-diraig suend1erÖbenfok1a0l ilaç düzenleme makamının sorumluluğundadır.

Bu WHOPAR'ın tamamında özel ad yalnızca örnek olarak verilmiştir.

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

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 Pozoloji ve Uygulama Yöntemi

pozoloji

Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) Cipla Tabletlerinin önerilen 
günlük dozu, her ilaç için hedef dozun en iyi tahminidir:
Artesunat için 4 mg/kg/gün ve meflokin için 8 mg/kg/gün, sırasıyla 3 günlük toplam dozlara karşılık 
gelen 12 mg/kg ve 24 mg/kg.

Doğru tartım terazilerinin mevcut olduğu yerlerde, dozlama ağırlığa dayalı olmalıdır. Bu ölçekler 
mevcut değilse, Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) Cipla Tablet 
dozlaması aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi yaş kategorilerine göre yapılabilir. Bu yaş kategorileri için 
yaklaşık karşılık gelen ağırlıklar da gösterilmektedir. Karşılık gelen yaşa göre aşırı kilolu hastalarda 
(yetersiz beslenme veya obezite durumlarında olduğu gibi) doz hastanın kilosuna göre ayarlanmalıdır.

Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) Cipla Tabletler için 
Önerilen Dozaj
Ağırlık (kg) Yaş Önerilen Doz

5 - < 9 6 - <12 ay BirArtesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) 
CiplaTablet 3 gün boyunca günde 25 / 50 mg

9 - < 18 1 - <7 yıl İkiArtesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) Cipla 
Tabletler 3 gün boyunca günde 25 / 50 mg

18 kg veya daha ağır olan hastalar için daha yüksek miktarda artesunat ve meflokin içeren başka bir 
formülasyon mevcuttur.
Tam bir tedavi kursu 48 ila 72 saat içinde iyileşmeye yol açmazsa, hasta yeniden 
değerlendirilmelidir.
İlacın uygulanmasından sonraki 30 dakika içinde kusma meydana gelirse, Artesunate/Mefloquine 25/50mg 
FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) Cipla Tabletlerinin günlük tam dozu tekrarlanmalıdır. Doz uygulamasından 
30 dakika sonra kusma meydana gelirse, önerilen günlük Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz 
Kombinasyonu) Cipla Tablet dozunun yarısı verilmelidir. İkinci doz kusarsa, alternatif antimalaryal tedavi 
başlatılmalıdır.

Bir doz atlanırsa, not edildiği anda verilmelidir. Bir sonraki doz öngörülen süreden sonra 
verilmelidir. Unutulan bir tableti telafi etmek için hastaya çift doz verilmemelidir. Hastanın 
bakıcısı bu rejimin üç dozunu da verdiğinden emin olmalıdır.

Uygulama yöntemi
Ağız yoluyla kullanım için.

Tabletler yemekle birlikte veya ayrı olarak bütün olarak yutulmalıdır.

Tabletleri yutamayan hastalar için, tablet(ler) temiz su içeren bir çay kaşığına konulmalı ve 
oral uygulamadan önce dağılmalarına izin verilmelidir. Daha sonra çay kaşığı su ile 
doldurulmalı ve bu sıvı çocuğa verilmelidir.

Özel Popülasyonlar

Yaşlı
Yaşlı hastalar için yetişkin dozunun ayarlanması önerilmez.
Pediatrik Nüfus
Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) Cipla Tabletler, 5 kg'dan 
hafif ve/veya 6 aylıktan küçük bebeklerde tedavi için önerilmez.
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Böbrek yetmezliği
Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasının gerekli olduğuna dair bir kanıt yoktur. Bununla 
birlikte, bu tür hastalarda klinik kanıtlar sınırlı olduğundan, böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda 
Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) Cipla Tabletleri kullanırken dikkatli 
olunmalıdır.

Karaciğer yetmezliği
Hafif ila orta derecede karaciğer yetmezliği olan yetişkin hastalarda doz ayarlaması önerilmez. Bununla birlikte, 
karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda meflokinin eliminasyonu uzayabilir, bu da daha yüksek plazma 
seviyelerine ve daha yüksek advers reaksiyon riskine yol açabilir. Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz 
Kombinasyonu) Cipla Tabletleri karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanırken dikkatli olunmalıdır.

