
CLARINEX®

(desloratadine)
MGA TABLET, SYRUP, REDITABS®MGA TABLET

DESCRIPTION: CLARINEX(desloratadine)Mga tabletaay mapusyaw na asul, bilog, film 

coated na mga tablet na naglalaman ng 5 mg desloratadine, isang antihistamine, na 

ibibigay nang pasalita. Naglalaman din ito ng mga sumusunod na excipients: dibasic 

calcium phosphate dihydrate USP, microcrystalline cellulose NF, corn starch NF, talc USP, 

carnauba wax NF, white wax NF, coating material na binubuo ng lactose monohydrate, 

hypromellose, titanium dioxide, polyethylene glycol, at FD&C # 2 Aluminum Lake.

CLARINEX Syrupay isang malinaw na kulay kahel na likido na naglalaman ng 0.5 mg/

1ml desloratadine. Ang syrup ay naglalaman ng mga sumusunod na hindi aktibong sangkap: 

propylene glycol USP, sorbitol solution USP, citric acid (anhydrous) USP, sodium citrate 

dihydrate USP, sodium benzoate NF, disodium edetate USP, purified water USP. Naglalaman din 

ito ng granulated sugar, natural at artipisyal na lasa para sa bubble gum at FDC Yellow #6 dye.

AngCLARINEX RediTabs®Ang tatak ng desloratadine olly-disintegrating tablets ay 

mapusyaw na pula, patag ang mukha, bilog, may batik-batik na mga tablet na mayn"A" na na-

debos sa isang gilid para sa 5 mg na tablet at isang "K" na na-debos sa isang gilid para sa 2.5 

mg na tablet. Ang bawat RediTabs Tablet ay naglalaman ng alinman sa 5 mg o 2.5 mg ng 

desloratadine. Naglalaman din ito ng mga sumusunod na hindi aktibong sangkap: mannitol 

USP, microcrystalline cellulose NF, pregelatinized starch, NF, sodium starch glycolate, USP, 

magnesium stearate NF, butylated methacrylate copolymer, crospovidone, NF, aspartame NF, 

citric acid USP, sodium bicarbonate USP, colloidalcarbonate silicon dioxide, NF, ferric oxide red 

NF at tutti frutti flavoring.

Ang desloratadine ay isang puti hanggang puti na pulbos na bahagyang natutunaw sa tubig, 

ngunit napakatutunaw sa ethanol at propylene glycol. Mayroon itong empirical formula:

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

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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C19H19ClN2at isang molekular na timbang na 310.8. Ang kemikal na pangalan ay 8-chloro-6,11- 

dihydro-11-(4-piperdinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine at may sumusunod na 

istraktura:

H
N

N

Cl

CLINICAL PHARMACOLOGY: Mekanismo ng Pagkilos:Ang Desloratadine ay isang longacting tricyclic 

histamine antagonist na may selective H1-Receptor histamine antagonist aktibidad. Ang data na 

nagbubuklod ng receptor ay nagpapahiwatig na sa isang konsentrasyon ng 2 - 3 ng/mL (7 nanomolar), ang 

desloratadine ay nagpapakita ng makabuluhang pakikipag-ugnayan sa histamine H ng tao.1-receptor. 

Pinipigilan ng Desloratadine ang paglabas ng histamine mula sa mga mast cell ng taosa vitro.

Mga resulta ng isang radiolabeled tissue distribution study sa mga daga at isang radioligand H1- Ang pag-

aaral na nagbubuklod ng receptor sa mga guinea pig ay nagpakita na ang desloratadine ay hindi madaling tumawid sa 

blood brain barrier.

