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 סידן די-בסיסי: הבאים העזר חומרי את גם מכיל הוא. הפה דרך למתן, אנטיהיסטמין, דסלורטאדין

 קרנובה שעוותUSP,  טלקNF,  תירס עמילןNF,  מיקרו-גבישית תאיתUSP,  דו-הידראט פוספט

,NFלבנה שעווה  ,NFדו-חמצני טיטניום, היפרומלוז, מונוהידראט מלקטוז המורכב ציפוי חומר ,

.אלומיניום אגםBlue. # FD&C -2 ו, גליקול פוליאתילן

 הסירופ. דסלורטאדין ל"מ1 /ג"מ0.5  המכיל כתום בצבע צלול נוזל הואקלרינקס סירופ

 חומצתUSP,  סורביטול תמיסתUSP,  גליקול פרופילן: הבאים פעילים הלא החומרים את מכיל

USP  דיסודיוםNF,  בנזואט סודיוםUSP,  דיהידראט ציטראט סודיוםUSP, ) מים נטול( לימון

,edetateמטוהרים מים  .USP#6  וצבע למסטיק ומלאכותי טבעי טעם, מגורען סוכר גם מכיל הוא

Yellow.FDC

בהיר אדומות טבליות הן הפה דרך מתפרקות טבליות של המותג®RediTabsCLAINEX ה

 חמצני דו סיליקון ,NF ,אדום ברזל תחמוצתNF  פרוטי וטוטי.נעם ומנומרות עגולות, פנים שטוחות,

USPקולוקרבונט נתרן USP, לימון חומצת NF, אספרטיים, NF, בוטיל מתאקרילט קופולימר ,

 תאית ,NF מראש עמילן ,NF ,גליקולט נתרן עמילן ,USP ,מגנזיוםNF,  stearate קרוספוווידון

 .desloratadine מניטול: הבאים פעילים הלא המרכיבים את גם מכיל הוא ,USP מיקרו-גבישית

"K"- טבלית כל. ג"מ2.5  טבליות עבור אחד בצד מוטבעRediTabs  של ג"מ2.5  או ג"מ5  מכילה

"A" ו ג"מ5  טבליות עבור אחד בצד מוטבע

 ופרופילן באתנול מאוד מסיסה אך, במים מעט שמסיסה אוף-ווייט עד לבנה אבקה היא:

Desloratadine אמפירית נוסחה לו יש. גליקול

TITLE - DESLORATADINE + MONTELUKAST / CLARINEX AERIUS
 SINGULAIR MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Accessdata

www.911globalmeds.com/buy-desloratadine-montelukast-clarinex-aerius-singulair-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2006/021312s006lbl.pdf
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(4--11-דיהידרו-6,11-כלורו8- הוא הכימי השם310.8.  של מולקולרי ומשקל19ClN2ח19ג

:הבא המבנה ובעל פירידין]ב[1,2-ציקלוהפטה[5,6]בנזו-ח)-5פיפרדינילידן
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נ

נ

Cl

 טווח ארוך היסטמין טריציקלי אנטגוניסט הואH  סלקטיבי:פעולה מנגנון: קלינית פרמקולוגיה

 על מצביעים לרצפטורים הקישור נתוני. קולטן היסטמין אנטגוניסט פעילותDesloratadine1 עם

 עם משמעותית אינטראקציה מראה דסלורטאדין), ננומולר(7  ננו-מולר3 - 2  של שבריכוז כך

אנושיים פיטום מתאי היסטמין שחרור את עיכבDesloratadine . קֹולטֵ-H1 האנושי ההיסטמין

.ּבמַבַחנֵהָ

 קשירת מחקר- H1 ורדיוליגנד בחולדות רדיו מסויגות רקמות הפצת מחקר של תוצאות

.המוח הדם מחסום את בקלות חצה לא-desloratadine ש הראה ניסיונות בחזירי רצפטורים

 ימים10  למשך ביום פעם ג"מdesloratadine 5  של פומי מתן לאחר:ספיגה: פרמקוקינטיקה

 בערך התרחש) מקסימום(T מקסימליים פלזמה לריכוזי עד הממוצע הזמן, רגילים בריאים למתנדבים

ל מתחת ושטח) מקסימום(C יציב במצב בפלזמה שיא ריכוזי וממוצע המינון לאחר שעות3

 למיץ ולא למזון לא. בהתאמה, נצפו ל"מ/שעות⋅ng-56.9 וmL ng/4  של(AUC)  ריכוז-זמן עקומת

desloratadine. של-AUC) ומקסימום(C הביולוגית הזמינות על השפעה הייתה אשכוליות
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-30 ב כיווני תלת מוצלב במחקר הוערךCLARINEX  סירופ של הפרמקוקינטי הפרופיל

 דסלורטדין של ג"מ5  המכילCLARINEX  סירופ של ל"מ10  של אחת מנה. מבוגרים מתנדבים

 על השפעה הייתה לא למזון. טבליתCLARINEX  ג"מ5  של בודדת למנה ביולוגית שקולה הייתה

.קלרינקס סירופ של) מקסימום-Cו(AUC  הביולוגית הזמינות

ב כיווני תלת במחקר הוערךRediTabs CLARINEX  טבליות של הפרמקוקינטי הפרופיל

desloratadine  של ג"מ5  המכילה בודדתRediTabs CLARINEX  טבלית. מבוגרים מתנדבים-24

 עבור הן) מקורית נוסחה( ג"מ5  של בודדתReditabs CLARINEX  לטבלית ביולוגית שקולה הייתה

desloratadine3-  עבור והן .hydroxydesloratadineהזמינות על השפעה הייתה לא למים 

RediTabsCLARIINEX  טבליות של) מקסימום-Cו(AUC  הביולוגית

 בהתאמה, פלזמה לחלבוני קשורים89%,  עד-85% ו87%  עד-82% כ הם.:הפצה

-hydroxydesloratadine3 ו-Desloratadine.של חלבון קשירת  desloratadine3-ו-

hydroxydesloratadineלקוי כליות תפקוד עם בנבדקים השתנתה לא.

