
КЛАРИНЕКС®

(деслоратадин)
ТАБЛЕТКИ, СИРОП, РЕДИТАБИ®ТАБЛЕТКИ

ОПИСАНИЕ: КЛАРИНЕКС(деслоратадин)Таблеткиса светлосини, кръгли, филмирани 

таблетки, съдържащи 5 mg деслоратадин, антихистамин, за перорално приложение. 

Съдържа също и следните помощни вещества: двуосновен калциев фосфат дихидрат 

USP, микрокристална целулоза NF, царевично нишесте NF, талк USP, карнаубски 

восък NF, бял восък NF, покривен материал, състоящ се от лактоза монохидрат, 

хипромелоза, титанов диоксид и синьо етил GD # 2 Алуминиево езеро.

КЛАРИНЕКС сиропе бистра оранжева течност, съдържаща 0,5 mg/1ml 

деслоратадин. Сиропът съдържа следните неактивни съставки: пропиленгликол USP, 

разтвор на сорбитол USP, лимонена киселина (безводна) USP, натриев цитрат 

дихидрат USP, натриев бензоат NF, динатриев едетат USP, пречистена вода USP. 

Съдържа също гранулирана захар, естествен и изкуствен аромат за дъвка за 

балончета и боя FDC Yellow #6.

ВCLARINEX RediTabs®марка деслоратадин перорално разпадащи се таблетки са 

светлочервени, плоски, кръгли, на петна таблетки снРелефно „A“ от едната страна за 

таблетките от 5 mg и „K“ с вдлъбнато релефно означение от едната страна за таблетките от 2,5 

mg. Всяка таблетка RediTabs съдържа 5 mg или 2,5 mg деслоратадин. Той също така съдържа 

следните неактивни съставки: манитол USP, микрокристална целулоза NF, предварително 

желатинизирано нишесте, NF, натриев нишестен гликолат, USP, магнезиев стеарат NF, 

бутилиран метакрилат кополимер, кросповидон, NF, аспартам NF, лимонена киселина USP, 

бикарбоноид на лимонена киселина, USP силициев диоксид, NF, железен оксид червен NF и 

ароматизатор tutti frutti.

Деслоратадин е бял до почти бял прах, който е слабо разтворим във вода, 

но много разтворим в етанол и пропилей гликол. Има емпирична формула:

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

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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° С19Х19ClN2и молекулно тегло 310,8. Химичното име е 8-хлоро-6,11-дихидро-11-

(4-пипердинилиден)-5Х-бензо[5,6]циклохепта[1,2-б]пиридин и има следната 

структура:
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КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ: Механизъм на действие:Деслоратадин е дългодействащ 

трицикличен хистаминов антагонист със селективен H1-рецепторна хистамин антагонистична 

активност. Данните за свързване на рецепторите показват, че при концентрация от 2 – 3 ng/mL (7 

наномола), деслоратадин показва значително взаимодействие с човешкия хистамин H1-рецептор. 

Деслоратадин инхибира освобождаването на хистамин от човешки мастни клеткиинвитро.

Резултати от изследване на радиоактивно белязано разпределение на тъканите при плъхове и радиолиганд H

1- проучване на рецепторното свързване при морски свинчета показва, че деслоратадин не преминава лесно кръвно-

мозъчната бариера.

Фармакокинетика: Абсорбция:След перорално приложение на деслоратадин 5 mg 

веднъж дневно в продължение на 10 дни при нормални здрави доброволци, средното 

време до максимални плазмени концентрации (Tмакс) настъпили приблизително 3 часа 

след дозата и средни стационарни пикови плазмени концентрации (Cмакс) и площ под

крива концентрация-време (AUC) от 4 ng/mL и 56,9 ng⋅hr/mL са наблюдавани, 

съответно. Нито храната, нито сокът от грейпфрут имат ефект върху бионаличността 

(Cмакси AUC) на деслоратадин.
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Фармакокинетичният профил на CLARINEX Syrup е оценен в тристранно 

кръстосано проучване при 30 възрастни доброволци. Единична доза от 10 ml CLARINEX 

сироп, съдържащ 5 mg деслоратадин, е биоеквивалентна на единична доза от 5 mg 

CLARINEX таблетка. Храната не оказва влияние върху бионаличността (AUC и Cмакс) от 

сироп CLARINEX.

Фармакокинетичният профил на CLARINEX RediTabs Tablets е оценен в тристранно 

кръстосано проучване при 24 възрастни доброволци. Една таблетка CLARINEX RediTabs, 

съдържаща 5 mg деслоратадин, е биоеквивалентна на единична таблетка CLARINEX 

Reditabs от 5 mg (оригинална формулировка) както за деслоратадин, така и за 3-

хидроксидеслоратадин. Водата не оказва влияние върху бионаличността (AUC и Cмакс) на 

таблетки CLARINEX RediTabs

разпространение:Деслоратадин и 3-хидроксидеслоратадин са приблизително 82% до 87% 

и 85% до 89%, свързани с плазмените протеини, съответно.Свързването с протеини на 

деслоратадин и 3-хидроксидеслоратадин е непроменено при лица с увредена бъбречна 

функция.