Pharmacokinetics: Pagsipsip:Kasunod ng oral administration ng desloratadine 5 mg isang beses araw-

araw sa loob ng 10 araw sa mga normal na malusog na boluntaryo, ang ibig sabihin ng oras sa maximum 

na konsentrasyon sa plasma (Tmax) ay naganap sa humigit-kumulang 3 oras pagkatapos ng dosis at ang 

ibig sabihin ng steady state peak plasma concentrations (Cmax) at lugar sa ilalim ng

concentration-time curve (AUC) na 4 ng/mL at 56.9 ng⋅hr/mL ay sinusunod, ayon sa 

pagkakabanggit. Wala alinman sa pagkain o grapefruit juice ay nagkaroon ng epekto sa 

bioavailability (Cmaxat AUC) ng desloratadine.
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Ang pharmacokinetic profile ng CLARINEX Syrup ay nasuri sa isang threeway 

crossover study sa 30 adultong boluntaryo. Ang isang dosis ng 10 ml ng CLARINEX Syrup na 

naglalaman ng 5 mg ng desloratadine ay bioequivalent sa isang solong dosis ng 5 mg 

CLARINEX Tablet. Ang pagkain ay walang epekto sa bioavailability (AUC at Cmax) ng 

CLARINEX Syrup.

Ang pharmacokinetic profile ng CLARINEX RediTabs Tablets ay nasuri sa isang three-

way crossover study sa 24 na adultong boluntaryo. Ang isang CLARINEX RediTabs Tablet na 

naglalaman ng 5 mg ng desloratadine ay bioequivalent sa isang solong 5 mg CLARINEX 

Reditabs Tablet (orihinal na formulation) para sa parehong desloratadine at 3- 

hydroxydesloratadine. Walang epekto ang tubig sa bioavailability (AUC at Cmax) ng 

CLARINEX RediTabs Tablets

Pamamahagi:Ang desloratadine at 3-hydroxydesloratadine ay humigit-kumulang 82% hanggang 87% at 85% 

hanggang 89%, na nakagapos sa mga protina ng plasma, ayon sa pagkakabanggit.Ang pagbubuklod ng protina 

ng desloratadine at 3-hydroxydesloratadine ay hindi nabago sa mga paksang may kapansanan sa pag-andar ng 

bato.

Metabolismo:Ang desloratadine (isang pangunahing metabolite ng loratadine) ay malawakang na-

metabolize sa 3-hydroxydesloratadine, isang aktibong metabolite, na pagkatapos ay glucuronidated. 

Ang (mga) enzyme na responsable para sa pagbuo ng 3- hydroxydesloratadine ay hindi pa natukoy. 

Ang data mula sa mga klinikal na pagsubok ay nagpapahiwatig na ang isang subset ng 

pangkalahatang populasyon ay may nabawasan na kakayahang bumuo ng 3-hydroxydesloratadine, 

at mga mahihirap na metabolizer ng desloratadine. Sa mga pharmacokinetic na pag-aaral (n= 3748), 

humigit-kumulang 6% ng mga paksa aymahirap metabolizer ng desloratadine (tinukoy bilang isang 

paksa na may AUC ratio ng 3-hydroxydesloratadine sa desloratadine na mas mababa sa 0.1, o isang 

paksa na may desloratadine kalahating buhay na higit sa 50 oras). Kasama sa mga pharmacokinetic 

na pag-aaral na ito ang mga paksa sa pagitan ng edad na 2 at 70 taon, kabilang ang 977 na paksa na 

may edad na 2-5 taon, 1575 na paksa na may edad na 6-11 taon, at 1196 na paksa na may edad na 

12-70 taon. Wala
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pagkakaiba sa pagkalat ng mahihirap na metabolizer sa mga pangkat ng edad. Ang dalas ng mahihirap na 

metabolizer ay mas mataas sa Blacks (17%, n=988) kumpara sa Caucasians (2%, n=1462) at Hispanics (2%, 

n=1063). Ang median exposure (AUC) sa desloratadine sa mahihirap na metabolizer ay humigit-kumulang 