4.3 Kontrendikasyonlar

•
•
•

Etkin maddelere veya bölüm 6.1'de listelenen yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı 
duyarlılık Kinin, kinidin veya herhangi bir artemisine karşı bilinen aşırı duyarlılık
Meflokinin konvülsiyon riskini artırdığı gösterildiğinden, şiddetli sıtmadan iyileşme 
dönemi
QTc aralığının uzaması riskinin artması nedeniyle eşzamanlı veya yakın zamanda halofantrin 
tedavisi
QTc aralığının uzaması riskinin artması nedeniyle eşzamanlı veya yakın zamanda ketokonazol 
tedavisi

•

•

4.4 Kullanıma İlişkin Özel Uyarılar ve Önlemler

Etkili bir antimalaryal tedaviye ve iyi bir başlangıç   klinik yanıtına rağmen sıtma geri 
dönebilir. Bu, hastanın tedavide geç başarısız olması durumunda (yani parazit sayımlarında 
başlangıçtaki bir azalmadan sonra, parazitlerin tamamen temizlenmesinin sağlanamaması 
nedeniyle tekrar artması) veya sıtmanın endemik bölgesinde kalan hastaların yeniden 
enfekte olması durumunda ortaya çıkabilir. Sıtmanın klinik semptomları ve belirtileri 
yeniden ortaya çıkarsa, hasta derhal değerlendirilmeli ve klinik olarak endikeyse etkili 
antimalaryal tedavi reçete edilmelidir. Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz 
Kombinasyonu) Cipla Tabletler, meflokinin neden olduğu nöropsikiyatrik yan etki riskinin 
artması nedeniyle, terapötik bir meflokin dozundan sonraki iki ay içinde kullanılmamalıdır.

Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) Cipla Tabletlerinin sıtma 
tedavisinde kullanımına ilişkin yeterli kanıt yoktur.plazmodyum vivaks,
Plasmodium sıtma, Plasmodium ovaleveyaPlasmodium bilgisi.Bu nedenle tavsiye edilmez.

Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) Cipla Tabletlerinin sıtmanın önlenmesi için 
kullanımını desteklemek için yeterli kanıt yoktur.

Dikkatli olunmalıdır:
• Altta yatan kardiyak iletim kusurları veya bilinen kardiyak aritmileri olan hastalar:

Nadir durumlarda, meflokin ile tedavi ve profilaksi, kardiyak iletim ile ilgili klinik 
olarak anlamlı advers olaylarla ilişkilendirilmiştir.

•
•

Nöbet öyküsü olan hastalar.
Meflokin hepatik metabolizmaya maruz kaldığı için ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar.
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• Talasemi, orak hücreli anemi veya G6PD eksikliği olan hastalar. Bu koşullara sahip kişilerde herhangi 
bir çalışma yapılmamıştır.

4.5 Diğer Tıbbi Ürünlerle Etkileşim ve Diğer Etkileşim Biçimleri
Artesunat ve meflokin sabit doz kombinasyonu ile herhangi bir ilaç-ilaç etkileşim çalışması 
yapılmamıştır.

antimalaryaller
Halofantrin, QTc'nin ölümcül uzamasına neden olabilir. Bu, halofantrin, önceden meflokin uygulamasıyla 
birlikte veya onsuz kullanıldığında meydana geldi. Bu nedenle Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit 
Doz Kombinasyonu) Cipla Tabletleri halofantrin ile tedaviden sonraki 21 gün içinde veya birlikte 
verilmemelidir.

Meflokin ve kinin birlikte uygulanması, hastalarda ve gönüllülerde QTc'de sadece kinin konsantrasyonları ile 
korele olan mütevazı bir artış üretti. Daha önce hiçbir zararlı kardiyak etkisi olmayan meflokin ile tedavi 
edilen hastalarda şiddetli falciparum sıtmasının tedavisi için kinin yükleme dozunun (20 mg tuz/kg) 
kullanımına ilişkin kapsamlı deneyim mevcuttur. Ayrıca, sıtma hastalarında yapılan bir çalışmada, birlikte 
verilen kinin (10 mg tuz/kg) dozu ile oral meflokin (15 mg/kg) arasında önemli bir kardiyak etkileşim 
bulunmamıştır.

