
1. PANGALAN NG GAMOT NA PRODUKTO

Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla Tablets∗

Artesunate 25mg + Mefloquine (bilang hydrochloride) 50mg Tablets

2. MAQUALITATIVE AT MARAMING COMPOSITION

Ang bawat Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla tablet ay naglalaman ng 25 
mg ng artesunate at 50 mg ng mefloquine (bilang hydrochloride)

Para sa buong listahan ng mga excipient, tingnan ang Seksyon 6.1.

3. PHARMACEUTICAL FORM

Mga tabletang bughaw, bilog, makinis, biconvex, film-coated. 

Ang mga tablet ay hindi dapat hatiin.

4. MGA KLINIKAL NA PARTIKULAR

4.1 Therapeutic Indications

Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla Tablets ay ipinahiwatig para sa 
paggamot ng acute uncomplicatedPlasmodium falciparummalaria, sa setting ng alinmanP. falciparum
mono-infection o halo-halong impeksyon sa mga bata at sanggol na 5 kg pataas.

Ang pinakabagong opisyal na mga alituntunin sa naaangkop na paggamit ng mga ahente ng antimalarial at lokal na 
impormasyon sa paglaganap ng paglaban sa mga gamot na antimalarial ay dapat isaalang-alang para sa pagpapasya 
sa pagiging angkop ng therapy na may Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla Tablets .

Karaniwang kasama sa opisyal na patnubay ang WHO

(http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547925_eng.pdf ) at mga alituntunin ng mga awtoridad sa kalusugan ng 
publiko (tingnan din ang mga seksyon 4.4 at 5.1).

Ang produktong ito ay inilaan para gamitin sa mga bata. Gayunpaman, ibinibigay ang impormasyong pangkaligtasan patungkol sa mga isyu sa kalusugan ng 

mga nasa hustong gulang tulad ng sakit sa atay, pagbubuntis at paggagatas, upang payagan ang ganap na pag-access sa lahat ng nauugnay na impormasyon.

∗Ang mga trade name ay hindi prequalified ng WHO. ThPayaigsuend1eholfoc1a0l responsibilidad ng awtoridad sa regulasyon ng droga.

Sa buong WHOPAR na ito ang pagmamay-ari na pangalan ay ibinigay bilang isang halimbawa lamang.

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

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 Posolohiya at Paraan ng Pangangasiwa

Posology

Ang inirerekomendang pang-araw-araw na dosis ng Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla Tablets ay 

isang pinakamahusay na pagtatantya ng target na dosis para sa bawat gamot:

4 mg/kg/d para sa artesunate at 8 mg/kg/d para sa mefloquine, na tumutugma sa kabuuang dosis sa loob ng 3 araw na 12 mg/kg at 24 

mg/kg, ayon sa pagkakabanggit.

Kung saan magagamit ang tumpak na mga timbangan, ang dosing ay dapat na nakabatay sa timbang. Kung ang mga kaliskis na 
ito ay hindi magagamit dosing ng Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla Tablets ay maaaring 
batay sa mga kategorya ng edad tulad ng ipinapakita sa talahanayan sa ibaba. Ang tinatayang katumbas na mga timbang para 
sa mga kategoryang ito ng edad ay ipinapakita din. Sa mga pasyente na nasa sukdulan ng timbang para sa kaukulang edad 
(tulad ng sa mga kaso ng malnutrisyon o labis na katabaan), ang dosis ay dapat ayusin ayon sa bigat ng pasyente.

Inirerekomendang Dosis para sa Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) 
Cipla Tablets
Timbang (kg) Edad Inirerekomendang Dosis

5 - < 9 6 - <12 buwan IsaArtesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) CiplaTablet 
25 / 50 mg araw-araw sa loob ng 3 araw

9 - < 18 1 - <7 taon DalawaArtesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla Tablets 
25 / 50 mg araw-araw sa loob ng 3 araw

Para sa mga pasyenteng tumitimbang ng 18 kg o higit pa, mayroong ibang formulation na naglalaman ng mas mataas na halaga ng 

artesunate at mefloquine.