метаболизъм:Деслоратадин (основен метаболит на лоратадин) се метаболизира 

екстензивно до 3-хидроксидеслоратадин, активен метаболит, който впоследствие се 

глюкуронира. Ензимът(ите), отговорен(и) за образуването на 3-хидроксидеслоратадин, не 

е идентифициран. Данните от клинични проучвания показват, че подгрупа от общата 

популация има намалена способност да образува 3-хидроксидеслоратадин и е слаб 

метаболизатор на деслоратадин. Във фармакокинетичните проучвания (n= 3748) 

приблизително 6% от субектите са билибеден метаболизатори на деслоратадин 

(дефинирани като субект със съотношение на AUC от 3-хидроксидеслоратадин към 

деслоратадин по-малко от 0,1 или субект с полуживот на деслоратадин над 50 часа). Тези 

фармакокинетични проучвания включват субекти на възраст между 2 и 70 години, 

включително 977 лица на възраст 2-5 години, 1575 субекта на възраст 6-11 години и 1196 

субекта на възраст 12-70 години. Нямаше
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разлика в разпространението на лошите метаболизатори във възрастовите групи. Честотата 

на лошите метаболизатори е по-висока при чернокожите (17%, n=988) в сравнение с 

кавказците (2%, n=1462) и испанците (2%, n=1063). Средната експозиция (AUC) на деслоратадин 

при слабите метаболизатори е приблизително 6 пъти по-висока, отколкото при лицата, които 

не са лоши метаболизатори. Субекти, които са слаби метаболизатори на деслоратадин, не 

могат да бъдат проспективно идентифицирани и ще бъдат изложени на по-високи нива на 

деслоратадин след дозиране с препоръчителната доза деслоратадин. При многодозови 

клинични проучвания за безопасност, при които е идентифициран статус на метаболизатор, са 

включени общо 94 слаби метаболизатори и 123 нормални метаболизатори, които са лекувани 

с CLARINEX Syrup за 15-35 дни. В тези проучвания, не са наблюдавани общи разлики в 

безопасността между слаби метаболизатори и нормални метаболизатори. Въпреки че не се 

наблюдава в тези проучвания, не може да се изключи повишен риск от свързани с 

експозицията нежелани събития при пациенти, които са слаби метаболизатори.

Елиминиране:Средният елиминационен полуживот на деслоратадин е 27 часа. ° Смакси 

стойностите на AUC се повишават пропорционално на дозата след единични перорални дози 

между 5 и 20 mg. Степента на натрупване след 14 дни на дозиране е в съответствие с 

полуживота и честотата на дозиране. Изследване на човешкия масов баланс документира 

възстановяване на приблизително 87% от14Доза C-деслоратадин, която се разпределя 

равномерно в урината и изпражненията като метаболитни продукти. Анализът на плазмения 

3-хидроксидеслоратадин показа подобен Tмакси стойности на полуживота в сравнение с 

деслоратадин.

Специални популации: гериатрични:По по-стари предмети (≥65 години; n=17) след 

многократно приложение на таблетки CLARINEX, средната стойност на Cмакси AUC стойности

за деслоратадин са с 20% по-високи, отколкото при по-млади лица (< 65 години). Оралният общ 

телесен клирънс (CL/F), когато се нормализира за телесно тегло, е сходен между двете 

възрастови групи. Средният плазмен елиминационен полуживот на деслоратадин

е 33,7 часа при субектите≥на 65 години. Фармакокинетиката за 3-
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хидроксидеслоратадин изглежда непроменен при по-възрастни спрямо по-млади пациенти. Тези 

възрастови разлики е малко вероятно да бъдат клинично значими и не се препоръчва коригиране 

на дозата при пациенти в напреднала възраст.

Педиатрични субекти:При лица на възраст от 6 до 11 години, еднократна доза от 5 ml 

CLARINEX сироп, съдържащ 2,5 mg деслоратадин, е довела до плазмени концентрации на 

деслоратадин, подобни на тези, постигнати при възрастни, прилагани една таблетка 

CLARINEX от 5 mg. При пациенти на възраст от 2 до 5 години, еднократна доза от 2,5 ml 

CLARINEX сироп, съдържащ 1,25 mg деслоратадин, е довела до плазмени концентрации на 

деслоратадин, подобни на тези, постигнати при възрастни, прилагани една таблетка 

CLARINEX от 5 mg. Въпреки това, Cmax и AUCt на метаболита (3-OH деслоратадин) са 1,27 и 

1,61 пъти по-високи за дозата от 5 mg сироп, приложена при възрастни, в сравнение със 

Cmax и AUCt, получени при деца на възраст 2-11 години, получаващи 1,25-2,5 mg сироп 

Кларинекс.

Единична доза от 2,5 ml или 1,25 ml CLARINEX сироп, съдържаща съответно 1,25 

mg или 0,625 mg деслоратадин, е приложена на субекти на възраст от 6 до 11 

месеца и от 12 до 23 месеца. Резултатите от популационен фармакокинетичен 

анализ показват, че доза от 1 mg за лица на възраст от 6 до 11 месеца и 1,25 mg за 

лица на възраст от 12 до 23 месеца е необходима за получаване на плазмени 

концентрации на деслоратадин, подобни на тези, постигнати при възрастни, 

прилагани еднократно 5 mg доза сироп КЛАРИНЕКС.

Таблетката CLARINEX RediTabs 2,5 mg не е оценена при педиатрични пациенти. 

