
1. TÊN SẢN PHẨM THUỐC

Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) Viên nén Cipla∗

Artesunate 25mg + Mefloquine (dưới dạng hydrochloride) Viên nén 50mg

2. THÀNH PHẦN ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH LƯỢNG

Mỗi viên Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) Cipla chứa 25 mg 
artesunate và 50 mg mefloquine (dưới dạng hydrochloride)

Để biết danh sách đầy đủ các tá dược, hãy xem Phần 6.1.

3. DẠNG DƯỢC PHẨM

Viên nén bao phim màu xanh, tròn, nhẵn, hai mặt lồi. 
Các viên không nên được chia.

4. CÁC BỆNH LÝ LÂM SÀNG

4.1 Chỉ dẫn điều trị

Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) Viên nén Cipla được chỉ định để điều trị cấp tính 
không biến chứngPlasmodium falciparumsốt rét, trong bối cảnh của một trong haiP. falciparumđơn nhiễm 
trùng hoặc nhiễm trùng hỗn hợp ở trẻ em và trẻ sơ sinh từ 5 kg trở lên.

Phải xem xét các hướng dẫn chính thức gần đây nhất về việc sử dụng hợp lý thuốc chống 
sốt rét và thông tin địa phương về tỷ lệ kháng thuốc chống sốt rét để quyết định sự phù 
hợp của liệu pháp với Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) Viên 
nén Cipla .
Hướng dẫn chính thức thường sẽ bao gồm WHO
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547925_eng.pdf ) và hướng dẫn của cơ quan y tế 
công cộng (xem thêm phần 4.4 và 5.1).

Sản phẩm này được thiết kế để sử dụng cho trẻ em. Tuy nhiên, thông tin an toàn được cung cấp liên quan đến các vấn đề 
sức khỏe của người lớn như bệnh gan, mang thai và cho con bú, để cho phép truy cập đầy đủ vào tất cả các thông tin liên 
quan.

∗Tên thương mại không được WHO kiểm định trước. Thứ tựPLàmộttôigsuend1ờolfoc1một0l trách nhiệm của cơ quan quản lý về thuốc.

Trong suốt WHOPAR này, tên độc quyền chỉ được đưa ra làm ví dụ.

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

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 Định vị và Phương pháp Quản trị

Vị trí học

Liều khuyến cáo hàng ngày của Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) Viên nén 
Cipla là ước tính tốt nhất của liều mục tiêu cho mỗi loại thuốc:
4 mg / kg / ngày đối với artesunate và 8 mg / kg / ngày đối với mefloquine, tương ứng với tổng liều trong 3 ngày tương 
ứng là 12 mg / kg và 24 mg / kg.

Ở những nơi có các loại cân định lượng chính xác, việc định lượng phải dựa trên trọng lượng. Nếu các thang này 
không có sẵn, liều dùng Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) Viên nén Cipla có thể dựa 
trên các loại tuổi như được hiển thị trong bảng dưới đây. Các trọng số tương ứng gần đúng cho các nhóm tuổi này 
cũng được hiển thị. Ở những bệnh nhân ở mức cân nặng tương ứng với độ tuổi tương ứng (chẳng hạn như trong 
trường hợp suy dinh dưỡng hoặc béo phì), nên điều chỉnh liều theo cân nặng của bệnh nhân.

Liều dùng khuyến nghị cho Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) Viên 
nén Cipla

Trọng lượng (kg) Già đi Liều khuyến nghị

5 - <9 6 - <12 tháng MộtArtesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) 
CiplaTablet 25/50 mg mỗi ngày trong 3 ngày

9 - <18 1 - <7 năm HaiArtesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) Viên nén 
Cipla 25/50 mg mỗi ngày trong 3 ngày

Đối với những bệnh nhân nặng từ 18 kg trở lên thì có thể sử dụng một công thức khác có chứa một lượng artesunate và 
mefloquine cao hơn.