 והם .desloratadine פרמקוקינטיים  במחקרים ,)n=3748(היו מהנבדקים-6% כ:חומרים חילוף

 מצביעים קליניים מניסויים נתונים. זוהו לא- ,hydroxydesloratadine של גרועים מטבוליזרים

hydroxydesloratadine 3  ליצור ביכולת ירידה יש הכללית האוכלוסייה של שלתת-קבוצה כך על

 ליצירת האחראים ים/האנזים. גלוקורונידציה עובר מכן לאחר אשר, פעיל מטבוליט-

-hydroxydesloratadine, 3ל נרחב חומרים חילוף עובר loratadine( 3-של עיקרי מטבוליט

Desloratadine )של מטבוליזרים עני  desloratadine)יחס עם כנבדק מוגדר  AUC3-  של

hydroxydesloratadineל - desloratadineשל חיים מחצית זמן עם נבדק או-0.1, מ פחות 

desloratadine2  הגילאים בין נבדקים כללו אלו פרמקוקינטיים מחקרים). שעות50  על העולה

-1196 ו שנים6-11  בגילאי נבדקים1575 , שנים2-5  בגילאי נבדקים977  כולל, שנים70  עד

היה לא. שנים12-70  בגילאי נבדקים
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 הייתה לקויים מטבוליזרים של התדירות. הגיל קבוצות בין לקויים מטבוליזרים של בשכיחות הבדל

(2%,  והיספניםn=1462) (2%,  לקווקזים בהשוואהn=988) (17%,  שחורים אצל יותר גבוהה

.(n=1063החציונית החשיפה  (AUC)ל desloratadine-הייתה גרועים חומרים חילוף במטבוליזרי 

 באופן לזהות ניתן לא. גרועים חומרים חילוף חולי שאינם בנבדקים מאשר בערך6  פי גדולה

 של יותר גבוהות לרמות וייחשפוdesloratadine  של לקוי מטבוליזם בעלי נבדקים פרוספקטיבי

desloratadineשל המומלץ המינון עם מינון לאחר  .desloratadineקליניים בטיחות במחקרי 

 לקויים מטבוליזרים94  נרשמו הכל בסך, החומרים חילוף מטבולי מצב זוהה שבהם, מינונים מרובי

 לא, אלו במחקרים. ימים15-35  למשךCLARIINEX  בסירופ וטופלו תקינים מטבוליזרים-123 ו

 נראה שלא למרות. נורמליים למטבוליזרים לקויים מטבוליזרים בין בבטיחות כלליים הבדלים נצפו

 בעלי בחולים לחשיפה הקשורות לוואי לתופעות מוגבר סיכון לשלול ניתן לא, אלו במחקרים

.גרוע חומרים חילוף

 באופן עלוAUC  וערכימקסימוםג. שעות27  היה דסלורטאדין של הממוצע החיים מחצית זמן:חיסול

14  לאחר ההצטברות מידת. ג"מ-20 ל5  בין בודדות פומיות מנות בעקבות במינון פרופורציונלי

 תיעד אנושי מסה מאזן מחקר. המינון ותדירות החיים מחצית זמן עם עקבית הייתה מינון ימי

 ובצואה בשתן שווה באופן מופץ שהיהdesloratadine ,C- מינון14מה87%  כ של התאוששות

 וערכימקסימוםדומהT  הראהhydroxydesloratadine 3- פלזמה של ניתוח. מטבוליים כמוצרים

-desloratadine.ל בהשוואה חיים מחצית

 מרובה מנה מתן לאחרn=17) 65;  בן≥( יותר ישנים במקצועות:גריאטריות: מיוחדות אוכלוסיות

AUC וערכימקסימוםC הממוצעCLARIINEX,  טבליות של

 פינוי65).  לגיל מתחת( יותר צעירים לנבדקים בהשוואה-20% ב גבוהים היוdesloratadine  עבור

 זמן. הגיל קבוצות שתי בין דומה היה הגוף למשקל מנורמל כאשרF) (CL/ הפה דרך הכולל הגוף

דסלורטאדין של פלזמה סילוק של הממוצע החיים מחצית

3- עבור הפרמקוקינטיקה65.  בן≥בנבדקים שעות33.7  היה
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 סבירים אינם לגיל הקשורים הבדלים. יותר צעירים לעומת מבוגרים בנבדקים שינוי ללא הופיע.

 מבוגרים בנבדקים מינון התאמת מומלצת ולא קלינית מבחינה רלוונטיים להיות

hydroxydesloratadine

 המכילCLARINEX  סירופ של ל"מ5  של בודדת מנה, שנים11  עד6  בני בנבדקים:ילדים נושאי

 שהושגו לאלו דומיםdesloratadine  של פלזמה לריכוזי הובילהdesloratadine,  של ג"מ2.5

 של אחת מנה5,  עד שנתיים בני בנבדקים. ג"מ5  של בודדתCLARINEX  טבלית שקיבלו במבוגרים

 של פלזמה לריכוזי הביאה, דסלורטאדין של ג"מ1.25  המכילCLARINEX  סירופ של ל"מ2.5

, זאת עם. ג"מ5  של בודדת קלרינקס טבלית שקיבלו במבוגרים שהושגו לאלה דומים דסלורטאדין

 עבור1.61  ופי1.27  פי גבוהים היוdesloratadine (OH (3- המטבוליט של-AUCt וה-Cmax ה

 בגילאי בילדים שהתקבלו-AUCt וה-Cmax ל בהשוואה למבוגרים שניתנה ג"מ5  של הסירופ מנת

.קלרינקס סירופ ג"מ1.25-2.5.  שקיבלו שנים2-11

, ג"מ0.625  או ג"מ1.25  המכילCLARINEX  סירופ של ל"מ1.25  או ל"מ2.5  של בודדת מנה

. חודשים23  עד12  וגיל חודשים11  עד6  בני לנבדקים ניתנהdesloratadine  של, בהתאמה

 לנבדקים ג"מ1  של מינון שנדרשת כך על הצביעו אוכלוסיות של פרמקוקינטי ניתוח של התוצאות

 פלזמה ריכוזי להשיג כדי חודשים23  עד12  בגילאי לנבדקים ג"מ-1.25 ו חודשים11  עד6  בגילאי

 סירופ של מינון. בודדים ג"מ5  שקיבלו מבוגרים אצל שהושגו לאלו דומיםdesloratadine  של

.קלרינקס

 של ביולוגית שקילות. ילדים בחולים הוערכה לא ג"מTablet RediTabs CLARINEX 2.5  טבלית

במבוגרים הוקמהRediTabs CLARINEX  של המקוריות והטבליותRediTabs CLARINEX  טבליות

 עבור הפרמקוקינטיים הנתונים, שתוארו ילדים ברפואת המינון מציאת מחקרי עם בשילוב.