6 na beses na mas malaki kaysa sa mga paksa na hindi mahinang metabolizer. Ang mga paksa na 

mahihirap na metabolizer ng desloratadine ay hindi maaaring matukoy nang malamang at malantad sa 

mas mataas na antas ng desloratadine kasunod ng dosing na may inirerekomendang dosis ng 

desloratadine. Sa multidose na klinikal na pag-aaral sa kaligtasan, kung saan natukoy ang katayuan ng 

metabolizer, kabuuang 94 na mahihirap na metabolizer at 123 normal na metabolizer ang na-enrol at 

ginagamot sa CLARINEX Syrup sa loob ng 15-35 araw. Sa mga pag-aaral na ito, walang pangkalahatang 

pagkakaiba sa kaligtasan ang naobserbahan sa pagitan ng mahihirap na metabolizer at normal na 

metabolizer. Bagaman hindi nakikita sa mga pag-aaral na ito, ang isang mas mataas na panganib ng mga 

salungat na kaganapan na nauugnay sa pagkakalantad sa mga pasyente na mahihirap na metabolizer ay 

hindi maaaring maalis.

Pag-aalis:Ang ibig sabihin ng pag-aalis ng kalahating buhay ng desloratadine ay 27 oras. Cmaxat ang mga 

halaga ng AUC ay tumaas sa isang dosis na proporsyonal na paraan kasunod ng mga solong oral na dosis 

sa pagitan ng 5 at 20 mg. Ang antas ng akumulasyon pagkatapos ng 14 na araw ng dosing ay pare-pareho 

sa kalahating buhay at dalas ng dosing. Ang isang pag-aaral ng balanse ng masa ng tao ay nagdokumento 

ng pagbawi ng humigit-kumulang 87% ng14C-desloratadine na dosis, na pantay na ipinamahagi sa ihi at 

dumi bilang mga produktong metabolic. Ang pagsusuri ng plasma 3-hydroxydesloratadine ay nagpakita 

ng katulad na Tmaxat mga halaga ng kalahating buhay kumpara sa desloratadine.

Mga Espesyal na Populasyon: Geriatric:Sa mga matatandang paksa (≥65 taong gulang; n=17) kasunod ng 

maramihang dosis na pangangasiwa ng CLARINEX Tablets, ang ibig sabihin ng Cmaxat mga halaga ng AUC

para sa desloratadine ay 20% na mas malaki kaysa sa mas batang mga paksa (<65 taong gulang). Ang oral kabuuang 

clearance ng katawan (CL/F) kapag na-normalize para sa timbang ng katawan ay magkapareho sa pagitan ng dalawang 

pangkat ng edad. Ang ibig sabihin ng plasma elimination kalahating buhay ng desloratadine

ay 33.7 oras sa mga paksa≥65 taong gulang. Ang mga pharmacokinetics para sa 3-
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Ang hydroxydesloratadine ay lumitaw na hindi nagbabago sa mas matanda kumpara sa mas batang mga paksa. Ang 

mga pagkakaibang ito na nauugnay sa edad ay malamang na hindi nauugnay sa klinika at walang pagsasaayos ng dosis 

ang inirerekomenda sa mga matatandang paksa.

Mga Paksa ng Pediatric:Sa mga paksang 6 hanggang 11 taong gulang, ang isang solong dosis ng 5 ml ng 

CLARINEX Syrup na naglalaman ng 2.5 mg ng desloratadine, ay nagresulta sa mga konsentrasyon ng 

plasma ng desloratadine na katulad ng nakamit sa mga matatanda na pinangangasiwaan ng isang solong 

5 mg CLARINEX Tablet. Sa mga paksang 2 hanggang 5 taong gulang, ang isang solong dosis ng 2.5 ml ng 

CLARINEX Syrup na naglalaman ng 1.25 mg ng desloratadine, ay nagresulta sa mga konsentrasyon ng 

plasma ng desloratadine na katulad ng nakamit sa mga matatanda na pinangangasiwaan ng isang solong 

5 mg na CLARINEX Tablet. Gayunpaman, ang Cmax at AUCt ng metabolite (3-OH desloratadine) ay 1.27 at 

1.61 beses na mas mataas para sa 5 mg na dosis ng syrup na ibinibigay sa mga matatanda kumpara sa 

Cmax at AUCt na nakuha sa mga batang 2-11 taong gulang na tumatanggap ng 1.25-2.5 mg ng Clarinex 

syrup.