Nếu một liệu trình điều trị đầy đủ không dẫn đến cải thiện trong vòng 48 đến 72 giờ, bệnh nhân nên được 
đánh giá lại.

Nếu bị nôn trong vòng 30 phút sau khi dùng thuốc, nên lặp lại liều đầy đủ hàng ngày của 
Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) Cipla Tablets. Nếu bị nôn hơn 
30 phút sau khi dùng thuốc, nên cho một nửa liều Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC 
(Kết hợp Liều Cố định) Viên nén Cipla hàng ngày. Nếu liều thứ hai bị nôn, nên bắt đầu điều 
trị sốt rét thay thế.
Nếu bạn bỏ lỡ một liều, nó nên được đưa ra ngay sau khi nó được ghi nhận. Liều tiếp theo nên được tiêm sau 
khoảng thời gian quy định. Bệnh nhân không nên dùng liều gấp đôi để bù cho một viên thuốc đã quên. Người 
chăm sóc bệnh nhân nên đảm bảo cung cấp tất cả ba liều của chế độ này.

Phương pháp điều trị
Dùng bằng miệng.

Viên nén nên được nuốt toàn bộ khi có hoặc không có thức ăn.

Đối với những bệnh nhân không thể nuốt viên thuốc, nên đặt viên thuốc trên một thìa cà 
phê có chứa nước sạch và để phân hủy trước khi uống. Sau đó, thìa cà phê nên được đổ đầy 
nước và chất lỏng này nên được dùng cho trẻ.

Quần thể đặc biệt

Hơi già
Không điều chỉnh liều lượng người lớn được khuyến cáo cho bệnh nhân cao tuổi.

Dân số Nhi khoa
Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) Viên nén Cipla không được khuyến cáo để 
điều trị cho trẻ sơ sinh cân nặng dưới 5 kg và / hoặc dưới 6 tháng tuổi.
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Suy thận
Không có bằng chứng cho thấy cần thiết phải điều chỉnh liều cho bệnh nhân suy thận. Tuy nhiên, vì bằng 
chứng lâm sàng ở những bệnh nhân này còn hạn chế, nên thận trọng khi sử dụng Artesunate / 
Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) Viên nén Cipla ở bệnh nhân suy giảm chức năng thận.

Suy gan
Không điều chỉnh liều lượng được khuyến cáo cho bệnh nhân người lớn bị suy gan nhẹ đến trung bình. 
Tuy nhiên, ở những bệnh nhân bị suy giảm chức năng gan, việc thải trừ mefloquine có thể kéo dài, dẫn 
đến nồng độ thuốc trong huyết tương cao hơn và nguy cơ phản ứng có hại cao hơn. Cần thận trọng khi sử 
dụng Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) Cipla Tablets ở bệnh nhân suy giảm 
chức năng gan.

4.3 Chống chỉ định

•
•
•

Quá mẫn với các hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào được liệt kê trong phần 6.1 Quá 
mẫn với quinine, quinidine hoặc bất kỳ artemisinin nào
Giai đoạn hồi phục sau sốt rét ác tính, vì mefloquine đã được chứng minh là làm tăng nguy cơ 
co giật
Điều trị halofantrine đồng thời hoặc gần đây, do tăng nguy cơ kéo dài khoảng QTc

