
1 ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Артесунат/мефлоквин 25/50 mg FDC (комбинация с фиксирана доза) Cipla таблетки∗

Артесунат 25 mg + мефлохин (като хидрохлорид) 50 mg таблетки

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка таблетка Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (комбинация с фиксирана доза) Cipla 
съдържа 25 mg артесунат и 50 mg мефлоквин (като хидрохлорид)

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Сини, кръгли, гладки, двойно изпъкнали, филмирани таблетки. 

Таблетките не трябва да се разделят.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (комбинация с фиксирана доза) Cipla таблетки са показани за 
лечение на остри неусложнениPlasmodium falciparumмалария, в условията на едно от дветеP. falciparum
моноинфекции или смесени инфекции при деца и кърмачета от 5 кг и повече.

Най-новите официални насоки за подходящата употреба на антималарийни средства и местната информация за 
разпространението на резистентността към антималарийни лекарства трябва да се вземат предвид при вземането на 
решение относно целесъобразността на терапията с Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (комбинация с фиксирана доза) 
Cipla таблетки .

Официалните насоки обикновено включват СЗО
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547925_eng.pdf ) и насоките на органите за обществено 
здравеопазване (вж. също раздели 4.4 и 5.1).

Този продукт е предназначен за употреба при деца. Въпреки това се предоставя информация за безопасност по отношение на 

здравословни проблеми на възрастните, като чернодробно заболяване, бременност и кърмене, за да се позволи пълен достъп до цялата 

необходима информация.

∗Търговските наименования не са предварително квалифицирани от СЗО. ThПеаижсудnd1еролеок1а0l отговорност на регулаторния орган по лекарствата.

В този WHOPAR собственото име е дадено само като пример.

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

Source : WHO

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


Artesunate 25mg+Mefloquine (като 
хидрохлорид) 50 mg таблетки, 
(Cipla Ltd), MA078

WHOPAR част 4 декември 2012 г
Раздел 6 актуализиран: януари 2016 г. 

Раздел 4.2 актуализиран март 2018 г

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Препоръчителната дневна доза Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (комбинация с фиксирана доза) Cipla 
таблетки е най-доброто приближение на целевата доза за всяко лекарство:
4 mg/kg/d за артесунат и 8 mg/kg/d за мефлохин, съответстващи на общи дози за 3 дни от 
съответно 12 mg/kg и 24 mg/kg.

Когато има точни везни за претегляне, дозирането трябва да се основава на теглото. Ако тези скали не са 
налични, дозирането на таблетките Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (комбинация с фиксирана доза) Cipla може 
да се основава на възрастови категории, както е показано в таблицата по-долу. Показани са и приблизителните 
съответстващи тегла за тези възрастови категории. При пациенти с екстремно тегло за съответната възраст (като 
случаи на недохранване или затлъстяване), дозата трябва да се коригира според теглото на пациента.

Препоръчителна дозировка за артесунат/мефлоквин 25/50 mg FDC (комбинация с фиксирана доза) Cipla 

таблетки

Тегло (кг) възраст Препоръчителна доза

5 - < 9 6 - <12 месеца едноАртесунат/Мефлоквин 25/50 mg FDC (комбинация с фиксирана доза) CiplaTablet 

25 / 50 mg дневно в продължение на 3 дни

9 - < 18 1 - <7 години двеАртесунат/Мефлоквин 25/50 mg FDC (комбинация с фиксирана доза) Cipla таблетки 

25/50 mg дневно в продължение на 3 дни

За пациенти с тегло 18 kg или повече се предлага друга формулировка, съдържаща по-високо количество 
артесунат и мефлохин.

Ако пълният курс на лечение не доведе до подобрение в рамките на 48 до 72 часа, пациентът трябва да бъде 
преоценен.

Ако се появи повръщане в рамките на 30 минути след прилагане на лекарството, пълната дневна доза на таблетките Artesunate/

Mefloquine 25/50 mg FDC (комбинация с фиксирана доза) Cipla трябва да се повтори. Ако повръщането настъпи повече от 30 

минути след дозирането, трябва да се приложи половината от препоръчителната дневна доза на таблетките Artesunate/

Mefloquine 25/50 mg FDC (комбинация с фиксирана доза) Cipla. Ако втората доза е повръщана, трябва да се започне алтернативна 

антималарийна терапия.

