
CLARINEX®

(desloratadin)
TABLET, ŞURUP, REDITABS®TABLETLER

AÇIKLAMA: KLARINEX(desloratadin)tabletlerbir antihistamin olan 5 mg 

desloratadin içeren açık mavi, yuvarlak, film kaplı tabletlerdir. Ayrıca şu yardımcı 

maddeleri içerir: dibazik kalsiyum fosfat dihidrat USP, mikrokristalin selüloz NF, 

mısır nişastası NF, talk USP, karnauba mumu NF, beyaz mum NF, laktoz 

monohidrat, hipromelloz, titanyum dioksit, polietilen glikol ve FD&C Maviden 

oluşan kaplama malzemesi # 2 Alüminyum Göl.

KLARINEX Şurubu0,5 mg/1ml desloratadin içeren berrak turuncu renkli bir 

sıvıdır. Şurup aşağıdaki aktif olmayan bileşenleri içerir: propilen glikol USP, sorbitol 

solüsyonu USP, sitrik asit (susuz) USP, sodyum sitrat dihidrat USP, sodyum benzoat 

NF, disodyum edetat USP, arıtılmış su USP. Ayrıca toz şeker, ciklet için doğal ve 

yapay aroma ve FDC Sarı #6 boya içerir.

buCLARINEX RediTab'leri®desloratadin ağızda dağılan tabletlerin markası 

açık kırmızı, düz yüzlü, yuvarlak, benekli tabletlerdir.n5 mg tabletler için bir tarafta 

"A" ve 2.5 mg tabletler için bir tarafta "K" kabartması vardır. Her RediTabs Tablet, 5 

mg veya 2.5 mg desloratadin içerir. Ayrıca şu aktif olmayan bileşenleri içerir: 

mannitol USP, mikrokristal selüloz NF, önceden jelatinize edilmiş nişasta, NF, 

sodyum nişasta glikolat, USP, magnezyum stearat NF, bütillenmiş metakrilat 

kopolimer, krospovidon, NF, aspartam NF, sitrik asit USP, sodyum bikarbonat USP, 

kolloidal silikon dioksit, NF, ferrik oksit kırmızı NF ve tutti frutti aroması.

Desloratadin, suda az çözünür, ancak etanol ve propilen glikolde çok çözünür 

olan beyaz ila kirli beyaz bir tozdur. Ampirik bir formülü vardır:

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

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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C19H19Klan2ve moleküler ağırlığı 310.8'dir. Kimyasal adı 8-kloro-6,11-dihidro-11-(4-

piperdiniliden)-5'tir.H-benzo[5,6]siklohepta[1,2-b]piridin ve aşağıdaki yapıya 

sahiptir:

H
N

N

Cl

KLİNİK FARMAKOLOJİ: Etki Mekanizması:Desloratadin, seçici H ile uzun etkili bir 

trisiklik histamin antagonistidir.1-reseptör histamin antagonist aktivitesi. Reseptör 

bağlanma verileri, 2 – 3 ng/mL (7 nanomolar) konsantrasyonda desloratadinin insan 

histamin H ile önemli etkileşim gösterdiğini gösterir.1-reseptör. Desloratadin, insan 

mast hücrelerinden histamin salınımını inhibe ettilaboratuvar ortamında.

Sıçanlarda ve bir radyoligand H'de radyoaktif olarak işaretlenmiş bir doku dağılımı çalışmasının 

sonuçları1- kobaylarda yapılan reseptör bağlanma çalışması, desloratadinin kan beyin bariyerini kolayca 

geçmediğini göstermiştir.

Farmakokinetik: Emilim:Normal sağlıklı gönüllülere 10 gün boyunca günde bir kez 

5 mg desloratadin oral yoldan verilmesini takiben, maksimum plazma 

konsantrasyonlarına (Tmaksimum) dozdan yaklaşık 3 saat sonra meydana geldi ve 

ortalama kararlı durum doruk plazma konsantrasyonları (Cmaksimum) ve altındaki alan

4 ng/mL ve 56.9 ng konsantrasyon-zaman eğrisi (AUC)⋅sa/mL sırasıyla gözlendi. Ne 

yiyecek ne de greyfurt suyu biyoyararlanım üzerinde bir etkiye sahip değildi (C

maksimumve AUC) desloratadin.



SAYFA 3

CLARINEX Şurup'un farmakokinetik profili, 30 yetişkin gönüllü üzerinde 

yapılan üç yönlü bir çapraz çalışmada değerlendirilmiştir. 5 mg desloratadin içeren 

tek doz 10 ml CLARINEX Şurubu, tek doz 5 mg CLARINEX Tablet ile biyoeşdeğerdir. 

Gıdanın biyoyararlanım üzerinde hiçbir etkisi olmadı (AUC ve Cmaksimum) CLARINEX 

Şurubu.

CLARINEX RediTabs Tablets'in farmakokinetik profili, 24 yetişkin gönüllü 

üzerinde yapılan üç yönlü bir çapraz çalışmada değerlendirildi. 5 mg desloratadin 

içeren tek bir CLARINEX RediTabs Tablet, hem desloratadin hem de 3-

hidroksidesloratadin için tek bir 5 mg CLARINEX Reditabs Tablet'e (orijinal 

formülasyon) biyoeşdeğerdi. Suyun biyoyararlanım üzerinde hiçbir etkisi olmadı 

(AUC ve Cmaksimum) of CLARINEX RediTabs Tablets

Dağıtım:Desloratadin ve 3-hidroksidesloratadin, sırasıyla yaklaşık olarak %82 ila %87 ve 

%85 ila %89 oranında plazma proteinlerine bağlanır..Böbrek fonksiyon bozukluğu olan 

hastalarda desloratadin ve 3-hidroksidesloratadinin protein bağlanması değişmemiştir.