Kinidin ve klorokin, QTc aralığının uzamasıyla ilişkilendirilmiştir. Her iki ilaç için de 
meflokin ile etkileşim verisi olmamasına rağmen, teorik olarak QTc aralığında bir artış 
mümkündür.
Meflokinin klorokin veya kinin ile eşzamanlı kullanımı konvülsiyon riskini artırabilir.
kalp ilaçları

Bazı kardiyak ilaçların (örneğin kinidin, amiodaron, sotalol, disopiramid) QTc aralığını uzattığı 
bilinmektedir. Bu nedenle, QTc uzaması riskini artırabileceğinden, Artesunate/Mefloquine 25/50mg 
FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) Cipla Tabletleri bu ilaçlarla birlikte verirken dikkatli olunması 
önerilir.
Sıtma tedavisi, ateşin çözülmesi nedeniyle kalp atış hızının yavaşlamasına neden olur. Bu etki
digoksin, β-blokerler, verapamil, diltiazem veya ivabradin gibi halihazırda kalp atım hızını 
azaltan ilaçlar alan hastalarda şiddetlenebilir (bkz. bölüm 4.8).

QTc Uzaması Üreten Kalp Dışı İlaçlar
QTc uzaması ile ilişkili ilaçlar arasında trisiklik antidepresanlar, fenotiyazinler, haloperidol, pimozid, 
terfenadin, astemizol, ketokonazol, moksifloksasin, sisaprid ve metoklopramid bulunur. Bu nedenle, 
QTc uzaması riskini artırabileceğinden, Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz 
Kombinasyonu) Cipla Tabletleri bu ilaçlarla birlikte verirken dikkatli olunması önerilir.

Antimikrobiyal Ajanlar / Ketokonazol
Ampisilin ve tetrasiklin ile birlikte uygulandığında meflokin konsantrasyonları artar. 
Rifampisin ile birlikte kullanıldığında meflokin konsantrasyonları azalır.
Bir CYP3A4 inhibitörü olan ketokonazol, meflokin konsantrasyonlarının artmasına neden olur.

Kinolonlar siprofloksasin, ofloksasin veya sparfloksasin ile kombine meflokin ile tedavi edilen 
üç hastada konvülsiyonlar bildirilmiştir.

Yukarıda belirtildiği gibi, moksifloksasin ve ketokonazolün hem klinik hem de klinik öncesi modellerde QTc 
uzamasını indüklediği bilinmektedir. Bu nedenle, QTc aralığının uzaması riski nedeniyle Artesunate/
Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) Cipla Tabletleri her iki ilaçla birlikte verirken dikkatli 
olunması önerilir.
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Antikonvülzanlar
Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) Cipla Tabletler epileptik hastalara 
verilmemelidir, çünkü meflokin, karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, valproik asit gibi antikonvülzanların 
plazma düzeylerini düşürür.
Bununla birlikte, başka bir seçenek yoksa, Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) 
Cipla Tabletleri ile tedavi sırasında nöbet önleyici ilaçların doz ayarlaması gerekli olabilir.

Antikoagülanlar
Birlikte meflokin ve kumadin uygulanan hastalarda ciddi kanama raporları vardır. Pıhtılaşma 
parametrelerinin yakından izlenmesi tavsiye edilir. Oral antikoagülanların doz ayarlaması gerekli 
olabilir.

metoklopramid
Metoklopramidin Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) Cipla 
Tabletleri ile eşzamanlı kullanımı, meflokin plazma konsantrasyonlarını artırabilir.

antiretroviraller
Meflokin ve ritonavirin (200 mg) birlikte uygulanması, ritonavir EAA (%31) ve Cmaks'ı (%36) 
azaltmıştır. Ritonavir, meflokinin farmakokinetiğini etkilememiştir. Klinik sonuçlar 
beklenmez.

Gıda
Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) Cipla Tabletler ile gıda etkileşimi verisi 
yoktur. Veri girişiP. falciparum- Gevşek tabletler halinde verilen meflokin ve artesunat ile tedavi edilen enfekte 
hastalar, yiyeceklerin meflokin EAA üzerinde tutarlı bir etkisi olduğunu göstermedi.

4.6 Gebelik ve emzirme
Gebelik

Artesunat + mefloquine gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterinde kullanılabilir. İlk trimesterde 
artesunat + meflokin, yalnızca hemen mevcut olan tek tedavi buysa veya kinin artı klindamisin 
ile birinci basamak tedavi başarısız olursa kullanılmalıdır.

emzirme
Meflokin anne sütüne geçer. Emziren kadınlara önerilen antimalaryal tedavi 
uygulanmalıdır (artesunat+meflokin dahil).

4.7 Araç ve Makine Kullanma Yeteneğine Etkisi

Meflokin baş dönmesine ve şiddetli vertigoya neden olabilir. Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz 
Kombinasyonu) Cipla Tablet tedavisi sırasında veya sonrasında bu tür yan etkiler yaşayan hastalar, en az bir süre 
için yüksek derecede el ve/veya psikomotor beceri gerektiren işler yapmamalı, makine kullanmamalı veya 
yapmamalıdır. Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) Cipla Tabletlerinin kullanımından 
3 hafta sonra.