Kung ang isang buong kurso ng paggamot ay hindi humantong sa pagpapabuti sa loob ng 48 hanggang 72 oras ang pasyente ay dapat na 

muling suriin.

Kung ang pagsusuka ay nangyari sa loob ng 30 minuto ng pangangasiwa ng gamot, ang buong araw-araw na dosis ng 
Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla Tablets ay dapat na ulitin. Kung ang pagsusuka ay nangyari 
nang higit sa 30 minuto pagkatapos ng dosis, kalahati ng inirerekomendang pang-araw-araw na dosis ng Artesunate/
Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla Tablet ay dapat ibigay. Kung ang pangalawang dosis ay isinuka, dapat 
na simulan ang alternatibong antimalarial therapy.

Kung ang isang dosis ay napalampas dapat itong ibigay sa sandaling ito ay nabanggit. Ang susunod na dosis ay dapat ibigay 

pagkatapos ng iniresetang agwat. Ang pasyente ay hindi dapat bigyan ng dobleng dosis para makabawi sa isang nakalimutang 

tableta. Dapat tiyakin ng tagapag-alaga ng pasyente na ibigay ang lahat ng tatlong dosis ng regimen na ito.

Paraan ng pangangasiwa

Para sa paggamit ng bibig.

Ang mga tablet ay dapat lunukin nang buo may pagkain o walang pagkain.

Para sa mga pasyente na hindi makalunok ng mga tableta, ang (mga) tablet ay dapat ilagay sa isang kutsarita na 
naglalaman ng malinis na tubig at hayaang maghiwa-hiwalay bago ibigay sa bibig. Pagkatapos ang kutsarita ay dapat 
na muling punuin ng tubig at ang likidong ito ay dapat ibigay sa bata.

Mga Espesyal na Populasyon

matatanda

Walang inirerekumenda na pagsasaayos ng dosis ng pang-adulto para sa mga matatandang pasyente.

Populasyon ng Pediatric
Ang Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla Tablets ay hindi inirerekomenda para sa paggamot 
sa mga sanggol na mas mababa sa 5 kg at/o mas mababa sa 6 na buwang gulang.
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Pagkasira ng bato
Walang katibayan na ang pagsasaayos ng dosis ay kinakailangan para sa mga pasyente na may kakulangan sa bato. 
Gayunpaman, dahil limitado ang klinikal na ebidensya sa mga naturang pasyente, dapat na mag-ingat kapag gumagamit ng 
Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla Tablet sa mga pasyenteng may kapansanan sa renal 
function.

Hepatic Impairment
Walang inirerekumenda na pagsasaayos ng dosis para sa mga pasyenteng nasa hustong gulang na may banayad hanggang katamtamang 

kapansanan sa atay. Gayunpaman, sa mga pasyente na may kapansanan sa pag-andar ng atay, ang pag-aalis ng mefloquine ay maaaring 

pahabain, na humahantong sa mas mataas na antas ng plasma at isang mas mataas na panganib ng mga salungat na reaksyon. Dapat mag-ingat 

kapag gumagamit ng Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla Tablet sa mga pasyenteng may kapansanan sa hepatic 

function.

4.3 Contraindications

•
•
•

Ang pagiging hypersensitive sa mga aktibong sangkap o sa alinman sa mga excipient na nakalista sa seksyon 

6.1 Kilalang hypersensitivity sa quinine, quinidine o anumang artemisinin

Ang panahon ng paggaling mula sa malubhang malarya, dahil ang mefloquine ay ipinakita na nagpapataas ng panganib ng mga 

kombulsyon

Kasabay o kamakailang halofantrine therapy, dahil sa pagtaas ng panganib ng pagpapahaba ng pagitan ng 
QTc
Kasabay o kamakailang ketoconazole therapy, dahil sa mas mataas na panganib ng pagpapahaba ng pagitan ng 
QTc