Ако се пропусне доза, тя трябва да се приложи веднага щом бъде отбелязана. Следващата доза трябва да се приложи след 

предписания интервал. На пациента не трябва да се дава двойна доза, за да компенсира пропуснатата таблетка. Лицето, 

което се грижи за пациента, трябва да се погрижи да даде и трите дози от тази схема.

Начин на приложение

За орална употреба.

Таблетките трябва да се поглъщат цели със или без храна.

При пациенти, които не могат да поглъщат таблетки, таблетката(ите) трябва да се постави(те) върху чаена лъжичка, 
съдържаща чиста вода и да се остави да се разпадне преди перорално приложение. След това чаената лъжичка трябва 
да се напълни отново с вода и тази течност да се даде на детето.

Специални популации

Възрастен

Не се препоръчва коригиране на дозата за възрастни при пациенти в напреднала възраст.

Педиатрична популация
Артесунат/мефлоквин 25/50 mg FDC (комбинация с фиксирана доза) Cipla таблетки не се препоръчва за 
лечение на кърмачета с тегло под 5 kg и/или на възраст под 6 месеца.
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Бъбречна недостатъчност

Няма доказателства, че е необходимо коригиране на дозата при пациенти с бъбречна недостатъчност. Въпреки това, 
тъй като клиничните данни при такива пациенти са ограничени, трябва да се внимава, когато се използват таблетки 
Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (комбинация с фиксирана доза) Cipla при пациенти с увредена бъбречна функция.

Чернодробно увреждане

Не се препоръчва коригиране на дозата при възрастни пациенти с леко до умерено чернодробно увреждане. Въпреки 
това, при пациенти с увредена чернодробна функция елиминирането на мефлоквин може да бъде удължено, което 
води до по-високи плазмени нива и по-висок риск от нежелани реакции. Трябва да се внимава, когато се използва 
Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (комбинация с фиксирана доза) Cipla таблетки при пациенти с увредена 
чернодробна функция.

4.3 Противопоказания

•
•
•

Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1 

Известна свръхчувствителност към хинин, хинидин или друг артемизинин

Периодът на възстановяване от тежка малария, тъй като е доказано, че мефлоквин повишава риска от 
конвулсии
Едновременна или скорошна терапия с халофантрин, поради повишения риск от удължаване на QTc 
интервала
Едновременна или скорошна терапия с кетоконазол, поради повишения риск от удължаване на QTc 
интервала

•

•

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Маларията може да се върне въпреки използването на ефективно антималарийно лечение и добър 
първоначален клиничен отговор. Това може да се случи, ако пациентът има късно неуспешно 
лечение (т.е. след първоначално намаляване на броя на паразитите те се увеличават отново поради 
неуспех да се постигне пълно изчистване на паразити) или ако пациентите, които остават в 
ендемичния регион на маларията, се заразят повторно. Ако има повторна поява на клинични 
симптоми и признаци на малария, пациентът трябва незабавно да бъде оценен и, ако има 
клинични показания, трябва да се предпише ефективно антималарийно лечение. Artesunate/
Mefloquine 25/50mg FDC (комбинация с фиксирана доза) Cipla таблетки не трябва да се използват в 
рамките на два месеца след терапевтична доза мефлоквин поради повишения риск от индуцирани 
от мефлоквин невропсихиатрични странични ефекти.

Няма достатъчно доказателства за употребата на таблетките Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC 
(комбинация с фиксирана доза) Cipla за лечение на малария порадиPlasmodium vivax,
Plasmodium malariae, Plasmodium ovaleилиPlasmodium knowlesi.Поради това не се препоръчва.

Няма достатъчно доказателства в подкрепа на употребата на таблетки Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (комбинация 
с фиксирана доза) Cipla за профилактика на малария.

Трябва да се внимава при:
• Пациенти с основни нарушения на сърдечната проводимост или известни сърдечни аритмии:

В редки случаи лечението и профилактиката с мефлоквин се свързват с клинично значими 
нежелани реакции, свързани със сърдечната проводимост.

•
•

Пациенти с анамнеза за гърчове.
Пациенти с тежко чернодробно увреждане, тъй като мефлоквинът се подлага на чернодробен метаболизъм.
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• Пациенти с таласемия, сърповидно-клетъчна анемия или G6PD-дефицит. Не са провеждани проучвания 
при хора с тези състояния.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за лекарствени взаимодействия с комбинацията с фиксирана доза артесунат и 
мефлохин.

