
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Artesunaat/Mefloquine 25/50 mg FDC (combinatie met vaste dosis) Cipla-tabletten∗

Artesunaat 25 mg + Mefloquine (als hydrochloride) 50 mg tabletten

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Elke Artesunaat/Mefloquine 25/50 mg FDC (vaste dosiscombinatie) Cipla-tablet bevat 25 mg 
artesunaat en 50 mg mefloquine (als hydrochloride)

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Blauwe, ronde, gladde, biconvexe, filmomhulde tabletten. De 

tabletten mogen niet worden verdeeld.

4. KLINISCHE GEGEVENS

4.1 Therapeutische indicaties

Artesunaat/Mefloquine 25/50 mg FDC (vaste dosiscombinatie) Cipla-tabletten zijn geïndiceerd voor de 
behandeling van acute ongecompliceerdePlasmodium falciparummalaria, in de setting van een van beideP. 
falciparummono-infectie of gemengde infecties bij kinderen en zuigelingen van 5 kg en meer.

De meest recente officiële richtlijnen voor het juiste gebruik van antimalariamiddelen en lokale informatie over de 
prevalentie van resistentie tegen antimalariamiddelen moeten in overweging worden genomen bij het beslissen over 
de geschiktheid van een behandeling met Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (vaste dosiscombinatie) Cipla-
tabletten .

Officiële richtlijnen omvatten normaal gesproken WHO

(http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547925_eng.pdf ) en richtlijnen van de 
volksgezondheidsinstanties (zie ook rubrieken 4.4 en 5.1).

Dit product is bedoeld voor gebruik bij kinderen. Desalniettemin wordt veiligheidsinformatie verstrekt met betrekking tot 

gezondheidskwesties bij volwassenen, zoals leverziekte, zwangerschap en borstvoeding, om volledige toegang tot alle relevante 

informatie mogelijk te maken.

∗ Handelsnamen worden niet geprekwalificeerd door de WHO. EPisaig zoend1ehOikfoc1a0l de verantwoordelijkheid van de regelgevende instantie voor geneesmiddelen.

In deze WHOPAR wordt de merknaam alleen als voorbeeld gegeven.

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

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 en wijze van toediening

Dosering

De aanbevolen dagelijkse dosis Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (vaste dosiscombinatie) Cipla-tabletten 
is een beste benadering van de beoogde dosis voor elk geneesmiddel:
4 mg/kg/d voor artesunaat en 8 mg/kg/d voor mefloquine, overeenkomend met totale doses gedurende 3 dagen van 
respectievelijk 12 mg/kg en 24 mg/kg.

Waar nauwkeurige weegschalen beschikbaar zijn, moet de dosering gebaseerd zijn op het gewicht. Als deze schalen niet 
beschikbaar zijn, kan de dosering van Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla-tabletten worden 
gebaseerd op leeftijdscategorieën zoals weergegeven in de onderstaande tabel. De geschatte bijbehorende gewichten voor deze 
leeftijdscategorieën worden ook weergegeven. Bij patiënten met een extreem hoog gewicht voor de overeenkomstige leeftijd 
(zoals in gevallen van ondervoeding of obesitas), moet de dosis worden aangepast aan het gewicht van de patiënt.

Aanbevolen dosering voor artesunaat/mefloquine 25/50 mg FDC (combinatie met vaste dosis) Cipla-
tabletten
Gewicht (kg) Leeftijd Aanbevolen dosis

5 - < 9 6 - <12 maanden EenArtesunaat/Mefloquine 25/50 mg FDC (combinatie met vaste dosis) CiplaTablet 
25 / 50 mg dagelijks gedurende 3 dagen

9 - < 18 1 - <7 jaar TweeArtesunaat/Mefloquine 25/50 mg FDC (combinatie met vaste dosis) Cipla-
tabletten 25 / 50 mg per dag gedurende 3 dagen

Voor patiënten die 18 kg of meer wegen, is een andere formulering beschikbaar die een hogere hoeveelheid artesunaat 
en mefloquine bevat.

Als een volledige behandelingskuur niet binnen 48 tot 72 uur tot verbetering leidt, moet de patiënt opnieuw worden 
geëvalueerd.