Điều trị ketoconazole đồng thời hoặc gần đây, do tăng nguy cơ kéo dài khoảng QTc

•

•

4.4 Cảnh báo đặc biệt và Thận trọng khi Sử dụng

Sốt rét có thể quay trở lại mặc dù đã sử dụng phương pháp điều trị sốt rét hiệu quả và đáp 
ứng lâm sàng ban đầu tốt. Điều này có thể xảy ra nếu bệnh nhân thất bại trong điều trị 
muộn (tức là sau khi giảm số lượng ký sinh trùng ban đầu, chúng lại tăng lên do không đạt 
được sự thanh thải ký sinh trùng hoàn toàn) hoặc nếu bệnh nhân vẫn ở trong vùng lưu 
hành bệnh sốt rét bị tái nhiễm. Nếu có sự xuất hiện trở lại của các triệu chứng lâm sàng và 
dấu hiệu của bệnh sốt rét, bệnh nhân phải được đánh giá ngay lập tức và nếu có chỉ định về 
mặt lâm sàng thì nên chỉ định phương pháp điều trị sốt rét hiệu quả. Không nên sử dụng 
Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) Viên nén Cipla trong vòng hai 
tháng sau khi dùng mefloquine liều điều trị vì tăng nguy cơ tác dụng phụ tâm thần kinh do 
mefloquine gây ra.
Không có đủ bằng chứng về việc sử dụng Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết 
hợp liều cố định) Viên nén Cipla trong điều trị sốt rét doPlasmodium vivax,
Plasmodium malariae, Plasmodium ovalehoặcPlasmodium knowlesi.Do đó nó không được khuyến khích.

Không có đủ bằng chứng để hỗ trợ việc sử dụng Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố 
định) Viên nén Cipla để phòng ngừa bệnh sốt rét.

Cần thận trọng trong:
• Bệnh nhân có khuyết tật dẫn truyền tim cơ bản hoặc rối loạn nhịp tim đã biết:

Trong một số trường hợp hiếm hoi, điều trị và dự phòng bằng mefloquine có liên quan đến các tác dụng 
ngoại ý có ý nghĩa lâm sàng liên quan đến dẫn truyền tim.

•
•

Bệnh nhân có tiền sử động kinh.
Bệnh nhân suy gan nặng, do mefloquine trải qua quá trình chuyển hóa ở gan.
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• Bệnh nhân thalassemia, thiếu máu hồng cầu hình liềm hoặc thiếu men G6PD. Không có nghiên cứu nào được thực hiện ở những 

người có những tình trạng này.

4,5 Tương tác với các sản phẩm thuốc khác và các hình thức tương tác khác

Không có nghiên cứu tương tác thuốc-thuốc nào được thực hiện với sự kết hợp liều cố định của artesunate và 
mefloquine.

Thuốc chống sốt rét

Halofantrine có thể gây kéo dài QTc gây tử vong. Điều này đã xảy ra khi sử dụng halofantrine cùng với 
hoặc không sử dụng mefloquine trước đó. Do đó, không được dùng Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg 
FDC (Kết hợp liều cố định) Viên nén Cipla cùng nhau hoặc trong vòng 21 ngày sau khi điều trị bằng 
halofantrine.

Sử dụng đồng thời mefloquine và quinine tạo ra sự gia tăng khiêm tốn QTc ở bệnh nhân và người tình 
nguyện chỉ tương quan với nồng độ quinine. Đã có nhiều kinh nghiệm về việc sử dụng liều nạp quinin (20 
mg muối / kg) để điều trị sốt rét do falciparum nặng ở những bệnh nhân được điều trị trước đó bằng 
mefloquine mà không có tác dụng phụ trên tim. Ngoài ra, một nghiên cứu trên bệnh nhân sốt rét không 
tìm thấy tương tác tim đáng kể giữa liều quinine (10 mg muối / kg) và mefloquine (15 mg / kg) uống cùng 
nhau.

Quinidine và chloroquine có liên quan đến việc kéo dài khoảng QTc. Mặc dù không có dữ 
liệu về tương tác với mefloquine cho cả hai loại thuốc, nhưng về mặt lý thuyết, có thể tăng 
khoảng QTc.

Sử dụng đồng thời mefloquine với chloroquine hoặc quinine có thể làm tăng nguy cơ co giật.

Thuốc trợ tim
Một số loại thuốc trợ tim (ví dụ như quinidine, amiodarone, sotalol, disopyramide) được biết là có tác 
dụng kéo dài khoảng QTc. Do đó, nên thận trọng khi dùng Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết 
hợp liều cố định) Cipla Tablets với những thuốc này, vì điều này có thể làm tăng nguy cơ kéo dài QTc.