Антималарийни средства

Халофантрин може да причини фатално удължаване на QTc. Това се е случило, когато халофантрин е бил използван 
със или без предварително приложение на мефлоквин. Следователно, таблетките Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC 
(комбинация с фиксирана доза) Cipla не трябва да се прилагат заедно или в рамките на 21 дни след терапията с 
халофантрин.

Едновременното приложение на мефлохин и хинин води до умерено увеличение на QTc при пациенти и 
доброволци, което корелира само с концентрациите на хинин. Има богат опит с употребата на натоварваща доза 
хинин (20 mg сол/kg) за лечение на тежка фалципарумна малария при пациенти, лекувани по-рано с мефлохин 
без вредни сърдечни ефекти. В допълнение, проучване при пациенти с малария не открива значимо сърдечно 
взаимодействие между дозата хинин (10 mg сол/kg) и пероралния мефлохин (15 mg/kg), приложени заедно.

Хинидин и хлорохин се свързват с удължаване на QTc интервала. Въпреки че няма данни за 
взаимодействие с мефлохин за нито едно от двете лекарства, теоретично е възможно увеличаване 
на QTc интервала.

Едновременната употреба на мефлоквин с хлорохин или хинин може да повиши риска от гърчове.

Сърдечни лекарства

Известно е, че редица сърдечни лекарства (напр. хинидин, амиодарон, соталол, дизопирамид) удължават QTc 
интервала. Поради това се препоръчва повишено внимание, когато давате таблетки Artesunate/Mefloquine 25/50 mg 
FDC (комбинация с фиксирана доза) Cipla с тези лекарства, тъй като това може да увеличи риска от удължаване на QTc 
интервала.

Лечението на малария води до забавяне на сърдечната честота поради намаляване на температурата. Този ефект може

да се влоши при пациенти, които вече приемат лекарства, които намаляват сърдечната честота, напр. дигоксин, 

β-блокери, верапамил, дилтиазем или ивабрадин (вж. точка 4.8).

Несърдечни лекарства, предизвикващи удължаване на QTc интервала

Лекарствата, свързани с удължаване на QTc интервала, включват трициклични антидепресанти, фенотиазини, халоперидол, 

пимозид, терфенадин, астемизол, кетоконазол, моксифлоксацин, цизаприд и метоклопрамид. Поради това се препоръчва 

повишено внимание, когато давате таблетки Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (комбинация с фиксирана доза) Cipla с тези 

лекарства, тъй като това може да увеличи риска от удължаване на QTc интервала.

Антимикробни средства / Кетоконазол
Концентрациите на мефлохин се повишават при едновременно приложение с ампицилин и тетрациклин. 
Концентрациите на мефлохин намаляват при едновременна употреба с рифампицин.

Кетоконазол, инхибитор на CYP3A4, води до повишени концентрации на мефлохин.

Има съобщения за гърчове при трима пациенти, лекувани с мефлоквин в комбинация с хинолоните 
ципрофлоксацин, офлоксацин или спарфлоксацин.

Както беше отбелязано по-горе, е известно, че моксифлоксацин и кетоконазол предизвикват удължаване на QTc както в 

клинични, така и в предклинични модели. Ето защо се препоръчва повишено внимание, когато давате таблетки Artesunate/

Mefloquine 25/50 mg FDC (комбинация с фиксирана доза) Cipla с което и да е лекарство поради риск от удължаване на QTc 

интервала.
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Антиконвулсанти

Артесунат/Мефлоквин 25/50 mg FDC (комбинация с фиксирана доза) Cipla таблетки не трябва да се дават на пациенти с 
епилепсия, тъй като мефлохин намалява плазмените нива на антиконвулсанти, като карбамазепин, фенобарбитал, 
фенитоин, валпроева киселина.

Въпреки това, ако няма друг избор, може да се наложи коригиране на дозата на лекарството против гърчове по 
време на лечението с Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (комбинация с фиксирана доза) Cipla таблетки.

Антикоагуланти

Има съобщения за сериозно кървене при пациенти, приемащи едновременно мефлоквин и кумадин. Препоръчва се 

внимателно проследяване на коагулационните параметри. Може да се наложи коригиране на дозата на пероралните 

антикоагуланти.

Метоклопрамид
Едновременната употреба на метоклопрамид с Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (комбинация с 
фиксирана доза) Cipla таблетки може да повиши плазмените концентрации на мефлохин.