 בגילאי ילדים בחולים ג"מ2.5  של המינון בחוזק בשימוש תומכיםRediTabs CLARINEX  טבליות

.שנים6-11



6 עמוד

 בחולים אופיינה ג"מ7.5  של בודדת מנה לאחרDesloratadine  של פרמקוקינטיקה:כליות לקוי

ל"מ34-43  קריאטינין פינוי(n=6;  בינוני), 2'מ1.73 /דקה/ל"מ51-69  קריאטינין פינוי(n=7;  קל עם

 מטופלים או כליות ליקוי) 2'מ1.73 /דקה/ל"מ5-29  קריאטינין פינוי(n=6;  וקשה), 2'מ1.73 /דקה/

 בכפי עלוAUC  ערכימקסימוםC חציון, ובינוני קל כליות ליקוי עם בחולים(n=6).  המודיאליזה תלויי

 או חמור כליות ליקוי עם בחולים. תקין כליות תפקוד עם לנבדקים ביחס, בהתאמה-1.9, ו1.2

 שינויים נצפו. בהתאמה-2.5, ו1.7  בכפי עלו-AUC ה ערכימקסימוםC, בהמודיאליזה תלויים שהיו

hydroxydesloratadine -3- וhydroxydesloratadine. Desloratadine 3- בריכוזי מזעריים

-3-וdesloratadine  של פלזמה חלבון קשירת. המודיאליזה ידי על גרועה בצורה הוסרו

hydroxydesloratadineליקוי עם לחולים מינון התאמת מומלצת. כליות ליקוי עקב השתנתה לא 

).סעִָיףוניהול מינוןראה( כליות

 עם בחולים יחידה פומית מנה בעקבות אופיינהDesloratadine  של פרמקוקינטיקה:כבד לקוי

 תפקודי שלPugh Child- סיווג ידי על שהוגדר כפי(n=4)  וחמור(n=4)  בינוני(n=4),  קל כבד ליקוי

 של עלייה הייתה, לחומרה קשר ללא, כבד ליקוי עם לחולים. תקין כבד תפקוד עם נבדקים-8 ו כבד

desloratadine  של הפה דרך הנראה הפינוי. רגילים לנבדקים בהשוואה-AUC ב בערך2.4  פי

, נורמליים נבדקים של מזה-28% ו36% 37%,  היה וחמור בינוני, קל כבד ליקוי עם בחולים

 עבור. כבד ליקוי עם בחולים דסלורטאדין של הממוצעת החיים במחצית עלייה נצפתה. בהתאמה

-3 ,hydroxydesloratadineהממוצע Cוערכימקסימום  AUCשונים היו לא כבד ליקוי עם חולים עבור 

 עם לחולים מינון התאמת מומלצת. תקין כבד תפקוד עם מנבדקים סטטיסטית מובהק באופן

).סעִָיףוניהול מינוןראה( כבד ליקוי
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-10% ב גבוהC desloratadine  היהCLARIINEX  בטבליות ימים14  במשך שטופלו לנבדקות:מִין

Chydroxydesloratadine -3-ה. גברים לנבדקים בהשוואה, בהתאמהAUC,  ערכימקסימום-3%וב

, זאת עם. לגברים בהשוואה נשים אצל, בהתאמה-48%, וב-45% ב הם גם עלו-AUC ה ערכימקסימום

 התאמת מומלצת לא ולכן קלינית מבחינה רלוונטיים אינם הללו הנראים שההבדלים להניח סביר

.מינון

 היוdesloratadine  עבור-AUC ה ערכימקסימום-CהCLARIINEX,  בטבליות טיפול ימי14  לאחר:גזע

3- עבור. לקווקזים בהשוואה בשחורים, בהתאמה-32%, וב-18% ב גבוהים

hydroxydesloratadineב10%  של מקבילה ירידה הייתהC-וערכימקסימום  AUCשחורים אצל 

 מומלצת לא ולכן קלינית מבחינה רלוונטיים להיות צפויים אינם אלו הבדלים. לקווקזים בהשוואה

.מינון התאמת

 בגברים מבוקרים מוצלבים קליניים פרמקולוגיים מחקרים בשני:תרופתיות אינטראקציות

1.5  פי( ג"מdesloratadine 7.5 , מתנדבים) מחקר בכל(n=12  ונשים) מחקר בכל(n=12  בריאים

"מ200  קטוקונאזול או שעות8  כל ג"מ500  אריתרומיצין עם יחד ניתנה ביום פעם) היומי מהמינון

 מקבילים, נפרדים מבוקרים קליניים פרמקולוגיים מחקרים-3 ב. ימים10  למשך שעות12  כל ג

 ג"מ250  ואחריו ג"מ500  אזתרומיצין עם יחד ניתן ג"מ5  של קליני במינון דסלורטדין, בקבוצה

 תקופת לאחר. ימים7  למשך ביום פעם ג"מ20  פלוקסטין עם או(n=18)  ימים4  למשך ביום פעם

 למשך שעות12  כל ג"מcimetidine 600  עם או )Fluoxetine )n=18 עם יום23  של מקדים טיפול

 היו לא), 1 שולחן.בריאים ונשים גברים בריאים למתנדבים יציב מצב בתנאי(n=18)  ימים14

 ידי על שהוערך כפיdesloratadine,  של הבטיחות בפרופיל קלינית מבחינה רלוונטיים שינויים

 חיוניים סימנים, קליניות מעבדה בדיקות), מתוקןQT  מרווח כולל( אלקטרוקרדיוגרפיים פרמטרים

.לוואי ותופעות
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1 שולחן

בבריאותHydroxydesloratadine -3-וDesloratadine  של בפרמקוקינטיקה שינויים
ומתנדבים מתנדבים

Desloratadine
AUC

שעות0-24

+14%

3-Hydroxydesloratadine
AUC

שעות0-24

+40%

מקסימוםגמקסימוםג

אריתרומיצין

Q8h) ג"מ(500
קטוקונאזול

Q12h) ג"מ(200
אזיתרמיצין

 פעם ג"מ250 1,  יום ג"מ(500
)ימיםx 4  אחת

פלווקסטין

)אחת פעם ג"מ(20

סימטידין

)אחת לשעה ג"מ(600

+24%

+45%

+15%

+43%

+43%

+15%

+39%

 +5%

+72%

 +4%

+15%

+12%

 +0%+17%+13%

+19%-11% -3%

 וחוזרות בודדות מנות בעקבות אנושי היסטמין בעור מחקרים:והתלקחות חיה: פרמקודינמיקה

; אחת שעה עד אנטי-היסטמין אפקט מראה שהתרופה הראוdesloratadine  של ג"מ5  של

 ידי על הנגרמת בעור לטכיפילקסיס עדות נמצאה לא. שעות24  עד להימשך עשויה זו פעילות

 הקלינית הרלוונטיות. יום28  של הטיפול תקופת במהלך ג"מdesloratadine 5  בקבוצת היסטמין