•

•

4.4 Mga Espesyal na Babala at Pag-iingat para sa Paggamit

Maaaring bumalik ang malarya sa kabila ng paggamit ng mabisang paggamot na antimalarial at isang 
magandang paunang klinikal na tugon. Ito ay maaaring mangyari kung ang pasyente ay may late 
treatment failure (ibig sabihin, pagkatapos ng unang pagbawas sa bilang ng mga parasito, muli silang 
tumaas dahil sa pagkabigo na makamit ang kumpletong parasite clearance) o kung ang mga pasyente na 
nananatili sa malaria endemic na rehiyon ay muling nahawahan. Kung may muling paglitaw ng mga 
klinikal na sintomas at palatandaan ng malaria, ang pasyente ay dapat na agad na suriin at, kung klinikal 
na ipinahiwatig, ang epektibong antimalarial na paggamot ay dapat na inireseta. Artesunate/Mefloquine 
25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla Tablets ay hindi dapat gamitin sa loob ng dalawang buwan 
pagkatapos ng therapeutic dose ng mefloquine dahil sa mas mataas na panganib ng mefloquine-induced 
neuropsychiatric side effects.

Walang sapat na ebidensya para sa paggamit ng Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose 
Combination) Cipla Tablet sa paggamot ng malaria dahil saPlasmodium vivax,
Plasmodium malariae, Plasmodium ovaleoPlasmodium knowlesi.Samakatuwid ito ay hindi inirerekomenda.

Walang sapat na ebidensya para suportahan ang paggamit ng Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose 
Combination) Cipla Tablets para sa pag-iwas sa malaria.

Ang pag-iingat ay dapat gawin sa:

• Mga pasyenteng may pinagbabatayan na cardiac conduction defect o kilalang cardiac arrhythmias:

Sa mga bihirang kaso, ang paggamot at pag-iwas sa mefloquine ay nauugnay sa mga klinikal na makabuluhang 
salungat na mga kaganapan na nauugnay sa pagpapadaloy ng puso.

•
•

Mga pasyente na may kasaysayan ng mga seizure.

Mga pasyente na may malubhang kapansanan sa atay, dahil ang mefloquine ay sumasailalim sa hepatic metabolism.
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• Mga pasyenteng may thalassemia, sickle cell anemia o G6PD-deficiency. Walang mga pag-aaral na ginawa sa mga taong 
may ganitong mga kondisyon.

4.5 Pakikipag-ugnayan sa Iba Pang Mga Produktong Panggamot at Iba Pang Mga Uri ng Pakikipag-ugnayan

Walang mga pag-aaral sa pakikipag-ugnayan ng droga-droga na isinagawa sa kumbinasyon ng nakapirming dosis ng artesunate at 

mefloquine.

Mga antimalarial

Ang halofantrine ay maaaring maging sanhi ng nakamamatay na pagpapahaba ng QTc. Nangyari ito kapag ginamit ang halofantrine 

nang mayroon o walang paunang pangangasiwa ng mefloquine. Samakatuwid, ang Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose 

Combination) Cipla Tablets ay hindi dapat ibigay nang magkasama o sa loob ng 21 araw pagkatapos ng therapy na may halofantrine.

Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng mefloquine at quinine ay nagdulot ng katamtamang pagtaas sa QTc sa mga pasyente at 

boluntaryo na nauugnay lamang sa mga konsentrasyon ng quinine. Nagkaroon ng malawak na karanasan sa paggamit ng quinine 

loading dose (20 mg salt/kg) para sa paggamot sa malubhang falciparum malaria sa mga pasyenteng naunang nagamot ng mefloquine 

na walang nakakapinsalang epekto sa puso. Bilang karagdagan, ang isang pag-aaral sa mga pasyente ng malaria ay walang nakitang 

makabuluhang interaksyon sa puso sa pagitan ng quinine (10 mg salt/kg) na dosis at oral mefloquine (15 mg/kg) na ibinigay nang 

magkasama.

Ang Quinidine at chloroquine ay nauugnay sa pagpapahaba ng pagitan ng QTc. Bagaman walang data ng 
pakikipag-ugnayan sa mefloquine para sa alinmang gamot, ang pagtaas sa pagitan ng QTc ay posible sa 
teorya.