Metabolizma:Desloratadin (loratadinin ana metaboliti), geniş ölçüde aktif bir 

metabolit olan 3-hidroksidesloratadine metabolize olur ve daha sonra 

glukuronidasyona uğrar. 3-hidroksidesloratadin oluşumundan sorumlu enzim(ler) 

tanımlanmamıştır. Klinik çalışmalardan elde edilen veriler, genel popülasyonun bir 

alt kümesinin, 3-hidroksidesloratadin oluşturma yeteneğinin azaldığını ve 

desloratadinin zayıf metabolizörleri olduğunu göstermektedir. Farmakokinetik 

çalışmalarda (n= 3748), deneklerin yaklaşık %6'sıyoksul desloratadin metabolizörleri 

(3-hidroksidesloratadinin desloratadine AUC oranı 0.1'den az olan bir hasta veya 

desloratadin yarı ömrü 50 saati aşan bir hasta olarak tanımlanır). Bu farmakokinetik 

çalışmalara 2-5 yaş arası 977 denek, 6-11 yaş arası 1575 denek ve 12-70 yaş arası 

1196 denek dahil olmak üzere 2 ila 70 yaş arasındaki denekler dahil edilmiştir. yoktu
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yaş grupları arasında zayıf metabolizörlerin prevalansındaki fark. Zayıf metabolize 

edicilerin sıklığı Siyahlarda (%17, n=988) Kafkasyalılara (%2, n=1462) ve Hispaniklere 

(%2, n=1063) kıyasla daha yüksekti. Yavaş metabolize edenlerde desloratadine 

medyan maruziyet (EAA), zayıf metabolizör olmayan deneklere göre yaklaşık 6 kat 

daha fazlaydı. Zayıf desloratadin metabolizörü olan denekler ileriye dönük olarak 

tanımlanamaz ve önerilen desloratadin dozunu takiben daha yüksek seviyelerde 

desloratadine maruz kalacaklardır. Metabolizör durumunun tanımlandığı çok dozlu 

klinik güvenlilik çalışmalarında, toplam 94 yavaş metabolizör ve 123 normal 

metabolizör kaydedildi ve 15-35 gün boyunca CLARINEX Şurubu ile tedavi edildi. Bu 

çalışmalarda, Zayıf metabolize edenler ve normal metabolize edenler arasında 

güvenlik açısından genel bir fark gözlenmedi. Bu çalışmalarda görülmemesine 

rağmen, zayıf metabolize eden hastalarda maruziyete bağlı advers olay riskinin 

artması göz ardı edilemez.

Eliminasyon:Desloratadinin ortalama eliminasyon yarı ömrü 27 saattir. Cmaksimumve 

AUC değerleri, 5 ila 20 mg arasındaki tek oral dozları takiben dozla orantılı bir 

şekilde arttı. 14 günlük dozlamadan sonraki birikim derecesi, yarı ömür ve dozlama 

sıklığı ile tutarlıydı. Bir insan kütle dengesi çalışması, vücudun yaklaşık %87'sinin 

geri kazanıldığını belgelemiştir.14Metabolik ürünler olarak idrar ve dışkıda eşit 

olarak dağılan C-desloratadin dozu. Plazma 3-hidroksidesloratadin analizi benzer T

maksimumve yarı ömür değerleri desloratadin ile karşılaştırıldığında.

Özel Popülasyonlar: Geriatrik:Daha eski konularda (≥65 yaşında; n=17) CLARINEX 

Tabletlerin çoklu doz uygulamasını takiben, ortalama Cmaksimumve AUC değerleri

desloratadin için genç deneklerden (<65 yaş) %20 daha fazlaydı. Vücut ağırlığı için 

normalleştirildiğinde oral toplam vücut klirensi (CL/F) iki yaş grubu arasında 

benzerdi. Desloratadinin ortalama plazma eliminasyon yarı ömrü

deneklerde 33.7 saatti≥65 yaşında. 3- için farmakokinetik
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hidroksidesloratadin, yaşlılara karşı genç deneklerde değişmemiş göründü. Yaşa bağlı 

bu farklılıkların klinik olarak anlamlı olması muhtemel değildir ve yaşlı hastalarda 

herhangi bir doz ayarlaması önerilmemektedir.

Pediatrik Konular:6 ila 11 yaş arasındaki deneklerde, 2.5 mg desloratadin içeren 5 

ml'lik tek doz CLARINEX Şurubu, tek bir 5 mg CLARINEX Tablet uygulanan 

yetişkinlerde elde edilenlere benzer desloratadin plazma konsantrasyonları ile 

sonuçlanmıştır. 2 ila 5 yaş arası deneklerde, 1.25 mg desloratadin içeren 2.5 ml 

CLARINEX Şurubu'nun tek dozu, tek bir 5 mg CLARINEX Tablet uygulanan 

yetişkinlerde elde edilenlere benzer desloratadin plazma konsantrasyonları ile 

sonuçlanmıştır. Bununla birlikte, metabolitin (3-OH desloratadin) Cmax ve AUCt'si, 

yetişkinlerde uygulanan 5 mg şurup dozu için 1.25-2.5 alan 2-11 yaş arası 

çocuklarda elde edilen Cmax ve AUCt'ye kıyasla 1.27 ve 1.61 kat daha yüksekti. mg 

Clarinex şurubu.

6 ila 11 aylık ve 12 ila 23 aylık gönüllülere sırasıyla 1.25 mg veya 0.625 mg 

desloratadin içeren 2.5 ml veya 1.25 ml CLARINEX Şurubu'ndan oluşan tek bir doz 

uygulandı. Bir popülasyon farmakokinetik analizinin sonuçları, tek bir 5 mg 

uygulanan yetişkinlerde elde edilenlere benzer desloratadin plazma 

konsantrasyonları elde etmek için 6 ila 11 aylık gönüllüler için 1 mg ve 12 ila 23 aylık 

gönüllüler için 1,25 mg'lık bir dozun gerekli olduğunu göstermiştir. CLARINEX 

Şurubu dozu.