Установена е биоеквивалентност на таблетката CLARINEX RediTabs и оригиналните 

таблетки CLARINEX RediTabs при възрастни. Във връзка с описаните проучвания за 

определяне на дозата при педиатрията, фармакокинетичните данни за CLARINEX 

RediTabs Tablets подкрепят използването на доза от 2,5 mg при педиатрични 

пациенти на възраст 6-11 години.
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Бъбречно увредено:Фармакокинетиката на деслоратадин след еднократна доза от 7,5 mg 

е характеризирана при пациенти с лека (n=7; креатининов клирънс 51-69 mL/min/1,73 m2), 

умерено (n=6; креатининов клирънс 34-43 mL/min/1,73 m2) и тежки (n=6; креатининов 

клирънс 5-29 mL/min/1,73 m2) пациенти с бъбречно увреждане или зависими от 

хемодиализа (n=6). При пациенти с леко и умерено бъбречно увреждане, медиана Cмакси 

стойностите на AUC се увеличават съответно с приблизително 1,2- и 1,9 пъти в сравнение 

с пациенти с нормална бъбречна функция. При пациенти с тежко бъбречно увреждане 

или които са били зависими от хемодиализа, Cмакси стойностите на AUC се увеличават 

съответно с приблизително 1,7- и 2,5 пъти. Наблюдавани са минимални промени в 

концентрациите на 3-хидроксидеслоратадин. Деслоратадин и 3-хидроксидеслоратадин се 

отстраняват слабо чрез хемодиализа. Свързването с плазмените протеини на 

деслоратадин и 3-хидроксидеслоратадин не се променя от бъбречно увреждане. 

Препоръчва се коригиране на дозата при пациенти с бъбречно увреждане (вж

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕраздел).

Чернодробно увредено:Фармакокинетиката на деслоратадин се характеризира след 

еднократна перорална доза при пациенти с леко (n=4), умерено (n=4) и тежко (n=4) 

чернодробно увреждане, както е определено от класификацията на Child-Pugh на 

чернодробната функция и 8 пациенти с нормална чернодробна функция. Пациентите с 

чернодробно увреждане, независимо от тежестта, са имали приблизително 2,4-кратно 

увеличение на AUC в сравнение с нормални индивиди. Привидният перорален клирънс 

на деслоратадин при пациенти с леко, умерено и тежко чернодробно увреждане е 

съответно 37%, 36% и 28% от този при нормални индивиди. Наблюдавано е увеличение на 

средния елиминационен полуживот на деслоратадин при пациенти с чернодробно 

увреждане. За 3-хидроксидеслоратадин средната стойност на Cмакси стойностите на AUC за 

пациенти с чернодробно увреждане не се различават статистически значимо от 

пациентите с нормална чернодробна функция. Препоръчва се коригиране на дозата при 

пациенти с чернодробно увреждане (вжДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕраздел).
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Пол:Жени, лекувани в продължение на 14 дни с таблетки CLARINEX, имат 10% и 3% по-

висок деслоратадин Cмакси AUC стойности, съответно, в сравнение с мъже. 3-

хидроксидеслоратадин Cмакси стойностите на AUC също се повишават съответно с 45% 

и 48% при жените в сравнение с мъжете. Въпреки това, тези очевидни разлики е 

малко вероятно да бъдат клинично значими и поради това не се препоръчва 

коригиране на дозата.

състезание:След 14 дни лечение с таблетки CLARINEX, Cмакси стойностите на AUC за 

деслоратадин са били съответно 18% и 32% по-високи при чернокожи в сравнение с 

бялата раса. За 3-хидроксидеслоратадин има съответно 10% намаление на Cмакси AUC 

стойности при чернокожи в сравнение с бялата раса. Не е вероятно тези разлики да 

бъдат клинично значими и поради това не се препоръчва коригиране на дозата.

Лекарствени взаимодействия:В две контролирани кръстосани клинични 

фармакологични проучвания при здрави мъже (n=12 във всяко проучване) и жени 

(n=12 във всяко проучване) доброволци, деслоратадин 7,5 mg (1,5 пъти дневната 

доза) веднъж дневно се прилага едновременно с еритромицин 500 mg на всеки 8 часа 

или кетоконазол 200 mg на всеки 12 часа в продължение на 10 дни. В 3 отделни 

контролирани, паралелни групови клинични фармакологични проучвания, 

деслоратадин в клинична доза от 5 mg е прилаган едновременно с азитромицин 500 

mg, последван от 250 mg веднъж дневно в продължение на 4 дни (n=18) или с 

флуоксетин 20 mg веднъж дневно в продължение на 7 дни след 23-дневен период на 

предварително лечение с флуоксетин (n=18) или с циметидин 600 mg на всеки 12 часа 

в продължение на 14 дни (n=18) при стационарни условия при нормални здрави 

мъже и жени доброволци.Table 1), there were no clinically relevant changes in the safety 

profile of desloratadine, as assessed by electrocardiographic parameters (including the 

corrected QT interval), clinical laboratory tests, vital signs, and adverse events.
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Table 1

Changes in Desloratadine and 3-Hydroxydesloratadine Pharmacokinetics in Healthy
Male and Female Volunteers

Desloratadine
AUC

0-24 hrs
+ 14%

3-Hydroxydesloratadine
AUC

0-24 hrs
+ 40%

Cmax Cmax

Erythromycin
(500 mg Q8h)
Ketoconazole
(200 mg Q12h)
Azithromycin
(500 mg day 1, 250 mg 
QD x 4 days)
Fluoxetine
(20 mg QD)
Cimetidine
(600 mg q12h)

+ 24%

+ 45%

+ 15%

+ 43%

+ 43%

+ 15%

+ 39%

+ 5%

+ 72%

+ 4%

+ 15%

+ 12%

+ 0% + 17% + 13%

+ 19% - 11% - 3%

Pharmacodynamics: Wheal and Flare: Изследванията на човешки хистамин върху кожата 

след еднократни и многократни дози от 5 mg деслоратадин показват, че лекарството 

проявява антихистаминов ефект до 1 час; тази активност може да продължи до 24 часа. 