.ידועה אינה היסטמין של עור בדיקת של

) ג(QT המתוקן-QT ה מרווח את שינה לא דסלורטאדין של בודדת מנה מתן:גQT על השפעות

 חוזר פומי מתן). ורידי תוך, ג"ק/ג"מ(25  ים חזירי או), הפה דרך, ג"ק/ג"מ12  עד( בחולדות

ל משוערת בחשיפהג-QTה את שינה לא בקופים חודשים3  עד למשך ג"ק/ג"מ24  עד של במינונים

Desloratadine )AUC(-מה955  פי בערך שהייתה AUC-אדם בבני הממוצע
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.ניסיוןגאנושיQT  על למידע סעיףיתר מינוןלרִאְֹות. הפה דרך מומלצת יומית מנה

:קליניים ניסויים

מ בלמעלה הוערכוCLARINEX  טבליות של והבטיחות הקלינית היעילות:עונתית אלרגית נזלת

2.5  קיבלו חולים1,838  הכל בסך. עונתית אלרגית נזלת עם שנים75  עד12  בגילאי חולים-2,300

 של פלצבו מבוקרי, אקראיים, סמיות כפולים קליניים ניסויים-4 בCLARIINEX  של ליום ג"מ20 -

 היעילות את הוכיחו אלו מחקרים תוצאות. הברית בארצות שנערכו, שבועות4  עד שבועיים

. עונתית אלרגית נזלת עם ומתבגרים מבוגרים בחולים בטיפול ג"מCLARIINEX 5  של והבטיחות

 ליום ג"מ-20 ו10 7.5, 5,  של מינונים. ליום ג"מCLARIINEX 2.5-20  נבדק, מינונים בטווח בניסוי

 נצפתה, מחקר באותו. ג"מ5.0  מעל במינונים נוספת תועלת נראתה ולא; פלצבו על עדיפים היו

), בהתאמה-7.6%, ו(5.2%  ליום ג"מ-20 ו ליום ג"מ10  של במינונים ישנוניות של בשכיחות עלייה

(2.3%). לפלסבו בהשוואה

 נזלת עם) שנים75  עד15  בגילאי( חולים924  של שבועות ארבעה בני מחקרים-2 ב

, הנזלת תסמיני את שיפרו ביום פעם ג"מ5  טבליותCLARINEX , נלווית ואסטמה עונתית אלרגית

 עם מבוגרים לחוליםCLARINEX  טבליות מתן של בבטיחות תומך זה. הריאתי בתפקוד ירידה ללא

.בינונית עד קלה אסתמה עם עונתית אלרגית נזלת

 הסימפטומים ציוני את משמעותי באופן הפחיתו ביום פעם ג"מ5  טבליות קלרינקס

עונתית אלרגית נזלת עם בחולים) ולא-אפי באף תסמינים של בודדים ציונים של הסכום( הכוללים

.2 שולחןלרִאְֹות.

2 שולחן
(TSS) כולל סימפטומים ציון

קליניים שבועיים במהלך שינויים

עונתית אלרגית נזלת עם בחולים ניסוי

טיפול קבוצת

)נ(
*ממוצע בסיס קו

)סם(
מ שנה
**בסיס קו

דמה תרופת

השוואה

P-) ערך( )סם(
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קלרינקס

(171) ג"מ5.0
14.2(0.3)- 4.3(0.3)P>0.01

(0.3)2.5 -(0.3)13.7(173) פלצבו
4  של סכום( לא-אפיים סימפטומים של כולל וציון6  לפחות של) בודדים תסמינים4  של סכום( באף סימפטומים של כולל ציון, הבסיס בקו*

0= בין נעTSS . לניסוי לזכאות נדרשו) חמורים תסמינים-3=ו סימפטום לא0= כאשר3  עד0  ציון קיבל סימפטום כל(5  לפחות של) בודדים תסמינים

.מקסימליים תסמינים-24=ל תסמינים ללא

.שבועיים של הטיפול תקופת לאורך בממוצע-TSS ב ממוצעת הפחתה* *

 של תת-קבוצות בין ג"מ5  טבליותCLARIINEX  של ביעילות משמעותיים הבדלים היו לא

.גזע או גיל, מין לפי המוגדרות חולים

 הוערכו ג"מ5  טבליותCLARIINEX  של והבטיחות הקלינית היעילות:שנתית רב אלרגית נזלת

685  הכל בסך. שנתית רב אלרגית נזלת עם80  עד12  בגילאי מטופלים-1,300 מ בלמעלה

 מבוקרים, אקראיים, כפולים קליניים ניסויים בשניCLARINEX  של ליום ג"מ5  קיבלו מטופלים

 קלרינקס כי הוכח הללו מהמחקרים באחד. ובעולם הברית בארצות שנערכו, שבועות4  של פלצבו

 רב אלרגית נזלת של הסימפטומים את משמעותי באופן מפחיתות ביום פעם ג"מ5  טבליות

).3 שולחן( שנתית

3 שולחן
(TSS) כולל סימפטומים ציון

קליני שבועות4  במהלך שינויים

שנתית רב אלרגית נזלת עם בחולים ניסוי

טיפול קבוצת

)נ(
*ממוצע בסיס קו

)סם(
מ שנה
**בסיס קו

דמה תרופת

השוואה

P-) ערך( )סם(
קלרינקס

(337) ג"מ5.0
12.37(0.18)- 4.06(0.21)P=0.01

(0.21)3.27 -(0.18)12.30(337) פלצבו
0= כאשר3  עד0  ציון קיבל סימפטום כל, אף שאינם תסמינים-3 ו באף בודדים תסמינים5  של סכום( הכולל הסימפטומים ציון ממוצע, הבסיס בקו*

.מקסימליים תסמינים-24=ל תסמינים ללא0= בין נעTSS . לניסוי לזכאות נדרש10  לפחות של) חמורים תסמינים-3=ו סימפטום ללא

.שבועות4  של הטיפול תקופת פני על בממוצע-TSS ב ממוצעת הפחתה* *

:כרונית אידיופטית אורטיקריה
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 אורטיקריה חולי-416 ב נחקרו ביום פעם ג"מCLARINEX 5  טבליות של והבטיחות היעילות

 קליניים ניסויים בשניCLARINEX.  קיבלו211  מתוכם, שנים84  עד12  בגילאי כרונית אידיופטית