Антиретровирусни лекарства

Едновременното приложение на мефлохин и ритонавир (200 mg) намалява AUC (31%) и Cmax на 
ритонавир (36%). Ритонавир не повлиява фармакокинетиката на мефлоквин. Не се очакват клинични 
последици.

Храна

Няма данни за взаимодействието с храна с таблетките Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (комбинация с 
фиксирана доза) Cipla. Данни вP. falciparum-инфектирани пациенти, лекувани с мефлохин и артесунат, 
прилагани като насипни таблетки, не показват постоянен ефект на храната върху AUC на мефлоквин.

4.6 Бременност и кърмене

Бременност

Artesunate + mefloquine може да се използва през втория и третия триместър на бременността. През първия 
триместър артесунат + мефлоквин трябва да се използва само ако това е единственото незабавно налично 
лечение или ако терапията от първа линия с хинин плюс клиндамицин е неуспешна.

Кърмене
Мефлохин се секретира в кърмата. Кърмещите жени трябва да получават препоръчаното 
антималарийно лечение (включително артесунат+мефлохин).

4.7 Ефект върху способността за шофиране и работа с машини

Мефлохин може да причини замаяност и тежък световъртеж. Пациенти, които изпитват такива нежелани реакции по 
време на или след лечение с Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla таблетки не трябва да 
шофират, работят с машини или да изпълняват задачи, които изискват висока степен на ръчна и/или психомоторна 
сръчност най-малко 3 седмици след употреба на таблетките Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (комбинация с 
фиксирана доза) Cipla.

4.8 Нежелани ефекти

Профилът на безопасност на таблетките Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (комбинация с фиксирана доза) Cipla 
се основава на фаза III проучване в Тайланд, проведено при 500 възрастни и деца с неусложнени falciparum
малария, включително 251 пациенти, лекувани с комбинация с фиксирани дози и 249 пациенти в групата за 
сравнение, лекувани със стандартен 3-дневен режим на артесунат и мефлохин, дадени като отделни таблетки.
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Най-честите нежелани реакции са главоболие, виене на свят, повръщане, гадене, умора, пирексия, 
артралгии, миалгии, анорексия, нарушения на съня и сърцебиене.

Нежеланите реакции, за които се счита, че са поне възможни свързани с артесунат и мефлоквин, са изброени по-долу от

телесна система, органен клас и абсолютна честота. Честотите се определят като много чести (≥1/10),

често срещани (≥1/100 до <1/10), нечести (≥1/1 000 до <1/100), редки и неизвестни (не могат да бъдат 
оценени от наличните данни).

Сърдечни нарушения

Много често:Сърцебиене

Нарушения на ухото и лабиринта

често срещани: Увреден слух

Нарушения на очите

нечести:Замъглено зрение или друго зрително нарушение

Стомашно-чревни нарушения

Много често:Повръщане

Често срещани:Гадене, коремна болка, диария

Общи нарушения и състояния на мястото на приложение

Често срещани:умора

Хепатобилиарни нарушения

Често срещани:Хипербилирубинемия 

нечести:Хепатит

Инфекции и инвазии
Често срещани:Възраждане на малария

Нарушения на метаболизма и храненето

Често срещани:анорексия

Нарушения на опорно-двигателния апарат и съединителната тъкан

често срещани: Миалгия, артралгия

Нарушения на нервната система

Много често:Световъртеж

Често срещани:главоболие

Психични разстройства

Много често:Разстройство на съня 
нечести:Халюцинация (визуална)

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

нечести:Сърбеж

В медицинската литература други нежелани събития, за които се съобщава, че се появяват при артезунат, 
мефлоквин или комбинации от двете, включват тревожност, необичайни сънища, слабост, уртикария, реакции на 
свръхчувствителност (алергични) и кожни обриви (включително еритематозен макулапапулозен обрив, еритема 
мултиформе и синдром на Стивънс-Джонсън), втрисане, тремор, объркване и изтръпване. Рядко се съобщават 
сериозни психиатрични нежелани реакции (гърч, депресивен синдром, остра психоза) и остра интраваскуларна 
хемолиза с хемоглобинурия. Има съобщения и за леки промени в електрокардиограмата (ЕКГ) (увеличаване на 
QTc и PR), предсърдни екстрасистоли,
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неспецифични промени на Т-вълната и брадикардия, както и повишаване на трансаминазите. Техните 
честоти не могат да бъдат оценени от наличните данни.