Điều trị sốt rét làm chậm nhịp tim vì giải quyết cơn sốt. Hiệu ứng này có thể
trầm trọng hơn ở những bệnh nhân đang dùng thuốc làm giảm nhịp tim như digoxin, thuốc chẹn β, 
verapamil, diltiazem, hoặc ivabradine (xem phần 4.8).

Thuốc không dùng cho tim mạch sản sinh QTc kéo dài
Thuốc liên quan đến kéo dài QTc bao gồm thuốc chống trầm cảm ba vòng, phenothiazin, haloperidol, 
pimozide, terfenadine, astemizole, ketoconazole, moxifloxacin, cisapride và metoclopramide. Do đó, 
nên thận trọng khi dùng Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) Viên nén Cipla 
với những thuốc này, vì điều này có thể làm tăng nguy cơ kéo dài QTc.

Chất kháng khuẩn / Ketoconazole
Nồng độ mefloquine được tăng lên khi dùng đồng thời với ampicillin và tetracycline. 
Nồng độ mefloquine bị giảm khi sử dụng đồng thời với rifampicin.
Ketoconazole, một chất ức chế CYP3A4, làm tăng nồng độ mefloquine.
Đã có một báo cáo về co giật ở ba bệnh nhân được điều trị bằng mefloquine kết hợp với 
ciprofloxacin, ofloxacin hoặc sparfloxacin của quinolon.

Như đã đề cập ở trên, moxifloxacin và ketoconazole được biết là gây kéo dài QTc trong cả mô 
hình lâm sàng và tiền lâm sàng. Do đó, nên thận trọng khi dùng Artesunate / Mefloquine 25 / 
50mg FDC (Kết hợp liều cố định) Viên nén Cipla với một trong hai loại thuốc vì nguy cơ kéo dài 
khoảng QTc.
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Thuốc chống co giật

Không nên dùng Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) Viên nén Cipla cho bệnh nhân 
động kinh, vì mefloquine làm giảm nồng độ thuốc chống co giật trong huyết tương như carbamazepine, 
phenobarbital, phenytoin, axit valproic.

Tuy nhiên, nếu không còn lựa chọn nào khác, có thể cần điều chỉnh liều của thuốc chống co giật trong 
khi điều trị với Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) Viên nén Cipla.

Thuốc chống đông máu

Có báo cáo về tình trạng chảy máu nghiêm trọng ở những bệnh nhân dùng đồng thời mefloquine và coumadin. 
Nên theo dõi chặt chẽ các thông số đông máu. Có thể cần điều chỉnh liều lượng của thuốc chống đông máu đường 
uống.

Metoclopramide
Việc sử dụng đồng thời metoclopramide với Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố 
định) Viên nén Cipla có thể làm tăng nồng độ mefloquine trong huyết tương.

Thuốc kháng retrovirus

Dùng chung mefloquine và ritonavir (200 mg) làm giảm AUC của ritonavir (31%) và Cmax (36%). 
Ritonavir không ảnh hưởng đến dược động học của mefloquine. Hậu quả lâm sàng không được mong 
đợi.

Món ăn

Không có dữ liệu tương tác thực phẩm với Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) Cipla Tablets. Dữ 
liệu trongP. falciparum-bệnh nhân bị nhiễm bệnh được điều trị bằng mefloquine và artesunate dưới dạng viên nén rời 
không cho thấy bất kỳ ảnh hưởng nhất quán nào của thực phẩm lên AUC của mefloquine.

4,6 Mang thai và cho con bú

Thai kỳ
Artesunate + mefloquine có thể được sử dụng trong 3 tháng cuối và 3 tháng cuối của thai kỳ. Trong ba tháng 
đầu, artesunate + mefloquine chỉ nên được sử dụng nếu đây là phương pháp điều trị duy nhất có sẵn ngay lập 
tức hoặc nếu liệu pháp đầu tay với quinine và clindamycin đã thất bại.