CLARINEX RediTabs Tablet 2.5 mg tablet, pediyatrik hastalarda 

değerlendirilmemiştir. CLARINEX RediTabs Tablet ve orijinal CLARINEX RediTabs 

Tabletlerinin biyoeşdeğerliği yetişkinlerde belirlenmiştir. Pediatride açıklanan doz 

bulma çalışmaları ile bağlantılı olarak, CLARINEX RediTabs Tabletler için 

farmakokinetik veriler, 6-11 yaş arası pediyatrik hastalarda 2.5 mg doz gücünün 

kullanımını destekler.
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Böbrek Bozukluğu:7.5 mg'lık tek bir dozun ardından desloratadin farmakokinetiği, 

hafif (n=7; kreatinin klerensi 51-69 mL/dak/1.73 m2) olan hastalarda karakterize 

edilmiştir.2), orta (n=6; kreatinin klirensi 34-43 mL/dak/1.73 m)2) ve şiddetli (n=6; 

kreatinin klerensi 5-29 mL/dak/1.73 m)2) böbrek yetmezliği veya hemodiyaliz 

bağımlısı (n=6) hastalar. Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda, 

medyan Cmaksimumve AUC değerleri normal böbrek fonksiyonu olan deneklere göre 

sırasıyla yaklaşık 1.2 ve 1.9 kat arttı. Şiddetli böbrek yetmezliği olan veya 

hemodiyaliz bağımlısı hastalarda, Cmaksimumve AUC değerleri sırasıyla yaklaşık 1,7 ve 

2,5 kat arttı. 3-hidroksidesloratadin konsantrasyonlarında minimal değişiklikler 

gözlendi. Desloratadin ve 3-hidroksidesloratadin, hemodiyaliz ile zayıf şekilde 

uzaklaştırılmıştır. Desloratadin ve 3-hidroksidesloratadinin plazma proteinlerine 

bağlanması böbrek yetmezliği ile değişmemiştir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda 

doz ayarlaması önerilir (bkz.DOZAJ VE YÖNETİMbölüm).

Karaciğer Bozukluğu:Desloratadin farmakokinetiği, karaciğer fonksiyonunun 

Child-Pugh sınıflandırmasına göre hafif (n=4), orta (n=4) ve şiddetli (n=4) karaciğer 

yetmezliği olan hastalarda ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan 8 hastada tek bir 

oral dozun ardından karakterize edilmiştir. normal karaciğer fonksiyonu. Karaciğer 

yetmezliği olan hastalarda, şiddeti ne olursa olsun, normal deneklere kıyasla EAA'da 

yaklaşık 2.4 kat artış olmuştur. Hafif, orta ve şiddetli karaciğer yetmezliği olan 

hastalarda desloratadinin görünür oral klerensi, normal deneklerdekinin sırasıyla 

%37, %36 ve %28'iydi. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda desloratadinin ortalama 

eliminasyon yarı ömründe bir artış gözlenmiştir. 3-hidroksidesloratadin için 

ortalama Cmaksimumve EAA değerleri, karaciğer yetmezliği olan hastalar için normal 

karaciğer fonksiyonu olan deneklerden istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı 

değildi. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması önerilir (bkz.DOZAJ VE 

YÖNETİMbölüm).
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Cinsiyet:14 gün boyunca CLARINEX Tablet ile tedavi edilen kadın denekler %10 ve %3 daha 

yüksek desloratadin C'ye sahipti.maksimumerkek deneklerle karşılaştırıldığında sırasıyla ve 

AUC değerleri. 3-hidroksidesloratadin Cmaksimumve AUC değerleri de kadınlarda erkeklere 

kıyasla sırasıyla %45 ve %48 oranında artmıştır. Bununla birlikte, bu belirgin farklılıkların 

klinik olarak anlamlı olması muhtemel değildir ve bu nedenle herhangi bir doz ayarlaması 

önerilmemektedir.

Yarış:CLARINEX Tabletler ile 14 günlük tedaviden sonra, Cmaksimumdesloratadin için 

ve AUC değerleri, Beyaz ırka kıyasla Siyahlarda sırasıyla %18 ve %32 daha yüksekti. 

3-hidroksidesloratadin için, C'de karşılık gelen %10'luk bir azalma oldu.maksimumve 

AUC değerleri Beyazlara kıyasla Siyahlarda. Bu farklılıkların klinik olarak anlamlı 

olması muhtemel değildir ve bu nedenle doz ayarlaması önerilmemektedir.

İlaç etkileşimleri:Sağlıklı erkek (her çalışmada n=12) ve kadın (her çalışmada n=12) 

gönüllülerde yapılan iki kontrollü çapraz klinik farmakoloji çalışmasında, günde bir 

kez 7.5 mg desloratadin (günlük dozun 1.5 katı), her 8'de bir 500 mg eritromisin ile 

birlikte uygulanmıştır. veya 10 gün boyunca her 12 saatte bir 200 mg ketokonazol. 3 

ayrı kontrollü, paralel grup klinik farmakoloji çalışmasında, 5 mg klinik dozda 

desloratadin, 500 mg azitromisin ve ardından 4 gün boyunca günde bir kez 250 mg 

(n=18) veya 7 gün boyunca günde bir kez 20 mg fluoksetin ile birlikte uygulanmıştır. 

Fluoksetin (n=18) veya simetidin ile her 12 saatte bir 600 mg simetidin ile 23 günlük 

bir ön tedavi periyodundan sonra, normal sağlıklı erkek ve kadın gönüllülere kararlı 

durum koşulları altında 14 gün (n=18).tablo 1), elektrokardiyografik parametreler 

(düzeltilmiş QT aralığı dahil), klinik laboratuvar testleri, hayati belirtiler ve advers 

olaylar tarafından değerlendirildiği üzere, desloratadinin güvenlik profilinde klinik 

olarak anlamlı bir değişiklik olmamıştır.
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tablo 1

Sağlıklı Yaşamda Desloratadin ve 3-Hidroksidesloratadin Farmakokinetiğindeki Değişiklikler
Erkek ve Kadın Gönüllüler

desloratadin
AUC

0-24 saat
+ %14

3-Hidroksidesloratadin
AUC

0-24 saat
+ %40

Cmaksimum Cmaksimum

eritromisin
(500 mg Q8h)
ketokonazol
(200 mg Q12h)
azitromisin
(500 mg gün 1, 250 mg 
QD x 4 gün)
fluoksetin
(20 mg QD)
simetidin
(600 mg q12h)

+ %24

+ %45

+ %15

+ %43

+ %43

+ %15

+ %39

+ %5

+ %72

+ %4

+ %15

+ %12

+ %0 + %17 + %13

+ %19 - %11 - %3

Farmakodinamik: Kabarıklık ve Parlama:Tek ve tekrarlanan 5 mg desloratadin 

dozlarını takiben insan histamin cilt kabarcığı çalışmaları, ilacın 1 saate kadar bir 

antihistaminik etki gösterdiğini göstermiştir; bu aktivite 24 saat kadar sürebilir. 28 

günlük tedavi periyodu boyunca 5 mg desloratadin grubunda histamine bağlı cilt 

kabartısı taşifilaksisine dair hiçbir kanıt yoktu. Histamin kabartısı deri testinin klinik 

önemi bilinmemektedir.