4.9 Предозиране

Симптоми
В случай на предозиране симптомите, описани в точка 4.8, могат да бъдат по-изразени: съобщавани са 
сърдечни, чернодробни и неврологични симптоми.

Лечение
Пациентите трябва да бъдат наблюдавани чрез ЕКГ и наблюдавани за невропсихиатрични симптоми в продължение на най-малко 

24 часа. Употребата на перорален активен въглен за ограничаване на абсорбцията на мефлоквин може да се обмисли в рамките на 

един час след поглъщане на предозиране. Поддържащи грижи трябва да се прилагат според клиничните показания.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1
ATC-код: Артемизинин и производни, комбинации (P01BF02)

Фармакодинамични свойства

Артесунат
Артесунатът, производно на артемизинин, и неговият основен метаболит дихидроартемизинин (DHA) са токсични за 
маларийните паразити в наномоларни концентрации. Има засилено усвояване на лекарството от червените кръвни 
клетки, заразени с паразити, което е бързо и насищащо се. Той е активен срещу всички видове Plasmodium. Той има 
широка активност срещу асексуалните паразити, убивайки всички етапи от млади пръстени до шизонти. ВП. falciparum
малария, артемизининът също убива гаметоцитите - включително гаметоцитите от стадий 4.

Пероксидната част в артемизинина реагира в присъствието на хем. Първичен радикал алкилира хема чрез 
вътремолекулен процес за получаване на ковалентни хем-лекарствени адукти. Натрупването на 
неполимеризиращи се редокс-активни хемови производни, следствие от хем алкилиране, се смята за токсично за 
паразита. Алкилирането на хема от артемизинин е демонстрирано при заразени с малария мишки, което 
показва, че хемът действа като спусък и цел на артемизинина.

мефлохин
Мефлохин е антималарийно средство с високо активна шизонтоцидна активност, но не е гаметоцидно. Той е 
активен срещу устойчив на хлорохинP. falciparum. Точният механизъм на действие на мефлокина е неясен, но 
той има висок афинитет към еритроцитните мембрани.

Клинична ефикасност на артесунат/мефлоквин

Ефикасността на таблетките Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (комбинация с фиксирана доза) Cipla ще зависи от 
лекарствената чувствителност на локалните маларийни паразити. Резистентността е доказана от намаляване на 
степента на излекуване на артесунат плюс мефлохин, приложени като отделни таблетки в Западна Камбоджа и 
забавяне на изчистването от паразити в Северозападен Тайланд.

Отворено клинично проучване при 500 пациенти (възрастни и деца) е проведено в Северозападен Тайланд. Пациенти, 
лекувани с артесунат/мефлоквин 25/50 mg FDC (комбинация с фиксирана доза) Cipla таблетки, са имали 63-ия ден, 
коригиран с PCR, процент на излекуване от 91,9% (95% CI 88,2, 95,6), докато при тези, лекувани със стандартната схема 
на таблетки в насипно състояние на artesunate mefloquine показва PCR-коригиран процент на излекуване на ден 63 от 
89,2% (95% CI 85,0, 93,4; анализ на Kaplan-Meier, логаритмичен тест за значимост).

В допълнително, рандомизирано отворено проучване при 50 възрастни пациенти с остра, неусложнена
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P. falciparumмалария, проведена в Тайланд, 22/24 пациенти (91,7%) пациенти, лекувани с таблетки Artesunate/
Mefloquine 25/50mg FDC (комбинация с фиксирана доза) Cipla са имали паразитологично излекуване на 28-ия 
ден, в сравнение с 24/24 (100%) пациенти, прилагани артезунат и мефлохин като отделни таблетки.

Отворено, еднораменно проучване с Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (комбинация с фиксирана доза) 
Cipla таблетки при 77 възрастни пациенти с остра, неусложненаP. falciparumмалария, проведена в Индия, 
съобщава за 63-дневно паразитологично излекуване от 100%.