Cho con bú
Mefloquine được tiết vào sữa mẹ. Phụ nữ cho con bú nên được điều trị sốt rét theo 
khuyến cáo (bao gồm artesunate + mefloquine).

4,7 Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc

Mefloquine có thể gây chóng mặt và chóng mặt nghiêm trọng. Những bệnh nhân gặp phải các tác dụng phụ như 
vậy trong hoặc sau khi điều trị bằng Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) Viên nén Cipla 
không nên lái xe, vận hành máy móc hoặc thực hiện các công việc đòi hỏi sự khéo léo bằng tay và / hoặc tâm lý 
vận động ít nhất là 3 tuần sau khi sử dụng Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) Cipla 
Tablets.

4.8 Tác dụng không mong muốn

Hồ sơ an toàn của viên nén Cipla Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) dựa trên một thử nghiệm 
giai đoạn III ở Thái Lan được thực hiện trên 500 người lớn và trẻ em không bị biến chứng falciparumsốt rét, bao gồm 
251 bệnh nhân được điều trị với sự kết hợp liều cố định và 249 bệnh nhân trong nhóm so sánh được điều trị bằng phác 
đồ 3 ngày tiêu chuẩn gồm artesunate và mefloquine, được cho dưới dạng viên nén riêng biệt.
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Các tác dụng ngoại ý thường xuyên nhất là nhức đầu, chóng mặt, nôn, buồn nôn, mệt mỏi, sốt, đau 
khớp, đau cơ, chán ăn, rối loạn giấc ngủ và đánh trống ngực.

Các sự kiện bất lợi được coi là ít nhất có thể liên quan đến artesunate và mefloquine được liệt kê dưới đây bởi

hệ thống cơ thể, lớp cơ quan và tần số tuyệt đối. Tần suất được định nghĩa là rất phổ biến (≥1/10),

phổ thông (≥1/100 đến <1/10), không phổ biến (≥1 / 1.000 đến <1/100), hiếm và không được biết đến (không 
thể ước tính từ dữ liệu có sẵn).

Rối loạn tim
Rất phổ biến:Đánh trống ngực

Rối loạn tai và mê cung
Phổ thông: Khiếm thính

Rối loạn mắt
Không phổ biến:Nhìn mờ hoặc rối loạn thị giác khác

Rối loạn tiêu hóa
Rất phổ biến:Nôn mửa

Phổ thông:Buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy

Các rối loạn chung và tình trạng của cơ sở quản lý
Phổ thông:Mệt mỏi

Rối loạn gan mật
Phổ thông:Tăng bilirubin máu 
Không phổ biến:Viêm gan

Nhiễm trùng và nhiễm độc
Phổ thông:Sự tái phát của bệnh sốt rét

Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng
Phổ thông:Chán ăn

Rối loạn cơ xương và mô liên kết
Phổ thông: Đau cơ, đau khớp

Rối loạn hệ thần kinh
Rất phổ biến:Chóng mặt

Phổ thông:Đau đầu

Rối loạn tâm thần
Rất phổ biến:Rối loạn giấc ngủ 
Không phổ biến:Ảo giác (thị giác)

Rối loạn da và mô dưới da
Không phổ biến:Ngứa

Trong các tài liệu y tế, các tác dụng ngoại ý khác đã được báo cáo xảy ra với artesunate, 
mefloquine, hoặc sự kết hợp của cả hai bao gồm lo lắng, mơ bất thường, suy nhược, nổi mày 
đay, phản ứng quá mẫn (dị ứng) và phát ban trên da (bao gồm phát ban dát đỏ, ban đỏ đa dạng 
và hội chứng Stevens-Johnson), nghiêm trọng, run, lú lẫn và tê. Các tác dụng phụ nghiêm trọng 
về tâm thần (co giật, hội chứng trầm cảm, rối loạn tâm thần cấp tính) và tan máu nội mạch cấp 
tính kèm theo haemoglobin niệu đã được báo cáo hiếm khi xảy ra. Cũng đã có báo cáo về 
những thay đổi nhẹ trên điện tâm đồ (ECG) (tăng QTc và PR), ngoại tâm thu nhĩ,
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thay đổi sóng T không đặc hiệu, và nhịp tim chậm, cũng như tăng transaminase. Các tần số của 
chúng không thể được ước tính từ dữ liệu có sẵn.