Ang sabay-sabay na paggamit ng mefloquine na may chloroquine o quinine ay maaaring tumaas ang panganib ng mga kombulsyon.

Mga Gamot sa Puso

Ang isang bilang ng mga gamot para sa puso (hal. quinidine, amiodarone, sotalol, disopyramide) ay kilala na nagpapahaba sa pagitan 

ng QTc. Samakatuwid, pinapayuhan ang pag-iingat kapag nagbibigay ng Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose 

Combination) na mga Cipla Tablet kasama ng mga gamot na ito, dahil maaari nitong mapataas ang panganib ng pagpapahaba ng QTc.

Ang paggamot sa malaria ay nagreresulta sa pagbagal ng tibok ng puso dahil sa paglutas ng lagnat. Ang epektong ito ay maaaring

lumala sa mga pasyenteng umiinom na ng mga gamot na nagpapababa ng tibok ng puso hal. digoxin, β-
blockers, verapamil, diltiazem, o ivabradine (tingnan ang seksyon 4.8).

Mga Gamot sa Puso na Gumagawa ng QTc Prolongation
Kasama sa mga gamot na nauugnay sa pagpapahaba ng QTc ang mga tricyclic antidepressant, phenothiazines, haloperidol, 
pimozide, terfenadine, astemizole, ketoconazole, moxifloxacin, cisapride, at metoclopramide. Samakatuwid, pinapayuhan ang 
pag-iingat kapag nagbibigay ng Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) na mga Cipla Tablet kasama ng 
mga gamot na ito, dahil maaari nitong mapataas ang panganib ng pagpapahaba ng QTc.

Mga Ahente ng Antimicrobial / Ketoconazole

Ang mga konsentrasyon ng mefloquine ay nadagdagan ng sabay-sabay na paggamit ng ampicillin at tetracycline. Ang mga 
konsentrasyon ng mefloquine ay nabawasan sa kasabay na paggamit ng rifampicin.

Ang Ketoconazole, isang inhibitor ng CYP3A4, ay nagreresulta sa pagtaas ng mga konsentrasyon ng mefloquine.

Nagkaroon ng ulat ng mga kombulsyon sa tatlong pasyente na ginagamot ng mefloquine na sinamahan ng 
quinolones ciprofloxacin, ofloxacin o sparfloxacin.

Tulad ng nabanggit sa itaas, ang moxifloxacin at ketoconazole ay kilala na nag-udyok sa pagpapahaba ng QTc sa parehong 
klinikal at preclinical na mga modelo. Samakatuwid, pinapayuhan ang pag-iingat kapag nagbibigay ng Artesunate/Mefloquine 
25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) na mga Cipla Tablet sa alinmang gamot dahil sa panganib ng pagpapahaba ng pagitan 
ng QTc.
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Mga anticonvulsant

Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Ang mga Cipla Tablet ay hindi dapat ibigay sa mga epileptic na 
pasyente, dahil binabawasan ng mefloquine ang mga antas ng plasma ng mga anticonvulsant hal. carbamazepine, 
phenobarbital, phenytoin, valproic acid.

Gayunpaman, kung walang ibang pagpipilian, maaaring kailanganin ang pagsasaayos ng dosis ng anti-seizure na gamot 
sa panahon ng paggamot sa Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla Tablets.

Mga anticoagulants

May mga ulat ng malubhang pagdurugo sa mga pasyente na sabay na pinangangasiwaan ng mefloquine at coumadin. Ang malapit na 

pagsubaybay sa mga parameter ng coagulation ay pinapayuhan. Maaaring kailanganin ang pagsasaayos ng dosis ng oral anticoagulants.

Metoclopramide
Ang sabay-sabay na paggamit ng metoclopramide na may Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose 
Combination) Cipla Tablets ay maaaring tumaas ang plasma concentrations ng mefloquine.

Mga antiretroviral

Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng mefloquine at ritonavir (200 mg) ay bumaba ng ritonavir AUC (31%) at Cmax (36%). Ang 

Ritonavir ay hindi nakakaapekto sa mga pharmacokinetics ng mefloquine. Ang mga klinikal na kahihinatnan ay hindi inaasahan.