Als braken optreedt binnen 30 minuten na toediening van het geneesmiddel, moet de volledige dagelijkse dosis 
Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (vaste dosiscombinatie) Cipla-tabletten worden herhaald. Als braken meer dan 30 
minuten na toediening optreedt, moet de helft van de aanbevolen dagelijkse dosis Artesunate/Mefloquine 25/50 mg 
FDC (vaste dosiscombinatie) Cipla-tabletten worden gegeven. Als de tweede dosis wordt overgegeven, moet een 
alternatieve antimalariatherapie worden ingesteld.

Als een dosis is vergeten, moet deze worden gegeven zodra dit wordt opgemerkt. De volgende dosis moet na het 
voorgeschreven interval worden gegeven. De patiënt mag geen dubbele dosis krijgen om een   vergeten tablet in te halen. 
De verzorger van de patiënt moet ervoor zorgen dat alle drie de doses van dit regime worden gegeven.

Wijze van toediening
Voor oraal gebruik.

Tabletten moeten heel worden doorgeslikt, met of zonder voedsel.

Voor patiënten die niet in staat zijn om tabletten door te slikken, moeten de tablet(ten) op een theelepel met schoon water 
worden geplaatst en de kans krijgen om te desintegreren vóór orale toediening. Daarna moet de theelepel opnieuw worden 
gevuld met water en moet deze vloeistof aan het kind worden toegediend.

Speciale populaties

ouderen
Voor oudere patiënten wordt geen aanpassing van de dosering voor volwassenen aanbevolen.

Pediatrische bevolking
Artesunaat/Mefloquine 25/50 mg FDC (combinatie van vaste dosis) Cipla-tabletten wordt niet aanbevolen voor de 
behandeling van zuigelingen die minder dan 5 kg wegen en/of jonger zijn dan 6 maanden.

3

Pagina 2 van 10



Artesunaat 25 mg+Mefloquine (als 
hydrochloride) 50 mg tabletten, 
(Cipla Ltd), MA078

WHOPAR deel 4 December 2012
Sectie 6 bijgewerkt: januari 2016 
Sectie 4.2 bijgewerkt maart 2018

Nierfunctiestoornis
Er is geen bewijs dat dosisaanpassing nodig is voor patiënten met nierinsufficiëntie. Aangezien het klinische 
bewijs bij dergelijke patiënten echter beperkt is, is voorzichtigheid geboden bij het gebruik van Artesunate/
Mefloquine 25/50 mg FDC (vaste dosiscombinatie) Cipla-tabletten bij patiënten met een verminderde 
nierfunctie.

Leverfunctiestoornis
Er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen voor volwassen patiënten met een lichte tot matige 
leverfunctiestoornis. Bij patiënten met een verminderde leverfunctie kan de eliminatie van mefloquine echter 
verlengd zijn, wat leidt tot hogere plasmaspiegels en een hoger risico op bijwerkingen. Voorzichtigheid is 
geboden bij het gebruik van Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (vaste dosiscombinatie) Cipla-tabletten bij 
patiënten met een verminderde leverfunctie.

4.3 contra-indicaties

•
•
•

Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde 
hulpstoffen. Bekende overgevoeligheid voor kinine, kinidine of artemisinine
De herstelperiode van ernstige malaria, aangezien is aangetoond dat mefloquine het risico op convulsies 
verhoogt
Gelijktijdige of recente behandeling met halofantrine, vanwege het verhoogde risico op verlenging van het QTc-
interval
Gelijktijdige of recente behandeling met ketoconazol, vanwege het verhoogde risico op verlenging van het QTc-interval

•

•

4.4 Speciale waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Malaria kan terugkeren ondanks het gebruik van een effectieve antimalariabehandeling en een 
goede initiële klinische respons. Dit kan gebeuren als de behandeling bij de patiënt laat is mislukt 
(dwz na een aanvankelijke verlaging van het aantal parasieten stijgt het aantal weer omdat de 
parasiet niet volledig wordt verwijderd) of als patiënten die in het endemische gebied van malaria 
blijven, opnieuw worden geïnfecteerd. Als klinische symptomen en tekenen van malaria opnieuw 
optreden, moet de patiënt onmiddellijk worden geëvalueerd en, indien klinisch geïndiceerd, moet 
een effectieve antimalariabehandeling worden voorgeschreven. Artesunaat/Mefloquine 25/50 mg 
FDC (vaste dosiscombinatie) Cipla-tabletten mogen niet worden gebruikt binnen twee maanden na 
een therapeutische dosis mefloquine vanwege het verhoogde risico op door mefloquine 
veroorzaakte neuropsychiatrische bijwerkingen.