4,9 Quá liều

Triệu chứng

Trong trường hợp dùng quá liều, các triệu chứng được mô tả trong Phần 4.8 có thể rõ ràng hơn: các triệu 
chứng về tim, gan và thần kinh đã được báo cáo.

Sự đối xử
Bệnh nhân phải được theo dõi bằng điện tâm đồ và theo dõi các triệu chứng tâm thần kinh trong ít 
nhất 24 giờ. Có thể cân nhắc sử dụng than hoạt để hạn chế hấp thu mefloquine trong vòng một giờ 
sau khi uống quá liều. Chăm sóc hỗ trợ nên được thực hiện theo chỉ định lâm sàng.

5. TÍNH CHẤT DƯỢC LỰC HỌC

5.1
ATC-Code: Artemisinin và các dẫn xuất, kết hợp (P01BF02)

Đặc tính dược lực học

Artesunate
Artesunate, một dẫn xuất artemisinin, và chất chuyển hóa chính của nó là dihydroartemisinin (DHA) là chất độc đối với 
ký sinh trùng sốt rét ở nồng độ nanomolar. Sự hấp thu thuốc được tăng cường bởi các tế bào hồng cầu bị nhiễm ký sinh 
trùng, nhanh chóng và bão hòa. Nó hoạt động chống lại tất cả các loài Plasmodium. Nó có hoạt tính rộng chống lại ký 
sinh trùng vô tính, giết chết tất cả các giai đoạn từ vòng non đến phân liệt. TrongP. falciparumsốt rét, artemisinin cũng 
giết chết các tế bào giao tử - bao gồm cả các tế bào giao tử ở giai đoạn 4.

Nhóm peroxit trong artemisinin phản ứng khi có mặt haeme. Một haeme alkylat gốc chính thông qua một quá trình nội 
phân tử để tạo ra các sản phẩm thuốc haeme cộng hóa trị. Sự tích tụ của các dẫn xuất haeme có hoạt tính oxy hóa khử 
không trùng hợp, hậu quả của quá trình alkyl hóa haeme, được cho là độc đối với ký sinh trùng. Quá trình alkyl hóa 
haeme bởi artemisinin đã được chứng minh ở những con chuột bị nhiễm bệnh sốt rét, cho thấy rằng haeme đang đóng 
vai trò là chất kích hoạt và mục tiêu của artemisinin.

Mefloquine
Mefloquine là một chất chống sốt rét có hoạt tính phân liệt cực mạnh nhưng không phải là chất diệt giao 
tử. Nó hoạt động chống lại sự kháng chloroquineP. falciparum. Cơ chế hoạt động chính xác của mefloquine 
chưa rõ ràng nhưng nó có ái lực cao với màng hồng cầu.

Hiệu quả lâm sàng của artesunate / mefloquine

Hiệu quả của Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) Viên nén Cipla sẽ phụ thuộc vào độ nhạy 
cảm với thuốc của ký sinh trùng sốt rét tại địa phương. Sự kháng thuốc đã được chứng minh bằng sự giảm tỷ lệ chữa 
khỏi của artesunate cộng với mefloquine được dùng dưới dạng viên nén riêng biệt ở Tây Campuchia và làm chậm quá 
trình thanh thải ký sinh trùng ở Tây Bắc Thái Lan.