Pagkain

Walang data ng pakikipag-ugnayan ng pagkain sa Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla Tablets. Data 

saP. falciparum-mga pasyenteng may impeksyon na ginagamot ng mefloquine at artesunate na ibinigay bilang mga maluwag na 

tableta ay hindi nagpahiwatig ng anumang pare-parehong epekto ng pagkain sa mefloquine AUC.

4.6 Pagbubuntis at Paggagatas

Pagbubuntis

Maaaring gamitin ang Artesunate + mefloquine sa ikalawa at ikatlong trimester ng pagbubuntis. Sa unang 
tatlong buwan, ang artesunate + mefloquine ay dapat gamitin lamang kung ito lamang ang paggamot kaagad o 
kung nabigo ang first-line therapy na may quinine plus clindamycin.

Pagpapasuso

Ang mefloquine ay itinago sa gatas ng ina. Ang mga babaeng nagpapasuso ay dapat tumanggap ng inirerekomendang 

paggamot na antimalarial (kabilang ang artesunate+mefloquine).

4.7 Epekto sa Kakayahang Magmaneho at Gumamit ng Mga Makina

Ang Mefloquine ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at matinding pagkahilo. Ang mga pasyenteng nakakaranas ng ganitong mga 

side-effects habang o pagkatapos ng paggamot na may Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla Tablets ay 

hindi dapat magmaneho, magpatakbo ng makinarya o magsagawa ng mga gawain na nangangailangan ng mataas na antas ng manual 

at/o psychomotor dexterity nang hindi bababa sa. 3 linggo pagkatapos ng paggamit ng Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose 

Combination) Cipla Tablets.

4.8 Hindi kanais-nais na mga Epekto

Ang profile ng kaligtasan ng Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla tablets ay batay sa Phase III 
na pagsubok sa Thailand na isinagawa sa 500 matatanda at bata na may hindi komplikadong falciparummalaria, kabilang ang 
251 mga pasyente na ginagamot sa fixed dose combination at 249 na mga pasyente sa comparator group na ginagamot ng 
isang standard na 3-araw na regimen ng artesunate at mefloquine, na ibinigay bilang magkahiwalay na mga tablet.
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Ang pinakamadalas na masamang kaganapan ay sakit ng ulo, pagkahilo, pagsusuka, pagduduwal, pagkapagod, 
pyrexia, arthralgias, myalgias, anorexia, sleep disorder, at palpitations.

Ang mga salungat na kaganapan na itinuturing na hindi bababa sa posibleng nauugnay sa artesunate at mefloquine ay nakalista sa ibaba ng

sistema ng katawan, klase ng organ at ganap na dalas. Ang mga frequency ay tinukoy bilang napakakaraniwan (≥1/10),

karaniwan (≥1/100 hanggang <1/10), hindi karaniwan (≥1/1,000 hanggang <1/100), bihira at hindi kilala (hindi 
matantya mula sa available na data).

Mga karamdaman sa puso

Napakakaraniwan:Palpitations

Mga sakit sa tainga at labirint

Karaniwan: May kapansanan sa pandinig

Mga sakit sa mata

Hindi karaniwan:Malabong paningin o iba pang pagkagambala sa paningin

Gastrointestinal disorder
Napakakaraniwan:Pagsusuka

Karaniwan:Pagduduwal, pananakit ng tiyan, pagtatae

Pangkalahatang mga karamdaman at mga kondisyon sa lugar ng pangangasiwa

Karaniwan:Pagkapagod

Mga karamdaman sa hepatobiliary

Karaniwan:Hyperbilirubinaemia 
Hindi karaniwan:Hepatitis

Mga impeksyon at infestation
Karaniwan:Recrudescence ng malaria

Mga karamdaman sa metabolismo at nutrisyon

Karaniwan:Anorexia

Mga karamdaman sa musculoskeletal at connective tissue

Karaniwan: Myalgia, arthralgia

Mga karamdaman sa sistema ng nerbiyos

Napakakaraniwan:Pagkahilo

Karaniwan:Sakit ng ulo

Mga sakit sa saykayatriko

Napakakaraniwan:Disorder sa pagtulog 
Hindi karaniwan:Halucination (visual)