Er is onvoldoende bewijs voor het gebruik van Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Fixed Dose Combination) 
Cipla-tabletten bij de behandeling van malaria als gevolg vanPlasmodium vivax,
Plasmodium malariae, Plasmodium ovaleofPlasmodium knowlesi.Het is daarom niet aan te raden.

Er is onvoldoende bewijs om het gebruik van Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla-
tabletten voor de preventie van malaria te ondersteunen.

Voorzichtigheid is geboden bij:

• Patiënten met onderliggende hartgeleidingsstoornissen of bekende hartritmestoornissen:
In zeldzame gevallen zijn behandeling en profylaxe met mefloquine in verband gebracht met klinisch 
significante bijwerkingen gerelateerd aan hartgeleiding.

•
•

Patiënten met een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen.

Patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis, aangezien mefloquine een levermetabolisme ondergaat.
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• Patiënten met thalassemie, sikkelcelanemie of G6PD-deficiëntie. Er zijn geen studies gedaan bij 
personen met deze aandoeningen.

4.5 Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Er zijn geen geneesmiddelinteractieonderzoeken uitgevoerd met de vaste dosiscombinatie van artesunaat en 
mefloquine.

Antimalariamiddelen

Halofantrine kan een fatale verlenging van de QTc veroorzaken. Dit is voorgekomen wanneer halofantrine werd 
gebruikt met of zonder voorafgaande toediening van mefloquine. Daarom mogen Artesunaat/Mefloquine 25/50 mg 
FDC (vaste dosiscombinatie) Cipla-tabletten niet samen of binnen 21 dagen na behandeling met halofantrine worden 
gegeven.

Gelijktijdige toediening van mefloquine en kinine veroorzaakte een bescheiden verhoging van QTc bij patiënten en 
vrijwilligers die alleen correleerde met kinineconcentraties. Er is uitgebreide ervaring met het gebruik van een 
oplaaddosis kinine (20 mg zout/kg) voor de behandeling van ernstige falciparum-malaria bij patiënten die eerder met 
mefloquine werden behandeld zonder schadelijke effecten op het hart. Bovendien vond een onderzoek bij 
malariapatiënten geen significante cardiale interactie tussen de dosis kinine (10 mg zout/kg) en orale mefloquine (15 
mg/kg) samen toegediend.

Kinidine en chloroquine zijn in verband gebracht met verlenging van het QTc-interval. Hoewel er voor beide 
geneesmiddelen geen interactiegegevens zijn met mefloquine, is een verlenging van het QTc-interval 
theoretisch mogelijk.

Gelijktijdig gebruik van mefloquine met chloroquine of kinine kan het risico op convulsies verhogen.

Hartmedicijnen
Van een aantal hartmedicijnen (bijv. kinidine, amiodaron, sotalol, disopyramide) is bekend dat ze het QTc-interval 
verlengen. Daarom is voorzichtigheid geboden bij het toedienen van Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Fixed 
Dose Combination) Cipla-tabletten met deze geneesmiddelen, aangezien dit het risico op QTc-verlenging zou kunnen 
verhogen.

Behandeling van malaria resulteert in een vertraging van de hartslag vanwege het verdwijnen van de koorts. Dit effect kan

verergeren bij patiënten die al geneesmiddelen gebruiken die de hartslag verlagen, zoals digoxine, 
-blokkers, verapamil, diltiazem of ivabradine (zie rubriek 4.8).

Niet-cardiale geneesmiddelen die QTc-verlenging veroorzaken

Geneesmiddelen die in verband worden gebracht met QTc-verlenging zijn onder meer tricyclische antidepressiva, fenothiazinen, 
haloperidol, pimozide, terfenadine, astemizol, ketoconazol, moxifloxacine, cisapride en metoclopramide. Daarom is 
voorzichtigheid geboden bij het toedienen van Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla-tabletten 
met deze geneesmiddelen, aangezien dit het risico op QTc-verlenging zou kunnen verhogen.