QT üzerindeki etkilerc:Tek doz desloratadin uygulaması düzeltilmiş QT aralığını 

(QTc) sıçanlarda (12 mg/kg'a kadar, oral) veya kobaylarda (25 mg/kg, intravenöz). 

Maymunlarda 3 aya kadar sürelerle 24 mg/kg'a kadar dozlarda tekrarlanan oral 

uygulama QT'yi değiştirmedicinsanlarda ortalama EAA'nın yaklaşık 955 katı olan 

tahmini bir desloratadin maruziyetinde (EAA)
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önerilen günlük oral doz. GörmekDOZ AŞIMIinsan QT'si hakkında bilgi için bölümc

deneyim.

Klinik denemeler:

Mevsimsel Alerjik Rinit:CLARINEX Tabletlerin klinik etkililiği ve güvenliği, 

mevsimsel alerjik riniti olan 12 ila 75 yaşları arasındaki 2.300'den fazla hastada 

değerlendirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen 2 ila 4 haftalık 4 çift 

kör, randomize, plasebo kontrollü klinik çalışmada toplam 1.838 hasta 2.5 – 20 mg/

gün CLARINEX aldı. Bu çalışmaların sonuçları, mevsimsel alerjik riniti olan yetişkin 

ve ergen hastaların tedavisinde CLARINEX 5 mg'ın etkililiğini ve güvenliğini 

göstermiştir. Doz aralığı denemesinde CLARINEX 2.5-20 mg/gün çalışıldı. 5, 7.5, 10 

ve 20 mg/gün dozları plaseboya göre daha üstündü; ve 5.0 mg'ın üzerindeki 

dozlarda ek bir fayda görülmedi. Aynı çalışmada, plaseboya (%2,3) kıyasla 10 mg/

gün ve 20 mg/gün dozlarında (sırasıyla %5,2 ve %7,6) somnolans insidansında bir 

artış gözlenmiştir.

Mevsimsel alerjik rinit ve eşlik eden astımı olan 924 hastada (15 ila 75 yaş arası) 2 

adet dört haftalık çalışmada, CLARINEX Tabletler günde bir kez 5 mg, solunum 

fonksiyonunda herhangi bir azalma olmaksızın rinit semptomlarını iyileştirmiştir. Bu, hafif 

ila orta şiddette astımı olan mevsimsel alerjik riniti olan yetişkin hastalara CLARINEX 

Tabletlerin uygulanmasının güvenliğini destekler.

CLARINEX Tabletler günde bir kez 5 mg, mevsimsel alerjik riniti olan hastalarda Toplam 

Semptom Skorlarını (nazal ve nazal olmayan semptomların bireysel skorlarının toplamı) önemli 

ölçüde azaltmıştır. GörmekTablo 2.

Tablo 2
TOPLAM BELİRTİ PUANI (TSS)

2 Haftalık Klinikte Değişiklikler
Mevsimsel Alerjik Rinitli Hastalarda Deneme

Tedavi grubu
(n)

Ortalama Temel*
(sem)

Şu tarihten itibaren değiştir:

Temel**
plasebo

Karşılaştırmak
(P-değeri)(sem)
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CLARINEX
5.0 mg (171)

14.2 (0.3) - 4.3 (0.3) P<0.01

Plasebo (173) 13,7 (0,3) - 2,5 (0,3)
* Başlangıçta, en az 6 olan toplam nazal semptom skoru (4 ayrı semptomun toplamı) ve en az 5 olan toplam nazal olmayan semptom skoru (4 

bireysel semptomun toplamı) (her semptom 0 ila 3 arasında puan aldı, burada 0=hayır) semptom ve 3=şiddetli semptomlar) denemeye uygunluk 

için gerekliydi. TSS, 0=semptom yok ile 24=maksimum semptomlar arasında değişir.

* * 2 haftalık tedavi süresi boyunca ortalama TSS düşüşü.

Cinsiyet, yaş veya ırka göre tanımlanan hasta alt grupları arasında CLARINEX 

Tablet 5 mg'ın etkinliğinde önemli bir fark yoktu.

Çok Yıllık Alerjik Rinit:CLARINEX Tablet 5 mg'ın klinik etkililiği ve güvenliği, 12 ila 

80 yaşları arasında kalıcı alerjik riniti olan 1300'den fazla hastada 

değerlendirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda yürütülen 

4 haftalık 2 çift kör, randomize, plasebo kontrollü klinik çalışmada toplam 685 hasta 

5 mg/gün CLARINEX almıştır. Bu çalışmalardan birinde CLARINEX Tabletlerin günde 

bir kez 5 mg'ın pereniyal alerjik rinit semptomlarını önemli ölçüde azalttığı 

gösterilmiştir (Tablo 3).

Tablo 3
TOPLAM BELİRTİ PUANI (TSS)

4 Haftalık Klinikte Değişiklikler
Perennial Alerjik Rinitli Hastalarda Deneme

Tedavi grubu
(n)

Ortalama Temel*
(sem)

Şu tarihten itibaren değiştir:

Temel**
plasebo

Karşılaştırmak
(P-değeri)(sem)

CLARINEX
5,0 mg (337)

12,37 (0,18) - 4.06 (0.21) P=0.01

Plasebo (337) 12.30 (0.18) - 3,27 (0,21)
* Başlangıçta, toplam semptom skorunun ortalaması (5 ayrı nazal semptom ve 3 nazal olmayan semptomun toplamı, her semptom 0 ila 

3 arasında puanlandı, burada 0=semptom yok ve 3=şiddetli semptomlar) denemeye uygunluk için en az 10 gerekliydi. TSS, 0=semptom 

yok ile 24=maksimum semptomlar arasında değişir.

* * 4 haftalık tedavi süresi boyunca ortalama TSS düşüşü.

Kronik İdiyopatik Ürtiker:
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Günde bir kez 5 mg CLARINEX Tabletlerin etkililiği ve güvenliliği, 211'i CLARINEX 

alan 12 ila 84 yaş arasındaki 416 kronik idiyopatik ürtiker hastasında incelenmiştir. 