Mga sakit sa balat at subcutaneous tissue
Hindi karaniwan:Pruritus

Sa medikal na literatura, ang iba pang mga salungat na kaganapan na naiulat na nangyari sa artesunate, 
mefloquine, o mga kumbinasyon ng dalawa ay kinabibilangan ng pagkabalisa, abnormal na panaginip, kahinaan, 
urticaria, hypersensitivity (allergic) na reaksyon at mga pantal sa balat (kabilang ang erythematous maculapapular 
rash, erythema multiforme , at Stevens-Johnson syndrome), kahirapan, panginginig, pagkalito, at pamamanhid. 
Ang malubhang psychiatric adverse event (seizure, depressive syndrome, acute psychosis) at acute intravascular 
hemolysis na may haemoglobinuria ay bihirang naiulat. Mayroon ding mga ulat ng banayad na mga pagbabago 
sa electrocardiogram (ECG) (mga pagtaas ng QTc at PR), atrial extrasystoles,
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nonspecific T-wave na pagbabago, at bradycardia, pati na rin ang mga elevation ng transaminases. Hindi matantya 
ang kanilang mga frequency mula sa magagamit na data.

4.9 Overdose

Mga sintomas

Sa kaganapan ng isang labis na dosis, ang mga sintomas na inilarawan sa Seksyon 4.8 ay maaaring mas malinaw: ang 
mga sintomas ng cardiac, hepatic at neurological ay naiulat.

Paggamot
Ang mga pasyente ay dapat na subaybayan ng ECG at obserbahan para sa mga sintomas ng neuropsychiatric nang hindi bababa sa 24 na 

oras. Ang paggamit ng oral activated charcoal upang limitahan ang pagsipsip ng mefloquine ay maaaring isaalang-alang sa loob ng isang 

oras pagkatapos ng paglunok ng labis na dosis. Ang suportang pangangalaga ay dapat ibigay bilang klinikal na ipinahiwatig.

5. PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

5.1
ATC-Code: Artemisinin at derivatives, mga kumbinasyon (P01BF02)

Mga Katangian ng Pharmacodynamic

Artesunate
Ang Artesunate, isang artemisinin derivative, at ang pangunahing metabolite nito na dihydroartemisinin (DHA) ay nakakalason sa mga parasito ng 

malaria sa mga nanomolar na konsentrasyon. Mayroong pinahusay na paggamit ng gamot sa pamamagitan ng mga pulang selula ng dugo na 

nahawaan ng mga parasito, na mabilis at nabubusog. Aktibo ito laban sa lahat ng uri ng Plasmodium. Ito ay may malawak na aktibidad laban sa 

mga asexual na parasito, pinapatay ang lahat ng mga yugto mula sa mga batang singsing hanggang sa mga schizont. SaP. falciparummalaria, 

pinapatay din ng artemisinin ang mga gametocyte—kabilang ang stage 4 na gametocytes.

Ang peroxide moiety sa artemisinin ay tumutugon sa pagkakaroon ng haeme. Isang pangunahing radical alkylates haeme sa 
pamamagitan ng isang intramolecular na proseso upang makabuo ng covalent haeme-drug adducts. Ang akumulasyon ng 
nonpolymerizable redox-active haeme derivatives, isang kinahinatnan ng haeme alkylation, ay naisip na nakakalason para sa 
parasite. Ang alkylation ng haeme sa pamamagitan ng artemisinin ay ipinakita sa malariainfected na mga daga, na 
nagpapahiwatig na ang haeme ay kumikilos bilang trigger at target ng artemisinin.

Mefloquine
Ang Mefloquine ay isang antimalarial na ahente na may lubos na aktibong aktibidad ng schizontocide ngunit hindi gametocidal. Aktibo ito 

laban sa chloroquine-resistantP. falciparum. Ang eksaktong mekanismo ng pagkilos ng mefloquine ay hindi malinaw ngunit ito ay may 

mataas na pagkakaugnay para sa mga lamad ng erythrocyte.