 שבוע של ראשונית זמן נקודת בהערכת, שבועות שישה בני, כפול-סמיות פלצבו מבוקרי, אקראיים

 בהשוואה הגרד חומרת את משמעותי באופן הפחיתוCLARINEX  טבליות, מראש שנקבעה

 הטיפול של הראשון השבוע ובמהלך משניות קצה נקודות הוערכו, כן כמו). 4 טבלה( לפלצבו

CLARIINEXהכוורת גודל"ו" כוורות מספר", המשניות הקצה נקודות את הפחיתו ג"מ5  טבליות 

.לפלצבו בהשוואה" ביותר הגדולה

4 טבלה

פריטוס תסמיני ציון

 עם בחולים קליני ניסוי של הראשון בשבוע שינויים
כרונית אידיופטית אורטיקריה

טיפול קבוצת

)נ(
ממוצע בסיס קו

)סם(
מ שנה
*בסיס קו

דמה תרופת

השוואה

P-) ערך( )סם(
קלרינקס

(115) ג"מ5.0
2.19(0.04)- 1.05(0.07)P>0.01

(0.07)0.52 -(0.04)2.21(110) פלצבו
מקסימלי סימפטום= 3  עד סימפטום ללא= 0  כאשר3  עד0  ציון קיבל גרד

.לטיפול הראשון השבוע במהלך בממוצע בגרד ממוצעת הפחתה*

 פלצבו מבוקרי בטיחות מחקרי בשלושה תועדהCLARINEX  סירופ של הקלינית הבטיחות

 אורטיקריה, אלרגית נזלת של מתועדת היסטוריה עם בילדים בנבדקים ימים15  בני סמיות כפול

 של ג"מ2.5 , הראשון במחקר. אנטי-היסטמין לטיפול מועמדים שהיו נבדקים או כרונית אידיופטית

"מ1.25  העריך השני המחקר. שנים11  עד6  בגילאי ילדים נבדקים-60 ל ניתנוCLARIINEX  סירופ

, השלישי במחקר. שנים5  עד שנתיים בגילאי ילדים נבדקים-55 ל שניתנוCLARINEX  סירופ של ג

של ג"מ-1.0 ו חודשים23  עד12  בגילאי ילדים נבדקים-65 ל ניתנוCLARINEX  סירופ ג"מ1.25
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 אלו מחקרים תוצאות. חודשים11  עד6  בגילאי ילדים נבדקים-66 ל ניתןCLARIINEX  סירופ

.שנים11  עד חודשים6  בגילאי בילדים בנבדקיםCLARINEX  סירופ של הבטיחות את הדגימו

:ושימוש אינדיקציות

 עונתית אלרגית נזלת של והלא-אפיים האףיים בתסמינים להקלה מיועד.:עונתית אלרגית נזלת

CLARINEX ומעלה שנתיים מגיל בחולים

 נזלת של והלא-אפיים האףיים בתסמינים להקלה מיועדת קלרינקס:שנתית רב אלרגית נזלת

.ומעלה חודשים6  מגיל בחולים שנתית רב אלרגית

 הכוורות במספר הפחתה, גרד של סימפטומטית להקלה מיועד.:כרונית אידיופטית אורטיקריה

CLARINEX ומעלה חודשים6  מגיל כרונית אידיופטית אורטיקריה עם בחולים, הכוורות וגודל

 לאחד או זו לתרופה יתר מרגישות הסובלים בחולים אסורות ג"מ5  טבליות קלרינקס:נגד התוויות

.לורטאדין או, ממרכיביה

 של הקרצינוגני הפוטנציאל:בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה: זהירות אמצעי

desloratadineמחקר באמצעות הוערך  loratadineומחקר בחולדות  desloratadineבעכברים .

( יום/ג"ק/ג"מ25  עד של במינונים בתזונה ניתן לוראטדין, בחולדות שנתיים שנמשך במחקר

מה30  פי בערך היו-desloratadine ו-desloratadine ל מטבוליטים של המשוערות החשיפות

AUC-גידולים של מובהק באופן יותר גבוהה שכיחות). ליומי המומלץ היומי במינון אדם בבני 

 לורטאדין של יום/ג"ק/ג"מ10  שקיבלו בגברים נצפתה) וקרצינומות משולבות אדנומות( כבדיים

 של למטבוליטים המשוערת החשיפה. לורטאדין של יום/ג"ק/ג"מ25  שקיבלו ונקבות ובזכרים

desloratadineו - desloratadineשל ג"ק/ג"מ10  שקיבלו בחולדות  loratadine7  פי בערך היו

 במהלך אלה ממצאים של הקלינית המשמעות. המומלץ היומי הפה במינון אדם בבני-AUC מה

.ידועה אינה-desloratadine ב טווח ארוך שימוש
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/ג"מ-32 ו יום/ג"ק/ג"מ16  עד שקיבלו ונקבות זכרים, בעכברים שנתיים בן תזונתי במחקר

. כלשהם גידולים של בשכיחות משמעותית עלייה הראו לא, בהתאמה, דסלורטאדין יום/ג"ק

-27, ו12  פי הייתה אלו במינונים בעכברים ומטבוליטים-desloratadine ל המשוערת החשיפה

.המומלץ היומי הפה במינון אדם בבני-AUC מה, בהתאמה

 במבחן גנוטוקסי לפוטנציאל עדות הייתה לאdesloratadine,  עם גנוטוקסיות במחקרי

 בשתי או) יונקים מיקרוזום של חיידקים מוטגניות בדיקתE. coli/סלמונלה( הפוכה מוטציה

 ובדיקת אנושי היקפי בדם לימפוציטים של קלסטוגניות בדיקת( כרומוזומליות לאברציות מבחנים

).עכבר של עצם מח של מיקרו-גרעין

/ג"מ24  עד של דסלורטאדין של במינונים בחולדות האישה פוריות על השפעה הייתה לא

מה130  פי בערך היו ודסלורטאדין דסלורטאדין של למטבוליטים המשוערות החשיפות( יום/ג"ק

AUC-ידי על שהודגמה, בפוריות לגבר ספציפית ירידה). המומלץ היומי הפה במינון אדם בבני 

 היסטופתולוגיים ושינויים ובתנועתיות הזרע במספר ירידה, נשים של ההתעברות בשיעורי ירידה

-Desloratadine ל משוערות חשיפות( בחולדות ג"ק/ג"מ12  של פומי במינון התרחשה, באשכים

 הייתה לא-Desloratadine ל). המומלץ היומי הפה במינון אדם בבני-AUC מה45  פי בערך היו