Önceden belirlenmiş bir haftalık birincil zaman noktası değerlendirmesinde, altı 

haftalık iki çift kör, plasebo kontrollü, randomize klinik çalışmada, CLARINEX 

Tabletler plaseboya kıyasla kaşıntı şiddetini önemli ölçüde azalttı (Tablo 4). İkincil 

sonlanım noktaları da değerlendirildi ve tedavinin ilk haftasında CLARINEX Tablet 5 

mg, plaseboya kıyasla ikincil sonlanım noktalarını, “Kurdeşen Sayısını” ve “En Büyük 

Kovanın Boyutunu” azalttı.

Tablo 4

Kaşıntı Semptom Puanı
Kronik İdiyopatik Ürtikerli Hastalarda Klinik 

Araştırmanın İlk Haftasındaki Değişiklikler
Tedavi grubu

(n)
Ortalama Temel

(sem)
Şu tarihten itibaren değiştir:

Temel*
plasebo

Karşılaştırmak
(P-değeri)(sem)

CLARINEX
5.0 mg (115)

2.19 (0.04) - 1,05 (0,07) P<0.01

Plasebo (110) 2.21 (0.04) - 0,52 (0,07)
Kaşıntı 0 ila 3 arasında puanlandı, burada 0 = semptom yok ila 3 = maksimum semptom

* Tedavinin ilk haftasında ortalama kaşıntı azalması.

CLARINEX Şurup'un klinik güvenliği, belgelenmiş bir alerjik rinit, kronik 

idiyopatik ürtiker öyküsü olan veya antihistamin tedavisi için aday olan pediyatrik 

deneklerde yapılan üç, 15 günlük, çift kör, plasebo kontrollü güvenlik çalışmasında 

belgelenmiştir. İlk çalışmada, 6 ila 11 yaşları arasındaki 60 pediyatrik deneğe 2.5 mg 

CLARINEX Şurubu uygulandı. İkinci çalışmada, 2 ila 5 yaşları arasındaki 55 pediyatrik 

deneğe uygulanan 1.25 mg CLARINEX Şurubu değerlendirildi. Üçüncü çalışmada, 12 

ila 23 aylık 65 pediyatrik gönüllüye 1.25 mg CLARINEX Şurubu ve 1.0 mg CLARINEX 

Şurubu uygulandı.
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CLARINEX Şurubu, 6 ila 11 aylık 66 pediatrik deneğe uygulandı. Bu çalışmaların 

sonuçları, 6 ay ila 11 yaş arasındaki pediyatrik deneklerde CLARINEX Şurubu'nun 

güvenliğini göstermiştir.

GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI:

Mevsimsel Alerjik Rinit:CLARINEX, 2 yaş ve üzeri hastalarda mevsimsel alerjik 

rinitin nazal ve nazal olmayan semptomlarının giderilmesinde endikedir.

Çok Yıllık Alerjik Rinit:CLARINEX, 6 aylık ve daha büyük hastalarda kalıcı alerjik 

rinitin nazal ve nazal olmayan semptomlarının giderilmesinde endikedir.

Kronik İdiyopatik Ürtiker:CLARINEX, 6 aylık ve daha büyük kronik idiyopatik 

ürtikerli hastalarda kaşıntının semptomatik rahatlaması, kovan sayısında ve kovan 

boyutunda azalma için endikedir.

KONTRENDİKASYONLAR:CLARINEX Tabletler 5 mg, bu ilaca veya bileşenlerinden 

herhangi birine veya loratadine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda 

kontrendikedir.

ÖNLEMLER: Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması:Desloratadinin 

karsinojenik potansiyeli, sıçanlarda bir loratadin çalışması ve farelerde bir 

desloratadin çalışması kullanılarak değerlendirildi. Sıçanlarda yapılan 2 yıllık bir 

çalışmada, loratadin diyette 25 mg/kg/gün'e kadar dozlarda uygulanmıştır (tahmini 

desloratadin ve desloratadin metabolit maruziyetleri, önerilen günlük oral dozda 

insanlarda EAA'nın yaklaşık 30 katıdır). 10 mg/kg/gün loratadin verilen erkeklerde 

ve 25 mg/kg/gün loratadin verilen erkek ve kadınlarda hepatoselüler tümörlerin 

(kombine adenomlar ve karsinomlar) önemli ölçüde daha yüksek insidansı 

gözlenmiştir. 10 mg/kg loratadin verilen sıçanlarda tahmini desloratadin ve 

desloratadin metabolit maruziyetleri, önerilen günlük oral dozda insanlarda EAA'nın 

yaklaşık 7 katıydı. Desloratadinin uzun süreli kullanımı sırasında bu bulguların klinik 

önemi bilinmemektedir.
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Farelerde yapılan 2 yıllık bir diyet çalışmasında, sırasıyla 16 mg/kg/gün ve 32 

mg/kg/gün'e kadar desloratadin verilen erkekler ve dişiler, herhangi bir tümör 

insidansında önemli artışlar göstermedi. Farelerde bu dozlarda tahmini 

desloratadin ve metabolit maruziyetleri, önerilen günlük oral dozda insanlarda 

EAA'nın sırasıyla 12 ve 27 katıydı.

Desloratadin ile yapılan genotoksisite çalışmalarında, bir ters mutasyon 

analizinde genotoksik potansiyele dair bir kanıt bulunmamıştır (Salmonella/E. koli
memeli mikrozomu bakteriyel mutajenite tahlili) veya kromozomal sapmalar için iki 

tahlilde (insan periferik kan lenfosit klastojenisite tahlili ve fare kemik iliği 

mikronükleus tahlili).

Günde 24 mg/kg'a kadar olan desloratadin dozlarında sıçanlarda dişi 

fertilitesi üzerinde herhangi bir etki olmamıştır (tahmini desloratadin ve 

desloratadin metabolit maruziyetleri, önerilen günlük oral dozda insanlarda EAA'nın 

yaklaşık 130 katıdır). Sıçanlarda 12 mg/kg oral desloratadin dozunda, dişi gebelik 

oranlarının azalması, sperm sayısı ve motilitesinin azalması ve histopatolojik testis 

değişiklikleri ile gösterilen fertilitede erkeklere özgü bir azalma meydana geldi 

(tahmini desloratadin maruziyetleri, insanlarda EAA'nın yaklaşık 45 katıydı). önerilen 

günlük oral dozda). Desloratadin, 3 mg/kg/gün oral dozda sıçanlarda fertilite 

üzerinde hiçbir etki göstermemiştir (tahmini desloratadin ve desloratadin metabolit 

maruziyetleri, önerilen günlük oral dozda insanlarda EAA'nın yaklaşık 8 katıdır).