Một nghiên cứu lâm sàng nhãn mở trên 500 bệnh nhân (người lớn và trẻ em) đã được thực hiện ở Tây Bắc Thái 
Lan. Bệnh nhân được điều trị bằng Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) Cipla Tablets 
có tỷ lệ chữa khỏi PCR hiệu chỉnh Ngày 63 là 91,9% (95% CI 88,2, 95,6), trong khi những bệnh nhân được điều trị 
bằng chế độ thuốc viên rời tiêu chuẩn của artesunate và mefloquine hiển thị tỷ lệ chữa khỏi bằng PCR Ngày 63 
là 89,2% (95% CI 85,0, 93,4; phân tích Kaplan-Meier, kiểm tra xếp hạng log cho ý nghĩa).

Trong một nghiên cứu nhãn mở ngẫu nhiên, bổ sung ở 50 bệnh nhân người lớn bị cấp tính, không biến chứng
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P. falciparumsốt rét được tiến hành tại Thái Lan, 22/24 bệnh nhân (91,7%) bệnh nhân được điều trị bằng 
Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) Viên nén Cipla đã khỏi ký sinh trùng vào ngày 28, so 
với 24/24 (100%) bệnh nhân được dùng artesunate và mefloquine dưới dạng viên nén riêng biệt.

Một nghiên cứu nhãn mở, một nhánh với Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) Viên nén 
Cipla ở 77 bệnh nhân người lớn bị cấp tính, không biến chứngP. falciparumbệnh sốt rét được tiến hành ở Ấn Độ 
đã báo cáo tỷ lệ chữa khỏi ký sinh trùng trong 63 ngày là 100%.

5.2 Đặc tính dược động học
Artesunate

Theo dữ liệu được công bố, artesunate dùng đường uống được thủy phân nhanh chóng thành DHA, chủ yếu bởi 
các esterase choline trong huyết tương hoặc mô. Do sự chuyển đổi nhanh chóng, artesunate thường được coi là 
tiền thuốc của DHA. Sau khi uống artesunate, tỷ lệ AUC của DHA so với AUC của artesunate có thể cao tới 10: 1. 
Nồng độ Cmax của Artesunate đạt được trong vòng 1 giờ và nó được thải trừ với thời gian bán thải từ 20 đến 45 
phút. Liên kết với protein huyết tương của artesunate và DHA là vừa phải (62 đến 93%) và albumin là protein liên 
kết chính đối với DHA trong huyết tương người. Các con đường chuyển hóa của DHA được nghiên cứu ở người 
bằng cách phân tích các chất chuyển hóa trong nước tiểu được thu thập từ những bệnh nhân đã nhận AS qua 
đường tĩnh mạch và các chất chuyển hóa được tạo ra bởi các microsome gan người. Nó được chứng minh rằng 
DHA được chuyển hóa bởi UGT1A9 và UGT2B7, nhưng không phải UGT1A1 và UGT1A6. Chất chuyển hóa chính 
được xác định là α-DHA-β-glucuronid. AS và DHA trải qua quá trình chuyển hóa đầu tiên rộng rãi với tỷ lệ chiết 
xuất rất cao. Đối với các thuốc có tỷ lệ chiết xuất cao, độ thanh thải tiếp cận với dòng máu và do đó tốc độ truyền 
máu bị hạn chế. Không có dữ liệu bài tiết nước tiểu cho con người.

Mefloquine
Mefloquine được hấp thu qua đường tiêu hóa và được phân bố rộng rãi và nhanh chóng khắp cơ thể. Thời gian trung 
bình để nồng độ tối đa nằm trong khoảng từ 6 đến 24 giờ ở những người tình nguyện khỏe mạnh. Nồng độ huyết tương 
ở bệnh nhân bị sốt rét cao hơn ở những người tình nguyện khỏe mạnh. Mefloquine liên kết 98% với protein huyết tương 
và được chuyển hóa ở gan bởi isoenzyme cytochrome P450 thành chất chuyển hóa axit 4- carboxylic không hoạt động, và 
một số chất chuyển hóa khác. Mefloquine có thời gian bán hủy dài từ 14 đến 28 ngày. Bài tiết chủ yếu qua phân và mật.