Няма данни за индуцирана от хистамин тахифилаксия на кожата в рамките на групата на 

деслоратадин 5 mg през 28-дневния период на лечение. Клиничното значение на кожните 

тестове с хистамин е неизвестно.

Ефекти върху QT° С:Прилагането на еднократна доза деслоратадин не променя 

коригирания QT интервал (QT° С) при плъхове (до 12 mg/kg, орално) или морски свинчета 

(25 mg/kg, интравенозно). Многократното перорално приложение в дози до 24 mg/kg за 

продължителност до 3 месеца при маймуни не променя QT° Спри изчислена експозиция на 

деслоратадин (AUC), която е била приблизително 955 пъти средната AUC при хора при
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препоръчителната дневна перорална доза. ВижПРЕДОЗИРАНЕраздел за информация за 

QT при хора° Сопит.

Клинични изпитвания:

Сезонен алергичен ринит:Клиничната ефикасност и безопасност на таблетките 

CLARINEX са оценени при над 2300 пациенти на възраст от 12 до 75 години със сезонен 

алергичен ринит. Общо 1838 пациенти са получавали 2,5 – 20 mg/ден CLARINEX в 4 

двойно-слепи, рандомизирани, плацебо-контролирани клинични проучвания с 

продължителност от 2 до 4 седмици, проведени в Съединените щати. Резултатите от тези 

проучвания демонстрират ефикасността и безопасността на CLARINEX 5 mg при лечението 

на възрастни и юноши пациенти със сезонен алергичен ринит. В проучване с варираща 

доза е проучен CLARINEX 2,5-20 mg/ден. Дози от 5, 7,5, 10 и 20 mg/ден са по-добри от 

плацебо; и не се наблюдава допълнителна полза при дози над 5,0 mg. В същото 

проучване се наблюдава повишаване на честотата на сомнолентност при дози от 10 mg/

ден и 20 mg/ден (съответно 5,2% и 7,6%) в сравнение с плацебо (2,3%).

В 2 четириседмични проучвания с 924 пациенти (на възраст от 15 до 75 години) със 

сезонен алергичен ринит и съпътстваща астма, CLARINEX таблетки 5 mg веднъж дневно 

подобряват симптомите на ринит, без намаляване на белодробната функция. Това подкрепя 

безопасността при прилагане на таблетки CLARINEX при възрастни пациенти със сезонен 

алергичен ринит с лека до умерена астма.

CLARINEX таблетки 5 mg веднъж дневно значително намаляват общите оценки на 

симптомите (сумата от индивидуалните резултати на назалните и неназалните симптоми) при 

пациенти със сезонен алергичен ринит. ВижТаблица 2.

Таблица 2

ОБЩ СКОР ЗА СИМПТОМИ (TSS)
Промени в 2-седмична клинична

Проучване при пациенти със сезонен алергичен ринит

Група за лечение
(н)

Средна изходна линия*

(сем)
Промяна от

Изходно ниво**

Плацебо
Сравнение

(P-стойност)(сем)
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КЛАРИНЕКС
5,0 mg (171)

14,2 (0,3) - 4,3 (0,3) Р<0,01

плацебо (173) 13,7 (0,3) - 2,5 (0,3)
* На изходно ниво общ резултат за назални симптоми (сума от 4 отделни симптома) от най-малко 6 и общ резултат за неназални симптоми (сума от 4 

индивидуални симптома) от най-малко 5 (всеки симптом е отбелязан от 0 до 3, където 0=не симптом и 3=тежки симптоми) се изискваше за 

допустимост на изпитването. TSS варира от 0=без симптоми до 24=максимални симптоми.

* * Средно намаление на TSS, осреднено за 2-седмичния период на лечение.

Няма значителни разлики в ефективността на CLARINEX таблетки 5 mg 

между подгрупи пациенти, определени по пол, възраст или раса.

Целогодишен алергичен ринит:Клиничната ефикасност и безопасност на CLARINEX таблетки 5 mg 

са оценени при над 1300 пациенти на възраст от 12 до 80 години с целогодишен алергичен ринит. 

Общо 685 пациенти са получавали 5 mg/ден CLARINEX в 2 двойно слепи, рандомизирани, плацебо 

контролирани клинични проучвания с продължителност 4 седмици, проведени в Съединените 

щати и в международен план. В едно от тези проучвания е показано, че CLARINEX таблетки 5 mg 

веднъж дневно значително намалява симптомите на целогодишен алергичен ринит (Таблица 3).

Таблица 3

ОБЩ СКОР ЗА СИМПТОМИ (TSS)
Промени в 4-седмична клинична

Проучване при пациенти с целогодишен алергичен ринит

Група за лечение
(н)

Средна изходна линия*

(сем)
Промяна от

Изходно ниво**

Плацебо
Сравнение

(P-стойност)(сем)
КЛАРИНЕКС

5,0 mg (337)
12,37 (0,18) - 4,06 (0,21) Р=0,01

плацебо (337) 12,30 (0,18) - 3,27 (0,21)
* На изходно ниво средната стойност на общия резултат на симптомите (сума от 5 индивидуални назални симптома и 3 неназални симптома, всеки 

симптом е с точки от 0 до 3, където 0=без симптом и 3=тежки симптоми) от най-малко 10, за да отговарят на условията за изпитване. TSS варира от 

0=без симптоми до 24=максимални симптоми.

* * Средно намаление на TSS средно за 4-седмичния период на лечение.