Klinikal na bisa ng artesunate/mefloquine
Ang bisa ng Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla Tablets ay magdedepende sa mga sensitibo 
sa gamot ng mga lokal na parasito ng malaria. Ang paglaban ay napatunayan sa pamamagitan ng pagbaba sa mga rate ng 
pagpapagaling ng artesunate plus mefloquine na ibinigay bilang magkahiwalay na mga tablet sa Western Cambodia at isang 
pagbagal ng parasite clearance sa North-Western Thailand.

Isang open-label na klinikal na pag-aaral sa 500 mga pasyente (matanda at bata) ay isinagawa sa North-Western 
Thailand. Ang mga pasyente na ginagamot sa Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla 
Tablets ay nakaranas ng Day 63 PCR-corrected cure rate na 91.9% (95% CI 88.2, 95.6), habang ang mga ginagamot sa 
karaniwang loose tablet regimen ng artesunate at Ang mefloquine ay nagpakita ng Day 63 na PCR-corrected cure rate 
na 89.2% (95% CI 85.0, 93.4; Kaplan-Meier analysis, log-rank test para sa kahalagahan).

Sa isang karagdagang, randomized na open-label na pag-aaral sa 50 mga pasyenteng nasa hustong gulang na may talamak, hindi kumplikado
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P. falciparummalaria na isinagawa sa Thailand, 22/24 na mga pasyente (91.7%) na mga pasyente na ginagamot ng Artesunate/
Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla Tablets ay nagkaroon ng parasitological na lunas sa araw na 28, 
kumpara sa 24/24 (100%) na mga pasyente na nagbigay ng artesunate at mefloquine bilang hiwalay na mga tablet.

Isang open-label, single-arm na pag-aaral na may Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla Tablets sa 

77 pasyenteng nasa hustong gulang na may talamak, hindi kumplikadoP. falciparumAng malaria na isinagawa sa India ay nag-ulat 

ng 63-araw na parasitological na mga rate ng lunas na 100%.

5.2 Mga Katangian ng Pharmacokinetic

Artesunate
Ayon sa nai-publish na data, ang artesunate na ibinibigay sa bibig ay mabilis na na-hydrolyzed sa DHA, pangunahin sa pamamagitan ng 

plasma o tissue choline esterases. Dahil sa mabilis na conversion, ang artesunate ay madalas na itinuturing na pro-drug ng DHA. Kasunod 

ng oral administration ng artesunate, ang ratio ng AUC para sa DHA sa AUC para sa artesunate ay maaaring kasing taas ng 10:1. Ang mga 

konsentrasyon ng Artesunate Cmax ay nakakamit sa loob ng 1 oras, at ito ay inaalis na may kalahating buhay na 20 hanggang 45 minuto. 

Ang plasma protein binding ng artesunate at DHA ay katamtaman (62 hanggang 93%) at ang albumin ang pangunahing nagbubuklod na 

protina para sa DHA sa plasma ng tao. Ang mga metabolic pathway para sa DHA ay pinag-aralan sa mga tao sa pamamagitan ng 

pagsusuri ng mga metabolite sa ihi na nakolekta mula sa mga pasyente na nakatanggap ng intravenous AS at mga metabolite na ginawa 

ng mga microsome ng atay ng tao. Ipinakita na ang DHA ay na-metabolize ng UGT1A9 at UGT2B7, ngunit hindi UGT1A1 at UGT1A6. Ang 

pangunahing metabolite na natukoy ay α-DHA-β-glucuronide. Ang AS at DHA ay sumasailalim sa malawak na first-pass metabolism na 

may napakataas na ratio ng pagkuha. Para sa mga gamot na may mataas na ratio ng pagkuha, ang clearance ay lumalapit sa daloy ng 

dugo at samakatuwid ay limitado ang rate ng perfusion. Walang magagamit na data ng paglabas ng ihi para sa mga tao.