Ang isang solong dosis ng alinman sa 2.5 ml o 1.25 ml ng CLARINEX Syrup na naglalaman ng 1.25 mg o 0.625 

mg, ayon sa pagkakabanggit, ng desloratadine ay ibinibigay sa mga paksang 6 hanggang 11 buwan ang edad at 

12 hanggang 23 buwan ang edad. Ang mga resulta ng pagsusuri sa pharmacokinetic ng populasyon ay 

nagpahiwatig na ang isang dosis ng 1 mg para sa mga paksang may edad na 6 hanggang 11 buwan at 1.25 mg 

para sa mga paksang 12 hanggang 23 buwan ang edad ay kinakailangan upang makakuha ng mga 

konsentrasyon ng plasma ng desloratadine na katulad ng nakamit sa mga may sapat na gulang na 

pinangangasiwaan ng isang solong 5 mg. dosis ng CLARINEX Syrup.

Ang CLARINEX RediTabs Tablet 2.5 mg tablet ay hindi pa nasusuri sa mga pediatric na pasyente. 

Ang bioequivalence ng CLARINEX RediTabs Tablet at ang orihinal na CLARINEX RediTabs Tablets 

ay itinatag sa mga nasa hustong gulang. Kasabay ng mga pag-aaral sa paghahanap ng dosis sa 

pediatrics na inilarawan, ang data ng pharmacokinetic para sa CLARINEX RediTabs Tablets ay 

sumusuporta sa paggamit ng 2.5 mg na lakas ng dosis sa mga pediatric na pasyente na 6-11 

taong gulang.
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May kapansanan sa bato:Ang mga pharmacokinetics ng desloratadine kasunod ng isang solong 

dosis na 7.5 mg ay nailalarawan sa mga pasyente na may banayad (n=7; clearance ng creatinine 

51-69 mL/min/1.73 m2), katamtaman (n=6; creatinine clearance 34-43 mL/min/1.73 m2), at malala 

(n=6; creatinine clearance 5-29 mL/min/1.73 m2) mga pasyenteng may kapansanan sa bato o umaasa 

sa hemodialysis (n=6). Sa mga pasyente na may banayad at katamtamang kapansanan sa bato, ang 

median Cmaxat ang mga halaga ng AUC ay tumaas ng humigit-kumulang 1.2- at 1.9-tiklop, ayon sa 

pagkakabanggit, na may kaugnayan sa mga paksang may normal na paggana ng bato. Sa mga 

pasyenteng may malubhang kapansanan sa bato o umaasa sa hemodialysis, ang Cmaxat ang mga 

halaga ng AUC ay tumaas ng humigit-kumulang 1.7- at 2.5-tiklop, ayon sa pagkakabanggit. Ang mga 

kaunting pagbabago sa mga konsentrasyon ng 3-hydroxydesloratadine ay naobserbahan. Ang 

desloratadine at 3-hydroxydesloratadine ay mahinang inalis ng hemodialysis. Ang pagbubuklod ng 

protina ng plasma ng desloratadine at 3-hydroxydesloratadine ay hindi nabago ng kapansanan sa 

bato. Ang pagsasaayos ng dosis para sa mga pasyente na may kapansanan sa bato ay 

inirerekomenda (tingnan angDOSAGE AT ADMINISTRASYONseksyon).

May kapansanan sa atay:Ang mga pharmacokinetics ng desloratadine ay nailalarawan kasunod ng isang 

solong oral na dosis sa mga pasyente na may banayad (n=4), katamtaman (n=4), at malubhang (n=4) na 

kapansanan sa hepatic na tinukoy ng Child-Pugh na pag-uuri ng hepatic function at 8 mga paksa na may 

normal na pag-andar ng atay. Ang mga pasyente na may kapansanan sa hepatic, anuman ang kalubhaan, 

ay may humigit-kumulang na 2.4-tiklop na pagtaas sa AUC kumpara sa mga normal na paksa. Ang 

maliwanag na oral clearance ng desloratadine sa mga pasyente na may banayad, katamtaman, at 