 של המשוערות החשיפות( יום/ג"ק/ג"מ3  של פומי במינון בחולדות הפוריות על השפעה

 הפה במינון אדם בבני-AUC מה8  פי בערך היו-desloratadine ו-desloratadine ל מטבוליטים

).המומלץ היומי

 הפה במינון אדם בבני .)וירידה השרשה טרום באובדן עלייה, נפרד במחקר'ג הריון קטגוריית

 בארנבות  או(ל המשוערות החשיפותdesloratadine- מה230  פי בערך היוAUC- המומלץ היומי

 החשיפותAUC- המומלץ היומי הפה במינון אדם בבני )ליום. ג"ק/ג"מ60  עד של במינונים

 טרטוגני היה  לא(מה210  פי בערך היו ודסלורטאדין דסלורטאדין של למטבוליטים המשוערות

Desloratadine : ליום ג"ק/ג"מ48  עד של במינונים בחולדות
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 של המשוערות החשיפות( ג"ק/ג"מ24  של בשיעור נקבות בחולדות צוין ועוברים השתלות מספר

 במינון אדם בבני-AUC מה120  פי בערך היו-desloratadine ו-desloratadine ל מטבוליטים

/ג"ק/ג"מ9  של במינונים בגורים דווח איטי יישור ורפלקס מופחת גוף משקל). המומלץ היומי הפה

 פי בערך היו-desloratadine ו-desloratadine ל מטבוליטים של משוערות חשיפות( יותר או יום

 השפעה הייתה לא-Desloratadine ל). ליומי המומלץ היומי במינון אדם בבני-AUC מה יותר או50

ל מטבוליטים של המשוערות החשיפות( יום/ג"ק/ג"מ3  של פומי במינון גור התפתחות על

desloratadine-ו desloratadine-מה7  פי בערך היו AUC-המומלץ היומי הפה במינון אדם בבני

.בהריון בנשים ומבוקרים נאותים מחקרים אין, זאת עם).

 לכן, אם לחלב עובר ,desloratadine לאם התרופה בחשיבות התחשבות תוך.:מניקות אמהות

Desloratadine את להפסיק או ההנקה את להפסיק אם להחליט יש

 השוואה על מבוסס הילדים באוכלוסייתCLARINEX  סירופ של המומלץ המינון:בילדים שימוש

 סירופ של הבטיחות. בילדים ונבדקים במבוגריםCLARINEX  של הפלזמה ריכוז של צולבת

CLARINEXמחקרים בשלושה שנים11  עד חודשים6  בגילאי לילדים נבדקים-246 ב נקבעה 

 ואורטיקריה ורב-שנתית עונתית אלרגית נזלת של שהמהלך מאחר. פלצבו מבוקרי קליניים

 היא, והמבוגרים הילדים באוכלוסיית מספיק דומותCLARINEX  של וההשפעות כרונית אידיופטית

 סירופ של היעילות. ילדים לחולים למבוגרים היעילות מנתוני אקסטרפולציה מאפשרת

CLARINEXטבליות של היטב ומבוקרים נאותים ממחקרים ראיות ידי על נתמכת אלו גיל בקבוצות 

CLARIINEXבמבוגרים.
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ה של ביולוגית שקילות. ילדים בחולים הוערכה לא ג"מTablet RediTabs CLARINEX 2.5  טבלית

Tablet- RediTabs CLARIINEXושל  Tablet RediTabsבשילוב. במבוגרים הוקמה בעבר ששווקה 

 טבליות עבור הפרמקוקינטיים הנתונים, שתוארו ילדים ברפואת המינון מציאת מחקרי עם

RediTabs CLARINEX6-11  בגילאי ילדים בחולים ג"מ2.5  של המינון בחוזק בשימוש תומכים

.שנים

 בני נבדקים של מספיק מספר כללו לאdesloratadine  של קליניים מחקרים: גריאטרי שימוש

 שדווח אחר קליני ניסיון. יותר צעירים מנבדקים שונה בצורה מגיבים הם אם לקבוע כדי ומעלה65

 קשיש לחולה המינון בחירת, כללי באופן. יותר לצעירים מבוגרים מטופלים בין הבדלים זיהה לא

 או הכליות, הכבד בתפקוד ירידה של יותר הגבוהה התדירות את המשקפת, זהירה להיות צריכה

 אוכלוסיות- קלינית פרמקולוגיה לרִאְֹות(. אחר תרופתי טיפול או נלוות מחלה ושל, הלב

).מיוחדות

 מכיוון. ההוראות לפי קלרינקס בטבליות להשתמש המטופלים את להנחות יש:למטופלים מידע

 או סירופ, טבליות ליטול שניתן למטופלים להורות ניתן, הביולוגית הזמינות על מזון השפעות שאין

RediTabsשל  CLARINEXאת או המינון את להעלות לא לחולים   להמליץ יש. לארוחות קשר ללא 

 להופיע ועלולה יותר גבוהים במינונים מוגברת יעילות הוכיחו לא מחקרים שכן המינון תדירות

.ישנוניות

 טבלית ג"מ5  לכל ג"מ2.9  פנילאלנין מכילותRediTabs CLARINEX  טבליות: פנילקטונוריקות

RediTabs CLARINEXטבלית לכל ג"מ1.4  או  RediTabs CLARINEXג"מ2.5  של.

:שליליות תגובות

ומתבגרים מבוגרים

 קיבלו ומעלה שנים12  בני מטופלים2,834 , מרובים פלצבו מבוקרי בניסויים:אלרגית נזלת

 את קיבלו חולים1,655  מתוכם, יום מדי ג"מ20  עד ג"מ2.5  של במינוניםCLARINEX  טבליות

 דומה היה הלוואי תופעות שיעור, יום מדי ג"מ5  שקיבלו בחולים. ג"מ5  של המומלץ היומי המינון

לביןCLARIINEX  בין
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 בקבוצת2.4%  היה לוואי תופעות עקב עת בטרם שפרשו המטופלים אחוז. בפלסבו שטופלו חולים

CLARIINEXשקיבלו בחולים אלו בניסויים חמורות לוואי תופעות היו לא. הפלצבו בקבוצת-2.6% ו 

.desloratadineאת שקיבלו מהמטופלים-2% ל שווה או יותר ידי על שדווחו הלוואי תופעות כל 

 טבליות עם יותר שכיחות והיו), ביום פעם ג"מ(CLARIINEX 5.0  טבליות של המומלץ היומי המינון

.5 טבלה-ב מופיעות, פלצבו עם מאשר קלרינקס

5 טבלה
ומתבגרים ממבוגרים יותר או2%  ידי על מדווחות לוואי תופעות שכיחות

פלצבו בפיקוח מרובים במינונים קליניים בניסויים אלרגית נזלת חולי

CLARIINEX של הטבליות נוסחת עם

קלרינקס טבליות

ג"מ5
)n=1,655(

4.1%
3.0%
2.1%
2.1%
2.1%
2.1%

דמה תרופת

שלילי ניסיון
)n=1,652(

הלַֹועַ דלַקֶתֶ

יבש פה

מיאלגיה

עייפות

נּומהָ

דיסמנוריאה

2.0%
1.9%
1.8%
1.2%
1.8%
1.6%

ב דומות היו ואלקטרוקרדיוגרפיות מעבדתיות הפרעות של והעוצמה התדירות

CLARIINEX-בפלסבו שטופלו ובמטופלים.