Mefloquine
Ang Mefloquine ay hinihigop mula sa gastrointestinal tract at malawak at mabilis na ipinamamahagi sa buong katawan. Ang ibig sabihin 

ng mga oras hanggang sa pinakamataas na konsentrasyon ay mula 6 hanggang 24 na oras sa malusog na mga boluntaryo. Ang mga 

antas ng plasma ay mas mataas sa mga pasyenteng may malaria kaysa sa mga malulusog na boluntaryo. Ang Mefloquine ay 98% na 

nakagapos sa mga protina ng plasma at na-metabolize sa atay ng cytochrome P450 isoenzymes sa hindi aktibong 4-carboxylic acid 

metabolite, at ilang iba pang metabolites. Ang Mefloquine ay may mahabang kalahating buhay na 14-28 araw. Ang paglabas ay 

pangunahin sa mga dumi at apdo.

5.3 Preclinical Safety Data

Ang Artesunate at mefloquine ay malawakan at ligtas na ginagamit sa loob ng maraming taon para sa paggamot ng 
malaria sa mga dosis na katulad ng ginagamit sa Artesunate/Mefloquine 25/50mg FDC (Fixed Dose Combination) Cipla 
Tablets.

Ang mga Artemisinin derivatives, kung saan ang artesunate ay isa, ay nauugnay sa neurotoxicity kasunod ng matagal na 
pagkakalantad sa napakataas na dosis sa mga hayop. Sa ngayon, walang nakakumbinsi na klinikal na katibayan ng neurotoxicity 
sa mga ginagamot na pasyente. Higit pa rito, ang potensyal para sa neurotoxicity sa tao ay lubos na malamang na hindi binigyan 
ng mabilis na clearance ng artesunate at maikling pagkakalantad (3 araw ng paggamot). Ang mga Artemisinin ay kilala rin bilang 
embryotoxic at ang artesunate ay ipinakita na nagdudulot ng pagtaas sa pagkawala ng post-implantation at teratogenicity 
(mababang insidente ng cardiovascular at skeletal malformations) sa mga daga at kuneho.

Sa mga daga at daga, ang mefloquine ay ipinakita na tumatawid sa inunan at teratogenic sa maagang pagbubuntis. Ang 
Mefloquine ay inilalabas din sa gatas ng ina (Tingnan ang Seksyon 4.6).

Sa vitro, mas pinipigilan ng mefloquine ang mabagal (IKs) bahagi ng naantalang rectifier potassium (K+) 
channel sa kalamnan ng puso at, samakatuwid ay may potensyal na palalain ang pagpapahaba ng QTc 
na ginawa ng ibang mga gamot.
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6. MGA PARTIKULAR NG PHARMACEUTICAL

6.1
Core tablet: Croscarmellose sodium, magnesium stearate at microcrystalline cellulose.

Listahan ng mga Excipients

Film coat: Indigo carmine aluminum lake (FD & C Blue #2), hypromellose, macrogol, polysorbate
80 at titanium dioxide.

6.2 Mga hindi pagkakatugma

wala.

6.3
36 na buwan

Shelf-Life

6.4
Huwag mag-imbak sa itaas ng 30°C

Mga Espesyal na Pag-iingat para sa Imbakan

6.5
Pangunahing packing: Aluminium-aluminum blister strip na may 3 tablet.

Kalikasan at Nilalaman ng Lalagyan

Pangalawang pag-iimpake:Ang karton na may isang strip ng 3 tablet at karton na may 2 strip ng 3 tablet.

6.6 Mga tagubilin para sa paggamit at paghawak at pagtatapon

Hindi maaari

7. SUPPLIER
Cipla Ltd
Mumbai Central
Mumbai 400008
Maharashtra, India
Telepono: (9122)23082891 Fax: 
(9122) 23070013
Email:exports@cipla.com

8. WHO REFERENCE NUMBER (PREQUALIFICATION PROGRAMME)

MA078

9. PETSA NG UNANG PREQUALIFICATION/RENEWAL NG 
PREQUALIFICATION

Setyembre 12, 2012
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