Хронична идиопатична уртикария:
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Ефикасността и безопасността на CLARINEX таблетки 5 mg веднъж дневно е проучена при 416 

пациенти с хронична идиопатична уртикария на възраст от 12 до 84 години, от които 211 са 

получавали CLARINEX. В две двойно-слепи, плацебо-контролирани, рандомизирани клинични 

проучвания с продължителност шест седмици, при предварително определена едноседмична 

първоначална оценка от времеви момент, таблетките CLARINEX значително намаляват тежестта на 

сърбежа в сравнение с плацебо (Таблица 4). Вторичните крайни точки също бяха оценени и през 

първата седмица от терапията CLARINEX таблетки 5 mg намалиха вторичните крайни точки, „Броят 

на кошерите“ и „Размера на най-големия кошер“ в сравнение с плацебо.

Таблица 4

СКЛАД НА СИМПТОМА НА ПРУРИТУС
Промени през първата седмица от клинично изпитване 

при пациенти с хронична идиопатична уртикария

Група за лечение
(н)

Средна изходна линия

(сем)
Промяна от

Базово*
Плацебо

Сравнение
(P-стойност)(сем)

КЛАРИНЕКС
5,0 mg (115)

2,19 (0,04) - 1,05 (0,07) Р<0,01

плацебо (110) 2,21 (0,04) - 0,52 (0,07)
Сърбеж с оценка от 0 до 3, където 0 = няма симптом до 3 = максимален симптом

* Средно намаляване на сърбежа, средно за първата седмица от лечението.

Клиничната безопасност на CLARINEX Syrup е документирана в три, 15-дневни, 

двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания за безопасност при педиатрични 

пациенти с документирана анамнеза за алергичен ринит, хронична идиопатична 

уртикария или лица, които са били кандидати за антихистаминова терапия. В първото 

проучване 2,5 mg CLARINEX сироп са приложени на 60 педиатрични субекта на възраст от 

6 до 11 години. Второто проучване оценява 1,25 mg CLARINEX сироп, приложен на 55 

педиатрични субекта на възраст от 2 до 5 години. В третото проучване 1,25 mg CLARINEX 

сироп е приложен на 65 педиатрични субекта на възраст от 12 до 23 месеца и 1,0 mg от
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CLARINEX Syrup е прилаган на 66 педиатрични пациенти на възраст от 6 до 11 месеца. 

Резултатите от тези проучвания показват безопасността на CLARINEX Syrup при педиатрични 

пациенти на възраст от 6 месеца до 11 години.

ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА:

Сезонен алергичен ринит:CLARINEX е показан за облекчаване на назалните и неназалните 

симптоми на сезонен алергичен ринит при пациенти на възраст 2 и повече години.

Целогодишен алергичен ринит:CLARINEX е показан за облекчаване на назалните и 

неназалните симптоми на целогодишен алергичен ринит при пациенти на възраст 6 месеца и 

повече.

Хронична идиопатична уртикария:CLARINEX е показан за симптоматично облекчаване на сърбеж, 

намаляване на броя на копривната треска и размера на копривната треска при пациенти с хронична 

идиопатична уртикария на възраст 6 месеца и повече.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:CLARINEX таблетки 5 mg са противопоказани при пациенти, които 

са свръхчувствителни към това лекарство или към някоя от съставките му, или към 

лоратадин.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта:

Канцерогенният потенциал на деслоратадин е оценен чрез проучване на лоратадин при 

плъхове и проучване на деслоратадин при мишки. В 2-годишно проучване при плъхове, 

лоратадин е прилаган в диетата в дози до 25 mg/kg/ден (приблизителните експозиции на 

деслоратадин и метаболит на деслоратадин са приблизително 30 пъти по-високи от AUC при 

хора при препоръчваната дневна перорална доза). Значително по-висока честота на 

хепатоцелуларни тумори (комбинирани аденоми и карциноми) е наблюдавана при мъже, 

приемащи 10 mg/kg/ден лоратадин и при мъже и жени, приемащи 25 mg/kg/ден лоратадин. 

Изчислените експозиции на деслоратадин и метаболит на деслоратадин при плъхове, 

получаващи 10 mg/kg лоратадин, са приблизително 7 пъти по-високи от AUC при хора при 

препоръчваната дневна перорална доза. Клиничното значение на тези находки при 

продължителна употреба на деслоратадин не е известно.
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В 2-годишно диетично проучване при мишки, мъжки и женски, получаващи 

съответно до 16 mg/kg/ден и 32 mg/kg/ден деслоратадин, не е показало значително 

увеличение на честотата на каквито и да е тумори. Изчислените експозиции на 

деслоратадин и метаболити при мишки при тези дози са били съответно 12 и 27 пъти AUC 

при хора при препоръчваната дневна перорална доза.

При проучвания за генотоксичност с деслоратадин няма доказателства за 

генотоксичен потенциал при анализ на обратна мутация (Салмонела/Е. coliанализ за 

бактериална мутагенност на микрозомите при бозайници) или в два анализа за хромозомни 

аберации (тест за кластогенност на лимфоцитите в периферната кръв на човека и анализ на 

микроядра на костен мозък на мишки).

Няма ефект върху женския фертилитет при плъхове при дози на деслоратадин до 24 mg/kg/

ден (изчислените експозиции на деслоратадин и метаболит на деслоратадин са приблизително 130 

пъти по-високи от AUC при хора при препоръчваната дневна перорална доза). При перорална доза 

деслоратадин от 12 mg/kg при плъхове се наблюдава специфично намаляване на фертилитета за 

мъже, демонстрирано чрез намален процент на зачеване при жените, намален брой и подвижност 

на сперматозоидите и хистопатологични промени в тестисите (приблизителните експозиции на 

деслоратадин са приблизително 45 пъти по-високи от AUC при хора при препоръчителната дневна 

перорална доза). Деслоратадин няма ефект върху фертилитета при плъхове при перорална доза от 

3 mg/kg/ден (изчислените експозиции на деслоратадин и метаболит на деслоратадин са 

приблизително 8 пъти по-високи от AUC при хора при препоръчваната дневна перорална доза).