5.3 Dữ liệu an toàn tiền lâm sàng

Artesunate và mefloquine đã được sử dụng rộng rãi và an toàn trong nhiều năm để điều trị bệnh sốt rét với liều 
tương tự như liều được sử dụng trong Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC (Kết hợp liều cố định) Cipla 
Tablets.

Các dẫn xuất artemisinin, trong đó có artesunate, có liên quan đến độc tính thần kinh sau khi tiếp xúc 
kéo dài với liều rất cao ở động vật. Cho đến nay, không có bằng chứng lâm sàng thuyết phục về tình 
trạng nhiễm độc thần kinh ở bệnh nhân được điều trị. Hơn nữa, khả năng nhiễm độc thần kinh ở 
người rất khó xảy ra khi artesunate thanh thải nhanh và tiếp xúc ngắn (3 ngày điều trị). Artemisinin 
cũng được biết đến là chất gây độc cho phôi thai và artesunate đã được chứng minh là gây tăng tỷ lệ 
rụng sau khi cấy và gây quái thai (tỷ lệ dị tật tim mạch và xương thấp) ở chuột và thỏ.

Ở chuột cống và chuột nhắt, mefloquine đã được chứng minh là đi qua nhau thai và gây quái thai trong thời kỳ đầu 
mang thai. Mefloquine cũng được tiết vào sữa mẹ (Xem Phần 4.6).

Trong ống nghiệm, mefloquine ưu tiên khối chậm (tôiKs) thành phần của kali chỉnh lưu trễ (K+) 
kênh trong cơ tim và do đó về mặt lý thuyết có khả năng làm trầm trọng thêm sự kéo dài QTc 
do các thuốc khác tạo ra.
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6. CÁC THÀNH PHẦN DƯỢC LIỆU

6.1
Viên nén cốt lõi: Croscarmellose natri, magie stearat và cellulose vi tinh thể.

Danh sách tá dược vừa đủ

Lớp phủ phim: Hồ nhôm màu chàm carmine (FD & C Blue # 2), hypromellose, macrogol, polysorbate
80 và titan đioxit.

6.2 Sự không tương thích

Không có.

6,3
36 tháng

Hạn sử dụng

6.4
Không lưu trữ trên 30 ° C

Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt để bảo quản

6,5
Đóng gói chính: Vỉ nhôm-nhôm 3 viên.

Bản chất và Nội dung của Container

Đóng gói thứ cấp:Thùng carton có một dải 3 viên và thùng carton có 2 dải 3 viên.

6.6 Hướng dẫn sử dụng, xử lý và thải bỏ

Không áp dụng

7. NHÀ CUNG CẤP

Cipla Ltd
Trung tâm Mumbai

Mumbai 400008
Maharashtra, Ấn Độ
Điện thoại: (9122) 23082891 Fax: 
(9122) 23070013
E-mail:Export@cipla.com

8. SỐ THAM KHẢO CỦA AI (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ)

MA078

9. NGÀY XÁC NHẬN / GIA HẠN ĐIỀU KHOẢN TIÊU CHUẨN ĐẦU 
TIÊN

Ngày 12 tháng 9 năm 2012
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10. NGÀY XEM LẠI VĂN BẢN
Tháng 12 năm 2012. Mục 6 cập nhật vào tháng 1 năm 2016. Mục 4.2 cập nhật vào tháng 5 năm 2017.

Người giới thiệu

Chung:

Hướng dẫn của WHO về điều trị bệnh sốt rét - xuất bản lần thứ 2, 2010. Có tại: http://whqlibdoc.who.int/publications/
2010/9789241547925_eng.pdf Cập nhật của WHO về kháng thuốc Artemisinin tháng 9 năm 2011:

http://www.who.int/malaria/diagnosis_treatment/resistance/updateartemsininresistancesept2011/en/index.html Artesunate 
50 mg viên nén SmPC, Quế Lâm, Trung Quốc: bán tại (tháng 11 năm 2012):
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