4.8 İstenmeyen etkiler

Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) Cipla tabletlerinin güvenlik profili, Tayland'da 
komplike olmayan 500 yetişkin ve çocuk üzerinde yürütülen bir Faz III çalışmasına dayanmaktadır. falciparum
sabit doz kombinasyonu ile tedavi edilen 251 hasta ve ayrı tabletler olarak verilen standart 3 günlük artesunat ve 
meflokin rejimi ile tedavi edilen karşılaştırma grubundaki 249 hasta dahil olmak üzere sıtma.
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En sık görülen yan etkiler baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, bulantı, yorgunluk, ateş, 
artralji, miyalji, anoreksi, uyku bozuklukları ve çarpıntıydı.

En azından artesunat ve meflokin ile ilişkili olduğu düşünülen advers olaylar aşağıda listelenmiştir:

vücut sistemi, organ sınıfı ve mutlak frekans. Frekanslar çok yaygın olarak tanımlanır (≥1/10),
yaygın (≥1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100), seyrek ve bilinmiyor (eldeki verilerden 
hareketle tahmin edilemiyor).

Kardiyak bozukluklar

Çok yaygın:çarpıntı
Kulak ve labirent bozuklukları

Yaygın: İşitme engelliler
Göz bozuklukları

Yaygın olmayan:Bulanık görme veya diğer görme bozuklukları

Gastrointestinal bozukluklar
Çok yaygın:Kusma
Yaygın:Mide bulantısı, karın ağrısı, ishal

Genel bozukluklar ve uygulama yeri koşulları
Yaygın:Tükenmişlik

Hepatobiliyer bozukluklar
Yaygın:hiperbilirubinemi 
Yaygın olmayan:Hepatit

Enfeksiyonlar ve istilalar
Yaygın:Sıtmanın nüksetmesi

Metabolizma ve beslenme bozuklukları
Yaygın:anoreksiya

Kas-iskelet sistemi ve bağ dokusu bozuklukları

Yaygın: Miyalji, artralji
Sinir sistemi bozuklukları

Çok yaygın:Baş dönmesi

Yaygın:Baş ağrısı
Psikolojik bozukluklar

Çok yaygın:Uyku düzensizliği Yaygın 
olmayan:Halüsinasyon (görsel)

Deri ve deri altı doku bozuklukları
Yaygın olmayan:kaşıntı

Tıbbi literatürde, artesunat, meflokin veya ikisinin kombinasyonları ile meydana geldiği 
bildirilen diğer advers olaylar arasında anksiyete, anormal rüyalar, halsizlik, ürtiker, aşırı 
duyarlılık (alerjik) reaksiyonlar ve deri döküntüleri (eritematöz makulapapüler döküntü, 
eritema multiforme dahil) yer alır. , ve Stevens-Johnson sendromu), titreme, titreme, kafa 
karışıklığı ve uyuşukluk. Ciddi psikiyatrik yan etkiler (nöbet, depresif sendrom, akut psikoz) 
ve hemoglobinüri ile akut intravasküler hemoliz nadiren bildirilmiştir. Ayrıca hafif 
elektrokardiyogram (EKG) değişiklikleri (QTc ve PR artışları), atriyal ekstrasistoller,
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spesifik olmayan T dalgası değişiklikleri ve bradikardi ve ayrıca transaminaz yükselmeleri. 
Frekansları mevcut verilerden tahmin edilemez.

4.9 aşırı doz

Belirtiler
Doz aşımı durumunda Bölüm 4.8'de açıklanan semptomlar daha belirgin olabilir: kardiyak, 
hepatik ve nörolojik semptomlar bildirilmiştir.
Tedavi

Hastalar EKG ile izlenmeli ve en az 24 saat nöropsikiyatrik semptomlar açısından gözlenmelidir. 
Meflokin emilimini sınırlamak için oral aktif kömür kullanımı, aşırı doz alımından sonraki bir saat 
içinde düşünülebilir. Destekleyici bakım klinik olarak belirtildiği şekilde verilmelidir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1
ATC Kodu: Artemisinin ve türevleri, kombinasyonları (P01BF02)

Farmakodinamik Özellikler

artesunate
Bir artemisinin türevi olan artesunat ve bunun başlıca metaboliti dihidroartemisinin (DHA), nanomolar 
konsantrasyonlarda sıtma parazitleri için toksiktir. Parazitlerle enfekte olan kırmızı kan hücreleri tarafından ilacın 
hızlı ve doyurulabilen alımı artar. Tüm Plasmodium türlerine karşı aktiftir. Aseksüel parazitlere karşı geniş 
aktiviteye sahiptir, genç halkalardan şizontlara kadar tüm aşamaları öldürür. İçindeP. falciparumsıtma, 
artemisinin ayrıca, 4. aşama gametositler de dahil olmak üzere gametositleri öldürür.