Бременност Категория C: Деслоратадин не е тератогенен при плъхове при дози до 48 mg/kg/

ден (изчислените експозиции на деслоратадин и метаболит на деслоратадин са 

приблизително 210 пъти по-високи от AUC при хора при препоръчваната дневна перорална 

доза) или при зайци при дози до 60 mg/kg /ден (изчислените експозиции на деслоратадин са 

приблизително 230 пъти по-високи от AUC при хора при препоръчваната дневна перорална 

доза). В отделно проучване увеличение на загубата преди имплантацията и намаление
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са отбелязани броя на имплантации и фетуси при женски плъхове при 24 mg/

kg (изчислените експозиции на деслоратадин и метаболит на деслоратадин са 

приблизително 120 пъти по-високи от AUC при хора при препоръчваната 

дневна перорална доза). Намалено телесно тегло и бавен изправящ рефлекс 

са докладвани при малки кученца при дози от 9 mg/kg/ден или повече 

(приблизителните експозиции на деслоратадин и метаболит на деслоратадин 

са приблизително 50 пъти или по-високи от AUC при хора при 

препоръчителната дневна перорална доза). Деслоратадин няма ефект върху 

развитието на малките при перорална доза от 3 mg/kg/ден (изчислените 

експозиции на деслоратадин и метаболит на деслоратадин са приблизително 

7 пъти по-високи от AUC при хора при препоръчваната дневна перорална 

доза). Няма обаче адекватни и добре контролирани проучвания при 

бременни жени.

Кърмещи майки:Деслоратадин преминава в кърмата, поради което трябва да се 

вземе решение дали да се преустанови кърменето или да се спре деслоратадин, като 

се има предвид важността на лекарството за майката.

Педиатрична употреба:Препоръчителната доза CLARINEX Syrup при 

педиатричната популация се основава на сравнение между кръстосано 

проучване на плазмената концентрация на CLARINEX при възрастни и 

педиатрични пациенти. Безопасността на CLARINEX Syrup е установена при 246 

педиатрични субекта на възраст от 6 месеца до 11 години в три плацебо-

контролирани клинични проучвания. Тъй като протичането на сезонния и 

целогодишен алергичен ринит и хроничната идиопатична уртикария и ефектите 

на CLARINEX са достатъчно сходни при педиатричната и възрастните популации, 

това позволява екстраполация от данните за ефикасност при възрастни към 

педиатрични пациенти. Ефективността на CLARINEX Syrup при тези възрастови 

групи се подкрепя от доказателства от адекватни и добре контролирани 

проучвания на CLARINEX таблетки при възрастни.
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Таблетката CLARINEX RediTabs 2,5 mg не е оценена при педиатрични пациенти. 

Установена е биоеквивалентност на таблетката CLARINEX RediTabs и вече пуснатата на 

пазара таблетка RediTabs при възрастни. Във връзка с описаните проучвания за 

определяне на дозата при педиатрията, фармакокинетичните данни за CLARINEX RediTabs 

Tablets подкрепят използването на доза от 2,5 mg при педиатрични пациенти на възраст 

6-11 години.

Гериатрична употреба: Клиничните проучвания на деслоратадин не включват достатъчен брой 

пациенти на възраст 65 и повече години, за да се определи дали те реагират различно от по-

младите пациенти. Друг докладван клиничен опит не е установил разлики между пациенти в 

напреднала възраст и по-млади пациенти. Като цяло подборът на дозата при пациенти в 

напреднала възраст трябва да бъде внимателен, отразявайки по-голямата честота на намалена 

чернодробна, бъбречна или сърдечна функция, както и на съпътстващо заболяване или друга 

лекарствена терапия. (виж КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ - Специални популации).

Информация за пациентите:Пациентите трябва да бъдат инструктирани да използват CLARINEX 

таблетки според указанията. Тъй като няма хранителни ефекти върху бионаличността, пациентите могат 

да бъдат инструктирани, че CLARINEX таблетки, сироп или RediTabs могат да се приемат независимо от 

храненето. Пациентите трябва да бъдат посъветвани да не увеличават дозата или честотата на дозиране, 

тъй като проучванията не са показали повишена ефективност при по-високи дози и може да се появи 

сомнолентност.

Фенилкетонурици: Таблетките CLARINEX RediTabs съдържат 2,9 mg фенилаланин на 5 mg 

CLARINEX RediTabs таблетка или 1,4 mg на 2,5 mg таблетка CLARINEX RediTabs.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ:

Възрастни и юноши

Алергичен ринит:В плацебо-контролирани проучвания с множество дози, 2 834 пациенти на 

възраст 12 години или повече са получавали CLARINEX таблетки в дози от 2,5 mg до 20 mg дневно, 

от които 1 655 пациенти са получавали препоръчителната дневна доза от 5 mg. При пациенти, 

получаващи 5 mg дневно, честотата на нежеланите реакции е била сходна между CLARINEX и
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пациенти, лекувани с плацебо. Процентът на пациентите, които са се оттеглили 

преждевременно поради нежелани събития, е 2,4% в групата на CLARINEX и 2,6% в групата на 

плацебо. Няма сериозни нежелани реакции в тези проучвания при пациенти, получаващи 

деслоратадин. Всички нежелани събития, съобщени от повече от или равни на 2% от 

пациентите, които са получавали препоръчителната дневна доза CLARINEX таблетки (5,0 mg 

веднъж дневно) и които са били по-чести при CLARINEX Tablet, отколкото при плацебо, са 

изброени вТаблица 5.