Antimicrobiële middelen / ketoconazol
Mefloquineconcentraties worden verhoogd door gelijktijdige toediening met ampicilline en tetracycline. 
Mefloquineconcentraties worden verlaagd bij gelijktijdig gebruik met rifampicine.

Ketoconazol, een remmer van CYP3A4, leidt tot verhoogde mefloquineconcentraties.
Er is melding gemaakt van convulsies bij drie patiënten die werden behandeld met mefloquine in combinatie met de 
chinolonen ciprofloxacine, ofloxacine of sparfloxacine.

Zoals hierboven vermeld, is het bekend dat moxifloxacine en ketoconazol QTc-verlenging induceren in zowel klinische als 
preklinische modellen. Daarom is voorzichtigheid geboden bij het geven van Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC 
(Fixed Dose Combination) Cipla-tabletten met beide geneesmiddelen vanwege het risico op verlenging van het QTc-
interval.
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Anticonvulsiva
Artesunaat/Mefloquine 25/50 mg FDC (vaste dosiscombinatie) Cipla-tabletten mogen niet worden gegeven aan 
epileptische patiënten, aangezien mefloquine de plasmaspiegels van anti-epileptica zoals carbamazepine, fenobarbital, 
fenytoïne en valproïnezuur verlaagt.

Als er echter geen andere keuze beschikbaar is, kan het nodig zijn de dosis van anti-epileptica aan te passen 
tijdens de behandeling met Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (vaste dosiscombinatie) Cipla-tabletten.

anticoagulantia
Er zijn meldingen van ernstige bloedingen bij patiënten die gelijktijdig mefloquine en coumadin kregen toegediend. 
Nauwgezette controle van de stollingsparameters wordt aanbevolen. Dosisaanpassing van orale anticoagulantia kan nodig 
zijn.

Metoclopramide
Gelijktijdig gebruik van metoclopramide met Artesunaat/Mefloquine 25/50 mg FDC (vaste 
dosiscombinatie) Cipla-tabletten kan de plasmaconcentraties van mefloquine verhogen.

antiretrovirale middelen

Gelijktijdige toediening van mefloquine en ritonavir (200 mg) verlaagde de ritonavir AUC (31%) en Cmax 
(36%). Ritonavir had geen invloed op de farmacokinetiek van mefloquine. Klinische gevolgen worden niet 
verwacht.

Voedsel

Er zijn geen gegevens over voedselinteractie met Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (vaste dosiscombinatie) Cipla-
tabletten. Gegevens inP. falciparum-geïnfecteerde patiënten die werden behandeld met mefloquine en artesunaat gegeven 
als losse tabletten, wezen niet op een consistent effect van voedsel op de AUC van mefloquine.

4.6 Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Artesunaat + mefloquine kan worden gebruikt in het tweede en derde trimester van de zwangerschap. In het eerste 
trimester mag artesunaat + mefloquine alleen worden gebruikt als dit de enige onmiddellijk beschikbare behandeling is 
of als eerstelijnstherapie met kinine plus clindamycine heeft gefaald.

Borstvoeding

Mefloquine wordt uitgescheiden in de moedermelk. Vrouwen die borstvoeding geven, moeten de aanbevolen 
antimalariabehandeling krijgen (inclusief artesunaat+mefloquine).

4.7 Effect op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Mefloquine kan duizeligheid en ernstige duizeligheid veroorzaken. Patiënten die dergelijke 
bijwerkingen ervaren tijdens of na de behandeling met Artesunaat/Mefloquine 25/50 mg 
FDC (vaste dosiscombinatie) Cipla-tabletten, mogen gedurende ten minste 3 weken na 
gebruik van Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (vaste dosiscombinatie) Cipla-tabletten.