Artemisinin içindeki peroksit parçası, heme varlığında reaksiyona girer. Bir birincil radikal, kovalent heme-ilaç 
eklentileri üretmek için bir intramoleküler süreç yoluyla heme'yi alkile eder. Hem alkilasyonunun bir sonucu olan 
polimerize olmayan redoks aktif heme türevlerinin birikiminin parazit için toksik olduğu düşünülmektedir. Hae'nin 
artemisinin tarafından alkilasyonu, sıtma ile enfekte olmuş farelerde gösterilmiştir, bu da hae'nin artemisinin 
tetikleyicisi ve hedefi olarak hareket ettiğini gösterir.

meflokin
Mefloquine, yüksek derecede aktif şizontosit aktiviteye sahip bir antimalaryal ajandır ancak 
gametosidal değildir. Klorokin direncine karşı aktiftir.P. falciparum. Meflokinin kesin etki mekanizması 
belirsizdir, ancak eritrosit zarlarına yüksek bir afiniteye sahiptir.

artesunat/mefloquine'in klinik etkinliği
Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) Cipla Tabletlerinin etkinliği, yerel 
sıtma parazitlerinin ilaç duyarlılıklarına bağlı olacaktır. Direnç, Batı Kamboçya'da ayrı tabletler olarak 
verilen artesunat artı meflokinin kür oranlarındaki düşüş ve Kuzey-Batı Tayland'da parazit 
temizliğinin yavaşlaması ile kanıtlanmıştır.

Kuzey-Batı Tayland'da 500 hastada (yetişkinler ve çocuklar) açık etiketli bir klinik çalışma yapılmıştır. 
Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) Cipla Tabletleri ile tedavi edilen 
hastalarda 63. Gün PCR ile düzeltilmiş kür oranı %91.9 (%95 GA 88.2, 95.6) olurken, artesunat ve 
standart gevşek tablet rejimi ile tedavi edilenler mefloquine, %89.2'lik bir 63. Gün PCR ile düzeltilmiş 
kür oranı gösterdi (%95 CI 85.0, 93.4; Kaplan-Meier analizi, anlamlılık için log-sıra testi).

Akut, komplike olmayan 50 erişkin hastada yapılan ek, randomize, açık etiketli bir çalışmada
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P. falciparumArtesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) Cipla 
Tabletleri ile tedavi edilen 22/24 hasta (%91.7), artesunat ve ayrı tabletler olarak meflokin.

Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) Cipla Tabletleri ile akut, komplike olmayan 
77 erişkin hastada açık etiketli, tek kollu bir çalışma.P. falciparumHindistan'da yürütülen sıtma, 63 günlük 
parazitolojik tedavi oranlarının %100 olduğunu bildirdi.

5.2 Farmakokinetik Özellikler

artesunate
Yayınlanmış verilere göre, oral yoldan verilen artesunat, esas olarak plazma veya doku kolin esterazları 
tarafından hızla DHA'ya hidrolize edilir. Hızlı dönüşüm nedeniyle, artesunat genellikle DHA'nın ön ilacı 
olarak kabul edilir. Artesunat'ın oral uygulamasını takiben, DHA için AUC'nin artesunat için AUC'ye oranı 
10:1 kadar yüksek olabilir. Artesunate Cmax konsantrasyonlarına 1 saat içinde ulaşılır ve 20 ila 45 dakikalık 
bir yarılanma ömrü ile elimine edilir. Artesunat ve DHA'nın plazma proteinlerine bağlanması orta 
düzeydedir (%62 ila %93) ve albümin, insan plazmasındaki DHA için başlıca bağlayıcı proteindir. DHA için 
metabolik yollar, intravenöz AS almış hastalardan toplanan idrardaki metabolitler ve insan karaciğer 
mikrozomları tarafından üretilen metabolitler analiz edilerek insanlarda incelenmiştir. DHA'nın UGT1A9 ve 
UGT2B7 tarafından metabolize edildiği gösterilmiştir, ancak UGT1A1 ve UGT1A6 değil. Tanımlanan ana 
metabolit α-DHA-β-glukuronid idi. AS ve DHA, çok yüksek ekstraksiyon oranı ile kapsamlı ilk geçiş 
metabolizmasına tabi tutulur. Yüksek ekstraksiyon oranına sahip ilaçlar için klirens kan akışına yaklaşır ve 
bu nedenle perfüzyon hızı sınırlıdır. İnsanlar için üriner atılım verileri mevcut değildir.