Таблица 5

Честота на нежеланите събития, докладвани от 2% или повече от възрастните и юношите
Пациенти с алергичен ринит в плацебо-контролирани клинични проучвания с множество дози

с таблетната формула на CLARINEX

Кларинекс таблетки

5 мг
(n=1655)

4,1%
3,0%
2,1%
2,1%
2,1%
2,1%

Плацебо

Неблагоприятно преживяване

(n=1652)

Фарингит
Суха уста
миалгия

умора
Сомнолентност

дисменорея

2,0%
1,9%
1,8%
1,2%
1,8%
1,6%

Честотата и степента на лабораторни и електрокардиографски 

аномалии са сходни при пациенти, лекувани с CLARINEX и плацебо.

Няма разлики в нежеланите събития за подгрупи пациенти, определени 

по пол, възраст или раса.

Хронична идиопатична уртикария:При многократни дози, плацебо-контролирани 

проучвания на хронична идиопатична уртикария, 211 пациенти на възраст 12 или повече 

години са получавали таблетки CLARINEX и 205 са получавали плацебо. Нежеланите реакции, 

съобщени от повече от или равни на 2% от пациентите, получавали таблетки CLARINEX и които 

са били по-чести при CLARINEX отколкото при плацебо (проценти за CLARINEX и плацебо,
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съответно): главоболие (14%, 13%), гадене (5%, 2%), умора (5%, 1%), виене на свят 

(4%, 3%), фарингит (3%, 2%), диспепсия ( 3%, 1%) и миалгия (3%, 1%).

Педиатрия

Двеста четиридесет и шест педиатрични субекта на възраст от 6 месеца до 11 години са 

получавали CLARINEX сироп за 15 дни в три плацебо-контролирани клинични проучвания. 

Педиатричните субекти на възраст от 6 до 11 години са получавали 2,5 mg веднъж дневно, 

субекти на възраст от 1 до 5 години са получавали 1,25 mg веднъж дневно, а пациентите на 

възраст от 6 до 11 месеца са получавали 1,0 mg веднъж дневно. При субекти на възраст от 6 до 

11 години не е докладвано индивидуално нежелано събитие от 2 процента или повече от 

субектите. При пациенти на възраст от 2 до 5 години нежеланите събития, съобщени за 

CLARINEX и плацебо при най-малко 2 процента от пациентите, получаващи CLARINEX сироп и с 

честота, по-висока от плацебо, са висока температура (5,5%, 5,4%), инфекция на пикочните 

пътища (3,6%, 0%) и варицела (3,6%, 0%). При лица на възраст от 12 месеца до 23 месеца, 

нежеланите събития, съобщени за продукта CLARINEX и плацебо при най-малко 2 процента от 

пациентите, получаващи CLARINEX сироп и с честота, по-висока от плацебо, са треска (16,9%, 

12,9%), диария (15,4% 11,3%), инфекции на горните дихателни пътища (10,8 %, 9,7%), кашлица 

(10,8%, 6,5%), повишен апетит (3,1%, 1,6%), емоционална лабилност (3,1%, 0%), епистаксис (3,1%, 

0%), паразитна инфекция, (3,1% , 0%) фарингит (3,1%, 0%), макулопапулозен обрив (3,1%, 0%). 

При пациенти на възраст от 6 месеца до 11 месеца нежеланите събития, съобщени за 

CLARINEX и плацебо при най-малко 2 процента от пациентите, получаващи CLARINEX сироп и с 

честота, по-висока от плацебо, са инфекции на горните дихателни пътища (21,2%, 12,9%), 

диария (19,7 .% 8,1%), треска (12,1%, 1,6%), раздразнителност (12,1%, 11,3%) кашлица (10,6%, 

9,7%), сомнолентност (9,1%,

8,1%), бронхит (6,1%, 0%), отит (6,1%, 1,6%), повръщане (6,1%, 3,2%), анорексия 

(4,5%, 1,6%), фарингит (4,5%, 1,6%), безсъние (4,5%, 0%), ринорея (4,5%, 3,2%), 

еритема (3,0%, 1,6%) и гадене (3,0%, 0%). Нямаше клинично значими промени 

в нито един електрокардиографски параметър, включително
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QTc интервал. Само един от 246 педиатрични субекта, получаващи CLARINEX сироп в 

клиничните изпитвания, е преустановил лечението поради нежелано събитие.

Наблюдаван по време на клинична практика

Следните спонтанни нежелани реакции са докладвани по време на пускането на пазара 

на деслоратадин: тахикардия, сърцебиене, редки случаи на реакции на 

свръхчувствителност (като обрив, сърбеж, уртикария, оток, диспнея и анафилаксия), 

психомоторна хиперактивност, гърчове и повишени чернодробни ензими билирубин и 

много рядко хепатит.

ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАВИСИМОСТ:Няма информация, която да показва злоупотреба 

или зависимост с CLARINEX таблетки.

ПРЕДОЗИРАНЕ:Информацията относно острото предозиране е ограничена до опит от 

клинични изпитвания, проведени по време на разработването на продукта CLARINEX. В 

проучване с вариращи дози, при дози от 10 mg и 20 mg/ден се съобщава за сомнолентност.