malubhang kapansanan sa hepatic ay 37%, 36%, at 28% nito sa mga normal na paksa, ayon sa 

pagkakabanggit. Ang isang pagtaas sa average na pag-aalis ng kalahating buhay ng desloratadine sa mga 

pasyente na may kapansanan sa hepatic ay naobserbahan. Para sa 3- hydroxydesloratadine, ang ibig 

sabihin ng Cmaxat ang mga halaga ng AUC para sa mga pasyenteng may kapansanan sa hepatic ay hindi 

makabuluhang naiiba sa istatistika mula sa mga paksang may normal na paggana ng hepatic. Ang 

pagsasaayos ng dosis para sa mga pasyente na may kapansanan sa hepatic ay inirerekomenda (tingnan 

angDOSAGE AT ADMINISTRASYONseksyon).
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Kasarian:Ang mga babaeng subject na ginagamot sa loob ng 14 na araw ng CLARINEX Tablet ay may 10% 

at 3% na mas mataas na desloratadine Cmaxat mga halaga ng AUC, ayon sa pagkakabanggit, kumpara sa 

mga paksang lalaki. Ang 3-hydroxydesloratadine Cmaxat ang mga halaga ng AUC ay tumaas din ng 45% at 

48%, ayon sa pagkakabanggit, sa mga babae kumpara sa mga lalaki. Gayunpaman, ang mga maliwanag 

na pagkakaiba na ito ay malamang na hindi nauugnay sa klinika at samakatuwid ay hindi inirerekomenda 

ang pagsasaayos ng dosis.

lahi:Kasunod ng 14 na araw ng paggamot sa CLARINEX Tablets, ang Cmaxat ang mga halaga ng AUC 

para sa desloratadine ay 18% at 32% na mas mataas, ayon sa pagkakabanggit, sa Blacks kumpara sa 

mga Caucasians. Para sa 3-hydroxydesloratadine mayroong katumbas na 10% na pagbawas sa Cmax

at mga halaga ng AUC sa Blacks kumpara sa mga Caucasians. Ang mga pagkakaibang ito ay 

malamang na hindi nauugnay sa klinika at samakatuwid ay hindi inirerekomenda ang pagsasaayos 

ng dosis.

Interaksyon sa droga:Sa dalawang kinokontrol na crossover clinical pharmacology na pag-

aaral sa malusog na lalaki (n=12 sa bawat pag-aaral) at babae (n=12 sa bawat pag-aaral) mga 

boluntaryo, desloratadine 7.5 mg (1.5 beses ang pang-araw-araw na dosis) isang beses araw-

araw ay pinagsama-samang may erythromycin 500 mg bawat 8 oras o ketoconazole 200 mg 

bawat 12 oras sa loob ng 10 araw. Sa 3 magkahiwalay na kinokontrol, parallel group na klinikal 

na pag-aaral sa pharmacology, ang desloratadine sa klinikal na dosis na 5 mg ay pinagsama-

samang may azithromycin 500 mg na sinusundan ng 250 mg isang beses araw-araw sa loob ng 

4 na araw (n=18) o may fluoxetine 20 mg isang beses araw-araw sa loob ng 7 araw pagkatapos 

ng 23 araw na panahon ng pretreatment na may fluoxetine (n=18) o may cimetidine 600 mg 

bawat 12 oras sa loob ng 14 na araw (n=18) sa ilalim ng steady state na mga kondisyon sa 

normal na malulusog na lalaki at babaeng boluntaryo.Talahanayan 1), walang mga klinikal na 

nauugnay na pagbabago sa profile ng kaligtasan ng desloratadine, gaya ng tinasa ng mga 

electrocardiographic na parameter (kabilang ang naitama na agwat ng QT), mga klinikal na 

pagsusuri sa laboratoryo, mahahalagang palatandaan, at masamang kaganapan.
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Talahanayan 1

Mga pagbabago sa Desloratadine at 3-Hydroxydesloratadine Pharmacokinetics sa Healthy
Mga Boluntaryo ng Lalaki at Babae