meflokin
Meflokin, gastrointestinal sistemden emilir ve vücutta geniş ve hızlı bir şekilde dağılır. Sağlıklı gönüllülerde 
ortalama maksimum konsantrasyon süreleri 6 ila 24 saat arasındadır. Plazma seviyeleri, sıtmalı hastalarda 
sağlıklı gönüllülere göre daha yüksektir. Meflokin %98 oranında plazma proteinlerine bağlanır ve 
karaciğerde sitokrom P450 izoenzimleri tarafından inaktif 4-karboksilik asit metabolitine ve diğer birçok 
metabolite metabolize edilir. Mefloquine, 14-28 günlük uzun bir yarı ömre sahiptir. Atılım esas olarak feçes 
ve safradadır.

5.3 Klinik Öncesi Güvenlik Verileri

Artesunate ve meflokin, Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Sabit Doz Kombinasyonu) Cipla 
Tabletlerinde kullanılanlara benzer dozlarda sıtma tedavisinde uzun yıllardır yaygın ve güvenli bir şekilde 
kullanılmaktadır.

Bir tanesi artesunat olan artemisinin türevleri, hayvanlarda çok yüksek dozlara uzun süre maruz kaldıktan sonra 
nörotoksisite ile ilişkilendirilmiştir. Bugüne kadar, tedavi edilen hastalarda nörotoksisitenin ikna edici klinik kanıtı 
yoktur. Ayrıca, artesunatın hızlı temizlenmesi ve kısa süreli maruz kalma (3 günlük tedavi) göz önüne alındığında, 
insanda nörotoksisite potansiyeli pek olası değildir. Artemisininlerin ayrıca embriyotoksik olduğu bilinmektedir ve 
artesunat'ın sıçanlarda ve tavşanlarda implantasyon sonrası kayıp ve teratojenisitede (düşük kardiyovasküler ve 
iskelet malformasyon insidansı) artışlara neden olduğu gösterilmiştir.

Sıçanlarda ve farelerde, meflokinin plasentayı geçtiği ve erken gebelikte teratojenik olduğu gösterilmiştir. 
Meflokin ayrıca anne sütüne de salgılanır (Bkz. Bölüm 4.6).

Laboratuvar ortamında, meflokin tercihen yavaş olanı engeller (IKS) gecikmeli doğrultucu potasyumun bileşeni 
(K+) kalp kasındaki kanaldır ve bu nedenle teorik olarak diğer ilaçlar tarafından üretilen QTc uzamasını 
şiddetlendirme potansiyeline sahiptir.
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6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1
Çekirdek tablet: Kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat ve mikrokristal selüloz.

Yardımcı Maddelerin Listesi

Film kaplaması: Indigo carmine alüminyum lake (FD & C Blue #2), hipromelloz, makrogol, polisorbat
80 ve titanyum dioksit.

6.2 Uyumsuzluklar
Hiçbiri.

6.3
36 ay

Raf ömrü

6.4
30°C'nin üzerinde saklamayın

Depolama için Özel Önlemler

6.5
Birincil ambalaj: 3 tabletli alüminyum-alüminyum blister şerit.

Konteynerin Niteliği ve İçeriği

ikincil paketleme:3 tabletlik bir şerit içeren karton ve 3 tabletlik 2 şerit içeren karton.

6.6 Kullanım ve kullanım ve imha talimatları

Uygulanamaz

7. TEDARİKÇİ

Çipla Ltd
Bombay Merkez
Bombay 400008
Maharashtra, Hindistan

Telefon: (9122)23082891 Faks: 
(9122) 23070013
E-posta:export@cipla.com

8. WHO REFERANS NUMARASI (ÖN YETERLİLİK PROGRAMI)

MA078

9. İLK ÖN YETERLİLİK/ÖN YETERLİLİK YENİLEME TARİHİ

12 Eylül 2012
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10. METİN REVİZYON TARİHİ
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