Единични дневни дози от 45 mg са дадени на нормални мъже и жени доброволци в 

продължение на 10 дни. Всички ЕКГ, получени в това проучване, бяха прочетени ръчно по заслепен 

начин от кардиолог. При пациенти, лекувани с CLARINEX, се наблюдава увеличение на средната 

сърдечна честота с 9,2 bpm в сравнение с плацебо. QT интервалът беше коригиран за сърдечната 

честота (QT° С) по методите на Bazett и Fridericia. Използване на QT° С(Bazett) има средно увеличение 

от 8,1 msec при пациенти, лекувани с CLARINEX в сравнение с плацебо. Използване на QT° С

(Fridericia) има средно увеличение от 0,4 msec при пациенти, лекувани с CLARINEX, спрямо плацебо. 

Не са докладвани клинично значими нежелани реакции.

В случай на предозиране, помислете за стандартни мерки за отстраняване на 

всяко неабсорбирано лекарство. Препоръчва се симптоматично и поддържащо лечение. 

Деслоратадин и 3-хидроксидеслоратадин не се елиминират чрез хемодиализа.

Смъртност е настъпила при плъхове при перорални дози от 250 mg/kg или по-високи 

(оценените експозиции на деслоратадин и метаболит на деслоратадин са приблизително 120 пъти 

по-високи от AUC при хора при препоръчваната дневна перорална доза). Оралната медиана
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смъртоносната доза при мишки е 353 mg/kg (изчислените експозиции на деслоратадин са приблизително 

290 пъти по-високи от дневната перорална доза при хора на mg/m2основа). Не са настъпили смъртни 

случаи при перорални дози до 250 mg/kg при маймуни (изчислените експозиции на деслоратадин са 

приблизително 810 пъти по-високи от дневната перорална доза при хора на mg/m2

основа).

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ:

Възрастни и деца над 12 години:препоръчителната доза CLARINEX таблетки или 

CLARINEX RediTabs таблетки е една таблетка от 5 mg веднъж дневно или 

препоръчителната доза CLARINEX Syrup е 2 чаени лъжички (5 mg в 10 ml) веднъж 

дневно.

Деца от 6 до 11 години:Препоръчителната доза CLARINEX Syrup е 1 чаена лъжичка 

(2,5 mg в 5 ml) веднъж дневно или препоръчителната доза CLARINEX RediTabs Tablets 

е една таблетка от 2,5 mg веднъж дневно.

Деца от 12 месеца до 5 години:Препоръчителната доза CLARINEX сироп е1/2

чаена лъжичка (1,25 mg в 2,5 ml) веднъж дневно.

Деца на възраст от 6 до 11 месеца:Препоръчителната доза CLARINEX Syrup е 2 ml (1,0 

mg) веднъж дневно.

Подходящата за възрастта доза CLARINEX Syrup трябва да се прилага с наличен в 

търговската мрежа мерителен капкомер или спринцовка, която е калибрирана да доставя 

2 mL и 2,5 mL (1/2 чаена лъжичка).

При възрастни пациенти с чернодробно или бъбречно увреждане се препоръчва начална доза 

от една таблетка от 5 mg през ден въз основа на фармакокинетичните данни. Препоръка за дозиране при 

деца с чернодробно или бъбречно увреждане не може да бъде направена поради липса на данни.

администрация

(деслоратадин) RediTabs Таблетките върху езика и оставете да се разпаднат преди

на КЛАРИНЕКС RediTabs таблетки: Място КЛАРИНЕКС
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преглъщане. Разпадането на таблетката става бързо. Прилагайте със или без вода. Вземете 

таблетката веднага след отваряне на блистера.

КАК СЕ ДОСТАВЯ: КЛАРИНЕКС Таблетки:Релефни “C5”, светлосини филмирани таблетки; 

които са опаковани в пластмасови бутилки от полиетилен с висока плътност от 100 (NDC 

0085-1264-01) и 500 (NDC 0085-1264-02). Предлага се и опаковка CLARINEX за единица за 

употреба от 30 таблетки (3 x 10; 10 блистера на карта) (NDC 0085-1264-04); и Единична доза-

болнична опаковка от 100 таблетки (10 x 10; 10 блистера на карта) (NDC 0085-1264-03).

Защитете опаковката за единица за употреба и единична доза за болнична опаковка от 

прекомерна влага.

Да се   съхранява при 25°C (77°F); разрешени екскурзии до 15-30°C (59-86°F) [вижте USP 

контролирана стайна температура]

Топлочувствителен. Избягвайте излагане при или над 30°C (86°F).

КЛАРИНЕКС сироп:

деслоратадин в бутилка от кехлибарено стъкло от 16 унции (NDC 0085-1334-01) и бутилка от 

кехлибарено стъкло от 4 унции (NDC 0085-1334-02).

бистра оранжева течност, съдържаща 0,5 mg/1mL

Съхранявайте на 25°С (77°F); разрешени екскурзии до 15° -30°° С

86°F) [вижте USP контролирана стайна температура] Пазете от светлина.

(59°-

CLARINEX REDITABS (деслоратадин перорално дезинтегриращи таблетки)2,5 mg и 5 mg: 
Светлочервени, плоски, кръгли таблетки с петна с вдлъбнато релефно означение „A“ от едната 
страна за таблетките от 5 mg и „K“ от едната страна за таблетките от 2,5 mg. Една таблетка на 
кухина в блистери от фолио/фолио. Опаковки от 30 таблетки (съдържащи 5 x 6) 5 mg - NDC 
0085-1384-01 и 2,5 mg - NDC 0085-1408-01.
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Съхранявайте на 25°С (77°F); разрешени екскурзии до 15° -30°С (59°-86°F) 

[Вижте USP контролирана стайна температура].
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