 או גיל, מין לפי שהוגדרו כפי חולים של תת-קבוצות עבור לוואי בתופעות הבדלים היו לא

.גזע

 אידיופטית אורטיקריה של, פלצבו מבוקרי, מרובים בניסויים:כרונית אידיופטית אורטיקריה

 תופעות. פלצבו קיבלו-205 וCLARINEX  טבליות קיבלו ומעלה שנים12  בני חולים211 , כרונית

 והיוCLARIINEX  טבליות שקיבלו מהמטופלים-2% ל שווה או-2% מ יותר ידי על שדווחו לוואי

,ופלסבוCLARIINEX  עבור שיעורים( היו פלצבו מאשרCLARINEX  עם יותר שכיחות
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3%), (4%,  סחרחורת1%), (5%,  עייפות2%), (5%,  בחילות13%), (14%,  ראש כאב): בהתאמה

1%).(3%,  ומיאלגיה1%) ( 3%,  דיספפסיה2%), (3%,  הלוע דלקת

ילדים רפואת

 סירופ קיבלו11  עד חודשים6  בגילאי לילדים נבדקים ושישה ארבעים מאתיים

CLARINEXעד6  בגילאי לילדים נבדקים. פלצבו מבוקרי קליניים ניסויים בשלושה ימים15  למשך 

 ונבדקים, ביום פעם ג"מ1.25  קיבלו שנים5  עד שנה בגילאי נבדקים, ביום פעם ג"מ2.5  קיבלו11

 אירוע על דווח לא11,  עד6  בגילאי בנבדקים. ביום פעם ג"מ1.0  קיבלו חודשים11  עד6  בגילאי

 לוואי תופעות5,  עד שנתיים בגילאי בנבדקים. מהנבדקים יותר או אחוזים2  ידי על בודד לוואי

CLARINEX  סירופ שקיבלו מהנבדקים אחוזים2  בלפחות ופלסבוCLARINEX  עבור שדווחו

0%) (3.6%,  השתן בדרכי דלקת5.4%), (5.5%,  חום היו מפלסבו יותר גבוהה ובתדירות

 שדווחו לוואי תופעות, חודשים23  עד חודשים12  מגיל בנבדקים0%). (3.6%,  רוח ואבעבועות

CLARINEX  סירופ שקיבלו מהנבדקים אחוזים2  בלפחות ופלסבוCLARINEX  המוצר עבור

 בדרכי דלקות11.3%), (15.4%  שלשול12.9%), (16.9%,  חום היו מפלסבו יותר גבוהה ובתדירות

1.6%), (3.1%,  מוגבר תיאבון6.5%), (10.8%,  שיעול9.7%), %, (10.8%)  העליונות הנשימה

 הלוע דלקת0%) (3.1% , , טפילי זיהום0%), (3.1%,  אפיסטקסיס0%), (3.1%,  רגשית רגישות

, חודשים11  עד חודשים6  מגיל בנבדקים0%). (3.1%,  מקולופפולרית פריחה0%), (3.1%,

 סירופ שקיבלו מהנבדקים אחוזים2  בלפחות ופלצבוCLARINEX  עבור שדווחו לוואי תופעות

CLARINEX21.2%,  העליונות הנשימה בדרכי זיהומים היו מפלסבו יותר גבוהה ובתדירות)

 שיעול11.3%) (12.1%,  עצבנות1.6%), (12.1%,  חום8.1%), % (19.7 . שלשולים12.9%),

(9.1%, ישנוניות9.7%), (10.6%,

3.2%), (6.1%,  הקאות1.6%), (6.1%,  תיכונה אוזן דלקת0%), (6.1%,  ברונכיטיס8.1%),

(4.5%,  רינוריאה0%), (4.5%,  שינה נדודי1.6%), (4.5%,  הלוע דלקת1.6%), (4.5%,  אנורקסיה

 באף קלינית משמעות בעלי שינויים היו לא0%). (3.0%,  ובחילות1.6%) (3.0%,  אריתמה3.2%),

כולל, אלקטרוקרדיוגרפי פרמטר
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 הקליניים בניסוייםCLARINEX  סירופ שקיבלו בילדים הנבדקים-246 מ אחד רקQTc.  מרווח

.לוואי אירוע בגלל הטיפול את הפסיק

קליני תרגול במהלך נצפה

לב דפיקות, טכיקרדיה: דסלורטאדין של השיווק במהלך דווחו הבאות הספונטניות הלוואי תופעות

 נשימה קוצר, בצקת, אורטיקריה, גרד, פריחה כגון( יתר רגישות תגובות של נדירים מקרים,

, בילירובין כולל, כבד באנזימי ועלייה התקפים, פסיכומוטורית היפראקטיביות), ואנפילקסיס

.כבד דלקת, מאוד רחוקות ולעתים

 עם מתרחשים תלות או שהתעללות כך על המצביע מידע אין:בסמים ותלות לרעה שימוש

CLARINEX. טבליות

 פיתוח במהלך שנערכו קליניים מניסויים לניסיון מוגבל חריף יתר מינון לגבי מידע:יתר מינון

.ישנוניות על דווח ליום ג"מ-20 ו ג"מ10  של במינונים, מינונים בטווח בניסויCLARIINEX.  המוצר

ג.ק.א כל. ימים10  למשך רגילים וגברים למתנדבים ניתנו ג"מ45  של בודדות יומיות מנות

ב שטופלו בנבדקים. קרדיולוג ידי על עיוורת בצורה ידני באופן נקראו זה במחקר שהתקבלו.