4.8 Ongewenste effecten

Het veiligheidsprofiel van Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla-tabletten is gebaseerd op een 
fase III-studie in Thailand, uitgevoerd bij 500 volwassenen en kinderen met ongecompliceerde falciparummalaria, waaronder 
251 patiënten die werden behandeld met de vaste dosiscombinatie en 249 patiënten in de vergelijkingsgroep die werden 
behandeld met een standaard driedaags regime van artesunaat en mefloquine, gegeven als afzonderlijke tabletten.
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De meest voorkomende bijwerkingen waren hoofdpijn, duizeligheid, braken, misselijkheid, vermoeidheid, 
koorts, artralgie, spierpijn, anorexia, slaapstoornissen en hartkloppingen.

Bijwerkingen die op zijn minst mogelijk verband houden met artesunaat en mefloquine worden hieronder vermeld door:

lichaamssysteem, orgaanklasse en absolute frequentie. Frequenties worden gedefinieerd als zeer vaak (≥1/10),

gemeenschappelijk (≥1/100 tot <1/10), soms (≥1/1.000 tot <1/100), zelden en niet bekend (kan met de 
beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Hartaandoeningen
Heel gewoon:hartkloppingen

Oor- en labyrintaandoeningen

Gemeenschappelijk: Slechthorend

Oogaandoeningen

Ongewoon:Wazig zien of andere visuele stoornis

Maagdarmstelselaandoeningen

Heel gewoon:braken
Gemeenschappelijk:Misselijkheid, buikpijn, diarree

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Gemeenschappelijk:Vermoeidheid

Lever- en galaandoeningen

Gemeenschappelijk:Hyperbilirubinemie 
Ongewoon:Hepatitis

Infecties en parasitaire aandoeningen

Gemeenschappelijk:Heropflakkering van malaria

Metabolisme en voedingsstoornissen
Gemeenschappelijk:anorexia

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Gemeenschappelijk: Myalgie, artralgie

Zenuwstelselaandoeningen
Heel gewoon:Duizeligheid

Gemeenschappelijk:Hoofdpijn

Psychische stoornissen
Heel gewoon:Slaapstoornis 
Ongewoon:Hallucinatie (visueel)

Huid- en onderhuidaandoeningen
Ongewoon:pruritus

In de medische literatuur zijn andere bijwerkingen die zijn gemeld bij artesunaat, mefloquine of 
combinaties van beide, angst, abnormale dromen, zwakte, urticaria, overgevoeligheidsreacties 
(allergische reacties) en huiduitslag (waaronder erythemateuze maculapapuleuze uitslag, erythema 
multiforme). , en Stevens-Johnson-syndroom), rillingen, tremor, verwardheid en gevoelloosheid. 
Ernstige psychiatrische bijwerkingen (toevallen, depressief syndroom, acute psychose) en acute 
intravasculaire hemolyse met hemoglobinurie zijn zelden gemeld. Er zijn ook meldingen geweest van 
milde elektrocardiogram (ECG) veranderingen (QTc- en PR-verhogingen), atriale extrasystolen,
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niet-specifieke T-golfveranderingen en bradycardie, evenals verhogingen van transaminasen. Hun frequenties 
kunnen met de beschikbare gegevens niet worden geschat.

4.9 Overdosis

Symptomen
In het geval van een overdosis kunnen de symptomen beschreven in rubriek 4.8 meer uitgesproken zijn: 
cardiale, lever- en neurologische symptomen zijn gemeld.

Behandeling

Patiënten moeten worden gecontroleerd met ECG en gedurende ten minste 24 uur worden geobserveerd op neuropsychiatrische 

symptomen. Het gebruik van orale actieve kool om de absorptie van mefloquine te beperken kan worden overwogen binnen één 

uur na inname van een overdosis. Ondersteunende zorg moet worden gegeven zoals klinisch geïndiceerd.

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1
ATC-code: Artemisinine en derivaten, combinaties (P01BF02)

Farmacodynamische eigenschappen

artesunaat
Artesunaat, een artemisininederivaat, en zijn belangrijkste metaboliet dihydroartemisinine (DHA) zijn toxisch voor 
malariaparasieten bij nanomolaire concentraties. Er is een verhoogde opname van het medicijn door rode bloedcellen 
die zijn geïnfecteerd met parasieten, wat snel en verzadigbaar is. Het is actief tegen alle Plasmodium-soorten. Het heeft 
een brede werking tegen aseksuele parasieten en doodt alle stadia, van jonge ringen tot schizonten. InP. falciparum
malaria, artemisinine doodt ook de gametocyten, inclusief de gametocyten in stadium 4.