Hamilelik Kategorisi C: Desloratadin, sıçanlarda 48 mg/kg/gün'e kadar olan 

dozlarda (tahmini desloratadin ve desloratadin metabolit maruziyetleri, önerilen 

günlük oral dozda insanlarda EAA'nın yaklaşık 210 katıydı) veya 60 mg/kg'a kadar 

dozlarda tavşanlarda teratojenik değildi. /gün (tahmini desloratadin maruziyetleri, 

önerilen günlük oral dozda insanlarda EAA'nın yaklaşık 230 katıydı). Ayrı bir 

çalışmada, implantasyon öncesi kayıpta bir artış ve azalmış bir
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24 mg/kg'da dişi sıçanlarda implantasyon ve fetüs sayısı kaydedilmiştir (tahmini 

desloratadin ve desloratadin metabolit maruziyetleri, önerilen günlük oral dozda 

insanlarda EAA'nın yaklaşık 120 katıydı). Yavrularda 9 mg/kg/gün veya daha yüksek 

dozlarda vücut ağırlığında azalma ve yavaş doğrulma refleksi bildirilmiştir (tahmini 

desloratadin ve desloratadin metabolit maruziyetleri, önerilen günlük oral dozda 

insanlarda EAA'nın yaklaşık 50 katı veya daha fazladır). Desloratadinin, 3 mg/kg/gün 

oral dozda yavru gelişimi üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır (tahmini desloratadin ve 

desloratadin metabolit maruziyetleri, önerilen günlük oral dozda insanlarda EAA'nın 

yaklaşık 7 katıydı). Bununla birlikte, hamile kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü 

çalışmalar bulunmamaktadır.

Emziren Anneler:Desloratadin anne sütüne geçer, bu nedenle emzirmenin 

kesilmesine veya desloratadin kesilmesine, ilacın anne için önemi göz önünde 

bulundurularak karar verilmelidir.

Pediatrik Kullanım:Pediyatrik popülasyonda önerilen CLARINEX Şurubu dozu, 

yetişkinlerde ve pediyatrik deneklerde CLARINEX'in plazma konsantrasyonunun 

çapraz çalışma karşılaştırmasına dayanmaktadır. CLARINEX Şurup'un güvenliği, üç 

plasebo kontrollü klinik çalışmada 6 ay ila 11 yaşları arasındaki 246 pediyatrik 

gönüllüde belirlenmiştir. Mevsimsel ve kalıcı alerjik rinit ve kronik idiyopatik 

ürtikerin seyri ve CLARINEX'in etkileri pediatrik ve yetişkin popülasyonlarda 

yeterince benzer olduğundan, yetişkin etkinlik verilerinden pediatrik hastalara 

ekstrapolasyon yapılmasına olanak tanır. CLARINEX Şurup'un bu yaş gruplarındaki 

etkinliği, yetişkinlerde CLARINEX Tabletlerin yeterli ve iyi kontrollü çalışmalarından 

elde edilen kanıtlarla desteklenmektedir.
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CLARINEX RediTabs Tablet 2.5 mg tablet, pediyatrik hastalarda 

değerlendirilmemiştir. CLARINEX RediTabs Tablet ve daha önce pazarlanan 

RediTabs Tablet'in biyoeşdeğerliği yetişkinlerde belirlenmiştir. Pediatride açıklanan 

doz bulma çalışmaları ile bağlantılı olarak, CLARINEX RediTabs Tabletler için 

farmakokinetik veriler, 6-11 yaş arası pediyatrik hastalarda 2.5 mg doz gücünün 

kullanımını destekler.

Geriatrik Kullanım: Desloratadinin klinik çalışmaları, genç deneklerden farklı yanıt 

verip vermediklerini belirlemek için 65 yaş ve üzeri yeterli sayıda denek 

içermemiştir. Bildirilen diğer klinik deneyimler, yaşlılar ve daha genç hastalar 

arasındaki farklılıkları belirlememiştir. Genel olarak, yaşlı bir hasta için doz seçimi, 

karaciğer, böbrek veya kardiyak fonksiyon azalması ve eşlik eden hastalık veya 

diğer ilaç tedavisinin daha yüksek sıklığını yansıtacak şekilde dikkatli olmalıdır. 

(görmek KLİNİK FARMAKOLOJİ- Özel Popülasyonlar).

Hastalar için Bilgi:Hastalara CLARINEX Tabletleri belirtilen şekilde kullanmaları 

söylenmelidir. Biyoyararlanım üzerinde herhangi bir gıda etkisi olmadığından, hastalara 

CLARINEX Tablet, Şurup veya RediTabs'in yemeklerden bağımsız olarak alınabileceği 

söylenebilir. Çalışmalar daha yüksek dozlarda artan etkinlik göstermediğinden ve 

somnolans meydana gelebileceğinden, hastalara dozu veya dozlama sıklığını artırmamaları 

tavsiye edilmelidir.

Fenilketonürikler: CLARINEX RediTabs Tabletleri, 5 mg CLARINEX RediTabs tableti 

başına 2,9 mg veya CLARINEX RediTabs tableti başına 1.4 mg fenilalanin içerir.

TERS TEPKİLER:

Yetişkinler ve Ergenler

Alerjik rinit:Çoklu doz plasebo kontrollü çalışmalarda, 12 yaşında veya daha büyük 

2.834 hasta, günde 2.5 mg ila 20 mg dozlarda CLARINEX Tablet aldı; bunların 1.655'i 

önerilen günlük doz olan 5 mg'ı aldı. Günde 5 mg alan hastalarda advers olay oranı, 

CLARINEX ve
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plasebo ile tedavi edilen hastalar. Advers olaylar nedeniyle erken ayrılan hastaların 

yüzdesi, CLARINEX grubunda %2.4 ve plasebo grubunda %2.6 idi. Desloratadin alan 

hastalarda bu çalışmalarda ciddi yan etkiler görülmedi. Önerilen günlük CLARINEX 

Tablet dozunu (günde bir kez 5.0 mg) alan hastaların %2'sine eşit veya daha fazlası 

tarafından bildirilen ve CLARINEX Tablet ile plaseboya göre daha yaygın olan tüm 

advers olaylar şu şekilde listelenmiştir:Tablo 5.