,CLARINEX-ה מרווח. לפלסבו ביחס לדקה פעימות9.2  של הממוצע הלב בקצב עלייה הייתה QT-

 ביחסQT-ג-QTב שימוש. פרידריסיה בשיטת והן באזט בשיטות הן) ג(QT הלב קצב עבור תוקן

Bazett( 8.1( של ממוצעת עלייה הייתהmsec  ב שטופלו בנבדקיםCLARINEX- ב שימוש. לפלסבו

 בנבדקיםCLARINEX- קלינית מבחינה רלוונטיות לוואי תופעות על דווח לא. לפלצבו ביחס.ג

Fridericia( 0.4( של ממוצעת עלייה הייתהmsec  ב שטופלו

 מומלץ. נספגה שלא תרופה כל להסרת סטנדרטיים אמצעים שקול, יתר מנת של במקרה

 ידי על מסולקים אינםhydroxydesloratadine -3-וDesloratadine . ותומך סימפטומטי טיפול

.המודיאליזה

 החשיפות( יותר או ג"ק/ג"מ250  של פומיים במינונים בחולדות התרחשה קטלניות

 בבני-AUC מה120  פי בערך היו-desloratadine ו-desloratadine ל מטבוליטים של המשוערות

פה בעל החציון). המומלץ היומי הפה במינון אדם
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 פי בערך היו-desloratadine ל המשוערות החשיפות( ג"ק/ג"מ353  היה בעכברים הקטלני המינון

 במינונים מוות מקרי התרחשו לא). ּבסִָיס2ר"מ/ג"מ במינון האדם של האוראלי היומי מהמינון290

810  פי בערך היו-desloratadine ל משוערות חשיפות( בקופים ג"ק/ג"מ250  עד של פומיים

2ר"מ/ג"מ במינון אדם בני של הפואלי היומי מהמינון

).ּבסִָיס

:וניהול מינון

Tablets RediTabs  או טבליותCLARINEX  של המומלץ המינון:ומעלה12  מגיל וילדים מבוגרים

CLARINEXסירופ של המומלץ המינון או ביום פעם ג"מ5  של אחת טבליה הוא  CLARINEX2  הוא

.ביום פעם) ל"מ-10 ב ג"מ(5  כפיות

) ל"מ-5 ב ג"מ(2.5  כפית1  הואCLARINEX  סירופ של המומלץ המינון:שנים11  עד6  מגיל ילדים

 ג"מ2.5  של אחת טבליה הואRediTabs CLARINEX  טבליות של המומלץ המינון או ביום פעם

.ביום פעם

ב ג"מ(1.25  כפית1/2הוא קלרינקס סירופ של המומלץ המינון:שנים5  עד חודשים12  מגיל ילדים

.ביום פעם) ל"מ-2.5

 פעם) ג"מ(1.0  ל"מ2  הואCLARIINEX  סירופ של המומלץ המינון:חודשים11  עד6  מגיל ילדים

.ביום

 זמינים מזרק או מדידה טפטפת עםCLARINEX  סירופ של לגיל המותאם המינון את לתת יש

).כפית חצי( ל"מ-2.5 ו ל"מ2  לספק המכוילים מסחריים

 של אחת טבליה של התחלתי מינון מומלצת, בכליות או בכבד פגיעה עם מבוגרים בחולים

 ליקוי עם לילדים מינון על   להמליץ ניתן לא. פרמקוקינטיים נתונים על בהתבסס יומיים כל ג"מ5

.בנתונים חוסר עקב כליות או כבד

מנִהלָ

desloratadine( RediTabs( לפני להתפרק ומאפשרות הלשון על טבליות

קלרינקסמקום:טאבלטיםRediTabsקלרינקסׁשלֶ
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 לאחר מיד טבליה קח. מים בלי או עם ניתן. במהירות מתרחשת הטבליות התפוררות. ּבלְִיעהָ

.השלפוחית פתיחת

10(x ;10 10  לכרטיס שלפוחיותNDC( )-0085 .)1264-03 :קלרינקס טבליות: האספקה אופן

 לכרטיס שלפוחיותNDC( ) ;)0085-1264-04 טבליות100  של חולים מינון-בית של יחידה  וחבילת

10 10; x)3טבליות30   של  CLARINEX0085-1264-02 של שימוש יחידת אריזת, גם זמין(. )NDCו 

0085-1264-01( 500-)NDCפלסטיק בבקבוקי ארוזים; בולטות תכלת סרט מצופות  טבליות 

C5", 100" של גבוהה בצפיפות פוליאתילן

.מוגזמת לחות מפני חולים מינון-בית יחידת וחבילת שימוש יחידת אריזות על הגן

 חדר טמפרטורת ראה[ )59-86°F( 15-30°C עד מותרים טיולים-)25°C )77°F; ב אחסן

USP] מבוקרת

.מעלה או צלזיוס מעלות30  של בטמפרטורה מחשיפה הימנע. לחום רגיש

:קלרינקס סירופ

0085-1334-02(.)NDC0085-1334-01 אונקיות4  של ענבר זכוכית  ובקבוק( )NDCבבקבוק  

desloratadine אונקיות16  של ענבר זכוכית

ל"מ1 /ג"מ0.5  המכיל כתום בצבע צלול נוזל

גF(; 15 °-30° עד מותרים טיוליםC )77°°-25ב חנות

.אור מפני הגןUSP] מבוקרת חדר טמפרטורת ראה[) ו86°

59)-°

, בהיר אדומות טבליות: ג"מ-5 ו ג"מCLARINEX 2.5( REDITABS הפה דרך מתפרקות טבליות)
 בצד מוטבע"K" ו ג"מ5  טבליות עבור אחד בצד מוטבע"A"  עם ומנומרות עגולות, פנים שטוחות

 אריזות. כסף נייר שלפוחיות/לקלף כסף בנייר חלל לכל אחת טבליה. ג"מ2.5  טבליות עבור אחד
0085-1408-01 -  ג"מ-2.5 וNDC 0085-1384-01 -  ג"מ5 6)  על5  המכילות( טבליות30  של

.NDC
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טמפרטורת ראה[) וF(; 15 °-30°C )59-°86° עד מותרים טיוליםC )77°°-25ב חנות

USP]. מבוקרת חדר

שרינג
שרינג תאגיד

 ,Kenilworthב"ארה07033  רזי'ג ניו

Corporation  עבור מיוצרות הפה דרך מתפרקות טבליות שלREDITABS CLARINEX  מותג

Scheringידי על  INC LABS.CIMA®נ.מ, פריירי עדן

ו6,514,520 5,178,878;5,595,997;4,863,931; ; ב"בארה4,659,716 ' מס פטנט

6,100,274
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