De peroxidegroep in artemisinine reageert in aanwezigheid van haeme. Een primaire radicaal alkyleert haeme via een 
intramoleculair proces om covalente haeme-geneesmiddeladducten te produceren. Aangenomen wordt dat de 
accumulatie van niet-polymeriseerbare redox-actieve heemderivaten, een gevolg van heemalkylering, toxisch is voor de 
parasiet. De alkylering van haeme door artemisinine is aangetoond bij met malaria geïnfecteerde muizen, wat erop wijst 
dat haeme fungeert als de trigger en het doelwit van artemisinine.

Mefloquine
Mefloquine is een antimalariamiddel met een zeer actieve schizontocide-activiteit, maar is niet gametocidaal. Het is actief 
tegen chloroquine-resistentP. falciparum. Het exacte werkingsmechanisme van mefloquine is onduidelijk, maar het 
heeft een hoge affiniteit voor erytrocytmembranen.

Klinische werkzaamheid van artesunaat/mefloquine

De werkzaamheid van Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla-tabletten zal afhangen van de 
geneesmiddelgevoeligheden van de lokale malariaparasieten. Resistentie is aangetoond door een afname van de 
genezingspercentages van artesunaat plus mefloquine gegeven als afzonderlijke tabletten in West-Cambodja en een vertraging 
van de klaring van parasieten in Noordwest-Thailand.

Een open-label klinisch onderzoek bij 500 patiënten (volwassenen en kinderen) werd uitgevoerd in Noordwest-Thailand. 
Patiënten die werden behandeld met Cipla-tabletten met artesunaat/mefloquine 25/50 mg FDC (vaste dosiscombinatie) 
ondervonden een PCR-gecorrigeerd genezingspercentage op dag 63 van 91,9% (95% BI 88,2, 95,6), terwijl degenen die werden 
behandeld met het standaardregime voor losse tabletten van artesunaat en mefloquine vertoonde een PCR-gecorrigeerd 
genezingspercentage op dag 63 van 89,2% (95% BI 85,0; 93,4; Kaplan-Meier-analyse, log-rank-test voor significantie).

In een aanvullend, gerandomiseerd open-label onderzoek bij 50 volwassen patiënten met acute, ongecompliceerde
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P. falciparummalaria uitgevoerd in Thailand, 22/24 patiënten (91,7%) patiënten behandeld met artesunaat/
mefloquine 25/50 mg FDC (vaste dosiscombinatie) Cipla-tabletten hadden parasitologische genezing op dag 28, 
vergeleken met 24/24 (100%) patiënten die artesunaat en mefloquine als afzonderlijke tabletten.

Een open-label, eenarmige studie met Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla-
tabletten bij 77 volwassen patiënten met acute, ongecompliceerdeP. falciparummalaria uitgevoerd in India 
rapporteerde 63-daagse parasitologische genezingspercentages van 100%.

5.2 Farmacokinetische eigenschappen

artesunaat
Volgens gepubliceerde gegevens wordt oraal toegediend artesunaat snel gehydrolyseerd tot DHA, voornamelijk door plasma- of 
weefselcholine-esterasen. Vanwege de snelle omzetting wordt artesunaat vaak beschouwd als pro-drug van DHA. Na orale 
toediening van artesunaat kan de verhouding van AUC voor DHA tot AUC voor artesunaat zo hoog zijn als 10:1. Artesunaat Cmax-
concentraties worden binnen 1 uur bereikt en het wordt geëlimineerd met een halfwaardetijd van 20 tot 45 minuten. De plasma-
eiwitbinding van artesunaat en DHA is matig (62 tot 93%) en albumine is het belangrijkste bindende eiwit voor DHA in humaan 
plasma. De metabole routes voor DHA werden bestudeerd bij mensen door metabolieten in urine te analyseren die waren 
verzameld van patiënten die intraveneuze AS hadden gekregen, en metabolieten geproduceerd door menselijke 
levermicrosomen. Er werd aangetoond dat DHA wordt gemetaboliseerd door UGT1A9 en UGT2B7, maar niet UGT1A1 en UGT1A6. 
De belangrijkste geïdentificeerde metaboliet was α-DHA-β-glucuronide. AS en DHA ondergaan een uitgebreid first-pass 
metabolisme met een zeer hoge extractieverhouding. Voor geneesmiddelen met een hoge extractieverhouding benadert de 
klaring de bloedstroom en is daarom de perfusiesnelheid beperkt. Er zijn geen gegevens over uitscheiding via de urine 
beschikbaar voor mensen.