Tablo 5
Yetişkin ve Ergenlerde %2 veya Daha Fazlası Tarafından Bildirilen Advers Olayların İnsidansı

Plasebo Kontrollü, Çoklu Doz Klinik Araştırmalarda Alerjik Rinit Hastaları
CLARINEX Tablet Formülasyonu ile

Clarinex Tabletler
5 mg

(n=1,655)
%4.1
%3.0
%2.1
%2.1
%2.1
%2.1

plasebo
Olumsuz Deneyim

(n=1,652)

Farenjit
Kuru ağız
miyalji
Tükenmişlik

somnolans
dismenore

%2,0
%1,9
%1.8
%1,2
%1.8
%1,6

Laboratuvar ve elektrokardiyografik anormalliklerin sıklığı ve büyüklüğü, 

CLARINEX ve plasebo ile tedavi edilen hastalarda benzerdi.

Cinsiyet, yaş veya ırka göre tanımlanan hasta alt grupları için advers 

olaylarda fark yoktu.

Kronik İdiyopatik Ürtiker:Kronik idiyopatik ürtikerle ilgili çoklu doz, plasebo 

kontrollü çalışmalarda, 12 yaş ve üzeri 211 hasta CLARINEX Tablet ve 205 hasta 

plasebo almıştır. CLARINEX Tablet alan hastaların %2'sine eşit veya daha fazlası 

tarafından bildirilen ve CLARINEX ile plaseboya göre daha yaygın olan advers 

olaylar (CLARINEX ve plasebo oranları,



SAYFA 17

sırasıyla): baş ağrısı (%14, %13), mide bulantısı (%5, %2), yorgunluk (%5, %1), baş 

dönmesi (%4, %3), farenjit (%3, %2), hazımsızlık ( %3, %1) ve miyalji (%3, %1).

Pediatri

6 ay ila 11 yaş arasındaki iki yüz kırk altı pediatrik denek, üç plasebo kontrollü 

klinik çalışmada 15 gün boyunca CLARINEX Şurubu almıştır. 6 ila 11 yaş arasındaki 

pediyatrik denekler günde bir kez 2.5 mg, 1 ila 5 yaş arasındaki denekler günde bir 

kez 1.25 mg ve 6 ila 11 aylık denekler günde bir kez 1.0 mg aldı. 6 ila 11 yaş 

arasındaki deneklerde, deneklerin yüzde 2'si veya daha fazlası tarafından hiçbir 

bireysel advers olay bildirilmemiştir. 2 ila 5 yaşındaki deneklerde, CLARINEX ve 

plasebo için CLARINEX Şurubu alan deneklerin en az yüzde 2'sinde ve plasebodan 

daha yüksek bir sıklıkta bildirilen advers olaylar ateş (%5.5, %5,4), idrar yolu 

enfeksiyonu (%3.6, %0) ve suçiçeği (%3.6, %0). 12 aydan 23 aya kadar olan 

deneklerde, CLARINEX ürünü ve Plasebo için CLARINEX Şurubu alan deneklerin en 

az yüzde 2'sinde ve plasebodan daha yüksek sıklıkta bildirilen advers olaylar ateş 

(%16.9, %12.9), diyare (%15.4, %11.3), üst solunum yolu enfeksiyonları (10.8) idi. %, 

%9,7), öksürük (%10,8, %6,5), iştah artışı (% 3,1, % 1,6), emosyonel labilite (% 3,1, 

%0), burun kanaması (%3,1, %0), parazit enfeksiyonu, (%3,1) , %0) farenjit (%3.1, 

%0), makülopapüler döküntü (%3.1, %0). 6 ay ila 11 aylık deneklerde, CLARINEX ve 

Plasebo için CLARINEX Şurubu alan deneklerin en az yüzde 2'sinde ve plasebodan 

daha yüksek bir sıklıkta bildirilen advers olaylar üst solunum yolu enfeksiyonları 

(%21.2, %12.9), diyare (19.7) idi. %8,1), ateş (%12,1, %1,6), sinirlilik (%12,1, %11,3) 

öksürük (%10,6, %9,7), somnolans (%9,1,

%8,1), bronşit (%6,1, %0), orta kulak iltihabı (%6,1, %1,6), kusma (%6,1, %3,2), anoreksi 

(%4,5, %1,6), farenjit (%4,5, %1,6), uykusuzluk (%4,5, %0), burun akıntısı (%4,5, %3,2), 

eritem (%3,0, %1,6) ve mide bulantısı (%3,0, %0). dahil olmak üzere herhangi bir 

elektrokardiyografik parametrede klinik olarak anlamlı bir değişiklik olmamıştır.
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QTc aralığı. Klinik çalışmalarda CLARINEX Şurubu alan 246 pediyatrik gönüllüden 

sadece biri, bir advers olay nedeniyle tedaviyi bırakmıştır.

Klinik Uygulama Sırasında Gözlemlenen

Desloratadinin pazarlanması sırasında aşağıdaki spontan advers olaylar 

bildirilmiştir: taşikardi, çarpıntı, nadir aşırı duyarlılık reaksiyonları (döküntü, kaşıntı, 

ürtiker, ödem, dispne ve anafilaksi gibi), psikomotor hiperaktivite, nöbetler ve 

aşağıdakileri içeren karaciğer enzimlerinde yükselme. bilirubin ve çok nadiren 

hepatit.

UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞI:CLARINEX Tabletler ile kötüye kullanım veya 

bağımlılık oluştuğunu gösteren hiçbir bilgi yoktur.

DOZ AŞIMI:Akut doz aşımına ilişkin bilgiler, CLARINEX ürününün geliştirilmesi sırasında 

yürütülen klinik çalışmalardan elde edilen deneyimlerle sınırlıdır. Bir doz aralığı 

denemesinde, 10 mg ve 20 mg/gün dozlarında somnolans rapor edilmiştir.

Normal erkek ve kadın gönüllülere 10 gün boyunca günde tek doz 45 mg verildi. 

Bu çalışmada elde edilen tüm EKG'ler bir kardiyolog tarafından kör bir şekilde manuel 

olarak okunmuştur. CLARINEX ile tedavi edilen deneklerde, plaseboya göre ortalama 

kalp hızında 9.2 bpm'lik bir artış olmuştur. QT aralığı kalp hızı için düzeltildi (QTc) hem 

Bazett hem de Fridericia yöntemleriyle. QT'yi kullanmac(Bazett) plaseboya göre 

CLARINEX ile tedavi edilen deneklerde ortalama 8.1 milisaniyelik bir artış olmuştur. 