5.2 Фармакокинетични свойства

Артесунат
Според публикувани данни, перорално приложен артесунат бързо се хидролизира до DHA, главно от плазмените или 
тъканните холинестерази. Поради бързото превръщане, артесунатът често се счита за пролекарство на DHA. След 
перорално приложение на артесунат, съотношението на AUC за DHA към AUC за артесунат може да достигне 10:1. 
Концентрациите на артесунат Cmax се постигат в рамките на 1 час и се елиминират с полуживот от 20 до 45 минути. 
Свързването с плазмените протеини на артесунат и DHA е умерено (62 до 93%) и албуминът е основният свързващ 
протеин за DHA в човешката плазма. Метаболитните пътища за DHA са изследвани при хора чрез анализиране на 
метаболити в урината, събрана от пациенти, които са получили интравенозно AS и метаболити, произведени от човешки 
чернодробни микрозоми. Беше показано, че DHA се метаболизира от UGT1A9 и UGT2B7, но не UGT1A1 и UGT1A6. 
Основният идентифициран метаболит е α-DHA-β-глюкуронид. AS и DHA се подлагат на екстензивен метаболизъм при 
първо преминаване с много висок коефициент на екстракция. За лекарства с висок коефициент на екстракция клирънсът 
се доближава до кръвния поток и следователно е ограничен скоростта на перфузия. Няма налични данни за екскреция с 
урина при хора.

мефлохин
Мефлохин се абсорбира от стомашно-чревния тракт и се разпространява широко и бързо в тялото. Средното 
време до максимални концентрации варира от 6 до 24 часа при здрави доброволци. Плазмените нива са по-
високи при пациенти с малария, отколкото при здрави доброволци. Мефлохин се свързва 98% с плазмените 
протеини и се метаболизира в черния дроб от изоензими на цитохром Р450 до неактивен метаболит на 4-
карбоксилна киселина и няколко други метаболити. Мефлохин има дълъг полуживот от 14-28 дни. Екскрецията е 
главно с изпражненията и жлъчката.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Артесунат и мефлоквин се използват широко и безопасно в продължение на много години за лечение на 
малария в дози, подобни на тези, използвани в таблетките Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (комбинация с 
фиксирана доза) Cipla.

Производните на артемизинин, един от които е артезунатът, се свързват с невротоксичност след продължително 
излагане на много високи дози при животни. Към днешна дата няма убедителни клинични доказателства за 
невротоксичност при лекувани пациенти. Освен това потенциалът за невротоксичност при хора е много малко 
вероятен, като се има предвид бързият клирънс на артезунат и кратка експозиция (3 дни лечение). Известно е също, че 
артемизинините са ембриотоксични и е доказано, че артезунатът причинява увеличаване на загубата след 
имплантацията и тератогенността (ниска честота на сърдечно-съдови и скелетни малформации) при плъхове и зайци.

При плъхове и мишки е доказано, че мефлохин преминава през плацентата и е тератогенен в ранна бременност. 
Мефлохин също се отделя в кърмата (вижте точка 4.6).

Инвитро, мефлохин блокира предимно бавните (IKs) компонент на забавения калиев токоизправител (K+) канал 
в сърдечния мускул и следователно теоретично има потенциал да влоши удължаването на QTc, предизвикано 
от други лекарства.
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6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1
Ядро на таблетката: кроскармелоза натрий, магнезиев стеарат и микрокристална целулоза.

Списък на помощните вещества

Филмово покритие: Индиго кармин алуминиев лак (FD & C Blue #2), хипромелоза, макрогол, полисорбат
80 и титанов диоксид.

6.2 Несъвместимости

Нито един.

6.3
36 месеца

Срок на годност

6.4
Да не се съхранява над 30°C

Специални предпазни мерки при съхранение

6.5
Основна опаковка: Алуминиево-алуминиева блистерна лента с 3 таблетки.

Същност и съдържание на контейнера

Вторична опаковка:Картонена кутия с една лента от 3 таблетки и картонена кутия с 2 ленти от 3 таблетки.

6.6 Инструкции за употреба и работа и изхвърляне

Не е приложимо

7. ДОСТАВЧИК

Ципла ООД

Централен Мумбай

Мумбай 400008
Махаращра, Индия
Телефон: (9122)23082891 Факс: 
(9122) 23070013
Електронна поща:exports@cipla.com

8. КОЙ РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР (ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННА ПРОГРАМА)

MA078

9. ДАТА НА ПЪРВА ПРЕДКВАЛИФИКАЦИЯ/ПОДНОВЯВАНЕ НА 
ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ

12 септември 2012 г
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10. ДАТА НА РЕВИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА
Декември 2012 г. Раздел 6 е актуализиран през януари 2016 г. Раздел 4.2 е актуализиран през май 2017 г.
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