Mefloquine
Mefloquine wordt geabsorbeerd uit het maagdarmkanaal en wordt snel en wijd verspreid door het lichaam. De 
gemiddelde tijden tot maximale concentraties variëren van 6 tot 24 uur bij gezonde vrijwilligers. Plasmaspiegels zijn 
hoger bij patiënten met malaria dan bij gezonde vrijwilligers. Mefloquine is voor 98% gebonden aan plasma-eiwitten en 
wordt in de lever gemetaboliseerd door cytochroom P450-iso-enzymen tot inactieve 4-carbonzuurmetabolieten en 
verschillende andere metabolieten. Mefloquine heeft een lange halfwaardetijd van 14-28 dagen. De uitscheiding vindt 
voornamelijk plaats via de ontlasting en gal.

5.3 Preklinische veiligheidsgegevens

Artesunaat en mefloquine worden al vele jaren uitgebreid en veilig gebruikt voor de behandeling van malaria in doses 
die vergelijkbaar zijn met die gebruikt in Artesunate/Mefloquine 25/50 mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla-
tabletten.

Artemisininederivaten, waarvan artesunaat er één is, zijn in verband gebracht met neurotoxiciteit na langdurige 
blootstelling aan zeer hoge doses bij dieren. Tot op heden is er geen overtuigend klinisch bewijs van neurotoxiciteit bij 
behandelde patiënten. Bovendien is de kans op neurotoxiciteit bij de mens hoogst onwaarschijnlijk gezien de snelle 
klaring van artesunaat en korte blootstelling (3 dagen behandeling). Van artemisinines is ook bekend dat ze 
embryotoxisch zijn en van artesunaat is aangetoond dat het een toename van post-implantatieverlies en teratogeniteit 
(lage incidentie van cardiovasculaire en skeletmisvormingen) veroorzaakt bij ratten en konijnen.

Bij ratten en muizen is aangetoond dat mefloquine de placenta passeert en teratogeen is in het begin van de dracht. 
Mefloquine wordt ook uitgescheiden in de moedermelk (zie rubriek 4.6).

In vitro, mefloquine blokkeert bij voorkeur de langzame (IKs) component van de vertraagde gelijkrichter kalium (K+) 
kanaal in de hartspier en heeft daarom theoretisch het potentieel om de QTc-verlenging veroorzaakt door andere 
geneesmiddelen te verergeren.
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6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1
Kerntablet: Croscarmellosenatrium, magnesiumstearaat en microkristallijne cellulose.

Lijst van hulpstoffen

Filmlaag: Indigokarmijn aluminiumlak (FD & C Blue #2), hypromellose, macrogol, polysorbaat
80 en titaandioxide.

6.2 Incompatibiliteiten

Geen.

6.3
36 maanden

Houdbaarheid

6.4
Niet bewaren boven 30°C

Speciale voorzorgsmaatregelen voor opslag

6.5
Primaire verpakking: Aluminium-aluminium blisterstrip met 3 tabletten.

Aard en inhoud van de container

Secundaire verpakking::Doos met één strip van 3 tabletten en doos met 2 strips van 3 tabletten.

6.6 Instructies voor gebruik, verwerking en verwijdering

Niet toepasbaar

7. LEVERANCIER

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

8. WIE REFERENTIENUMMER (PREQUALIFICATIEPROGRAMMA)

MA078

9. DATUM VAN EERSTE PREKWALIFICATIE/VERLENGING VAN DE 
PREKWALIFICATIE

12 september 2012
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10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

December 2012. Sectie 6 bijgewerkt in januari 2016. Sectie 4.2 bijgewerkt in mei 2017.
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