QT'yi kullanmac(Fridericia) plaseboya göre CLARINEX ile tedavi edilen deneklerde 

ortalama 0,4 ms'lik bir artış olmuştur. Klinik olarak anlamlı advers olay bildirilmemiştir.

Doz aşımı durumunda, emilmeyen herhangi bir ilacı çıkarmak için standart 

önlemleri göz önünde bulundurun. Semptomatik ve destekleyici tedavi önerilir. 

Desloratadin ve 3-hidroksidesloratadin hemodiyaliz ile elimine edilmez.

Sıçanlarda 250 mg/kg veya daha yüksek oral dozlarda ölüm meydana geldi 

(tahmini desloratadin ve desloratadin metabolit maruziyetleri, önerilen günlük oral 

dozda insanlarda EAA'nın yaklaşık 120 katıydı). sözlü medyan
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farelerde öldürücü doz 353 mg/kg olmuştur (tahmini desloratadin maruziyetleri, 

mg/m2'de insan günlük oral dozunun yaklaşık 290 katıdır).2temel). Maymunlarda 

250 mg/kg'a kadar oral dozlarda ölüm meydana gelmemiştir (tahmini desloratadin 

maruziyetleri mg/m2'de insan günlük oral dozunun yaklaşık 810 katıdır).2

temel).

DOZAJ VE YÖNETİM:

12 yaş ve üzeri yetişkinler ve çocuklar:CLARINEX Tablets veya CLARINEX RediTabs 

Tablets'in önerilen dozu günde bir kez 5 mg tablettir veya önerilen CLARINEX Şurup 

dozu günde bir kez 2 çay kaşığı (10 ml'de 5 mg)'dir.

6-11 yaş arası çocuklar:CLARINEX Şurup'un önerilen dozu günde bir kez 1 çay 

kaşığı (5 ml'de 2.5 mg) veya önerilen CLARINEX RediTabs Tablet dozu günde bir kez 

bir 2.5 mg tablettir.

12 aydan 5 yaşına kadar olan çocuklar:Önerilen CLARINEX Şurubu dozu1/2çay 

kaşığı (2.5 ml'de 1.25 mg) günde bir kez.

6 ila 11 aylık çocuklar:CLARINEX Şurup'un önerilen dozu günde bir kez 2 ml'dir (1.0 

mg).

CLARINEX Şurup'un yaşa uygun dozu, 2 mL ve 2.5 mL (1/2 çay kaşığı) verecek 

şekilde kalibre edilmiş, piyasada bulunan bir ölçüm damlalığı veya şırınga ile 

uygulanmalıdır.

Karaciğer veya böbrek yetmezliği olan yetişkin hastalarda, farmakokinetik 

verilere dayalı olarak iki günde bir 5 mg'lık bir başlangıç   dozu önerilir. Veri eksikliği 

nedeniyle karaciğer veya böbrek yetmezliği olan çocuklar için doz önerisi 

yapılamamaktadır.

Yönetim

(desloratadin) RediTabs Tabletleri dil üzerinde ve önce parçalanmasını sağlar

nın-nin CLARINEX RediTab'ler tabletler: Yer CLARINEX
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yutma. Tablet parçalanması hızla gerçekleşir. Sulu veya susuz olarak uygulayınız. 

Blister açıldıktan hemen sonra tableti alınız.

NASIL TEMİN EDİLİR: CLARINEX Tabletler:Kabartmalı “C5”, açık mavi film kaplı 

tabletler; 100 (NDC 0085-1264-01) ve 500 (NDC 0085-1264-02) içeren yüksek 

yoğunluklu polietilen plastik şişelerde paketlenmiştir. Ayrıca 30 tabletlik CLARINEX 

Kullanım Birimi paketi (3 x 10; kart başına 10 blister) (NDC 0085-1264-04); ve 100 

Tabletlik Birim Doz-Hastane Paketi (10 x 10; kart başına 10 kabarcık) (NDC 

0085-1264-03).

Kullanım Birimi ambalajını ve Birim Doz Hastane Paketini aşırı nemden 

koruyun.

25°C'de (77°F) saklayın; gezilere 15-30°C'ye (59-86°F) izin verilir [bkz. USP 

Kontrollü Oda Sıcaklığı]

Isıya Duyarlı. 30°C (86°F) veya üzerinde maruz kalmaktan kaçının.

CLARINEX Şurubu:

16 ons Amber cam şişede (NDC 0085-1334-01) ve 4 ons Amber cam şişede (NDC 

0085-1334-02) desloratadin.

0,5 mg/1 mL içeren berrak turuncu renkli sıvı

25'te saklayın°C (77°F); 15'e izin verilen geziler° -30°C

86°F) [bkz. USP Kontrollü Oda Sıcaklığı] Işıktan koruyunuz.

(59°-

CLARINEX REDITABS (desloratadin ağızda dağılan tabletler)2.5 mg ve 5 mg: 5 
mg tabletler için bir tarafında “A” ve 2.5 mg tabletler için bir tarafında “K” baskısı 
olan açık kırmızı, düz yüzlü, yuvarlak, benekli tabletler. Soyulabilir folyo/folyo 
kabarcıklarında boşluk başına bir tablet. 5 mg - NDC 0085-1384-01 ve 2.5 mg - NDC 
0085-1408-01 içeren 30 tabletlik (5 x 6'lı) paketler.
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25'te saklayın°C (77°F); 15'e izin verilen geziler° -30°C (59°-86°F) [Bkz. 

USP Kontrollü Oda Sıcaklığı].

Schering
Schering Şirketi

Kenilworth, New Jersey 07033 ABD

CLARINEX REDITABS marka desloratadin ağızda dağılan tabletler CIMA LABS INC. 

tarafından Schering Corporation için üretilmektedir.®Eden Prairie, MN

ABD Patentleri No. 4,659,716; 4,863,931; 5.595.997;5,178,878;6,514,520 ve

6.100.274

Telif hakkı©2004, 2005, Schering Şirketi. Tüm hakları Saklıdır.

DEVİR 10/05

XXXXXXXXX