Desloratadine
AUC

0-24 na oras

+ 14%

3-Hydroxydesloratadine
AUC

0-24 na oras

+ 40%

Cmax Cmax

Erythromycin
(500 mg Q8h)
Ketoconazole
(200 mg Q12h)
Azithromycin
(500 mg araw 1, 250 mg QD 
x 4 na araw)
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 at Flare:Human histamine skin wheal studies kasunod ng solong at 

paulit-ulit na 5 mg na dosis ng desloratadine ay nagpakita na ang gamot ay nagpapakita ng isang 

antihistaminic effect sa loob ng 1 oras; ang aktibidad na ito ay maaaring tumagal nang hanggang 24 

na oras. Walang katibayan ng histamine-induced skin wheal tachyphylaxis sa loob ng desloratadine 5 

mg na grupo sa loob ng 28 araw na panahon ng paggamot. Ang klinikal na kaugnayan ng histamine 

wheal skin testing ay hindi alam.

Mga epekto sa QTc:Ang solong dosis na pangangasiwa ng desloratadine ay hindi binago ang 

naitama na pagitan ng QT (QTc) sa mga daga (hanggang 12 mg/kg, oral), o guinea pig (25 mg/kg, 

intravenous). Ang paulit-ulit na oral administration sa mga dosis na hanggang 24 mg/kg para sa mga 

tagal ng hanggang 3 buwan sa mga unggoy ay hindi nabago ang QTcsa isang tinantyang 

desloratadine exposure (AUC) na humigit-kumulang 955 beses ang average na AUC sa mga tao sa



PAHINA 9

inirerekomendang pang-araw-araw na oral na dosis. Tingnan moOVERDOSAGEseksyon para sa impormasyon sa 

human QTckaranasan.

Mga Klinikal na Pagsubok:

Pana-panahong Allergic Rhinitis:Ang clinical efficacy at kaligtasan ng CLARINEX Tablets ay nasuri sa 

mahigit 2,300 mga pasyenteng 12 hanggang 75 taong gulang na may pana-panahong allergic rhinitis. 

Isang kabuuan ng 1,838 mga pasyente ang nakatanggap ng 2.5 – 20 mg/araw ng CLARINEX sa 4 na 

doubleblind, randomized, placebo-controlled na mga klinikal na pagsubok ng 2- hanggang 4 na linggong 

tagal na isinagawa sa Estados Unidos. Ang mga resulta ng mga pag-aaral na ito ay nagpakita ng pagiging 

epektibo at kaligtasan ng CLARINEX 5 mg sa paggamot ng mga pasyenteng nasa hustong gulang at 

kabataan na may pana-panahong allergic rhinitis. Sa isang dose ranging trial, ang CLARINEX 2.5-20 mg/

day ay pinag-aralan. Ang mga dosis ng 5, 7.5, 10, at 20 mg/araw ay higit na mataas sa placebo; at walang 

karagdagang benepisyo ang nakita sa mga dosis na higit sa 5.0 mg. Sa parehong pag-aaral, ang isang 

pagtaas sa saklaw ng pagkakatulog ay naobserbahan sa mga dosis ng 10 mg / araw at 20 mg / araw (5.2% 

at 7.6%, ayon sa pagkakabanggit), kumpara sa placebo (2.3%).

Sa 2 apat na linggong pag-aaral ng 924 na mga pasyente (may edad 15 hanggang 75 taon) na may pana-

panahong allergic rhinitis at concomitant asthma, ang CLARINEX Tablets na 5 mg isang beses araw-araw ay nagpabuti 

ng mga sintomas ng rhinitis, na walang pagbaba sa pulmonary function. Sinusuportahan nito ang kaligtasan ng 

pagbibigay ng CLARINEX Tablet sa mga pasyenteng nasa hustong gulang na may pana-panahong allergic rhinitis na 

may banayad hanggang katamtamang hika.

Ang CLARINEX Tablets na 5 mg isang beses araw-araw ay makabuluhang nabawasan ang Kabuuang Mga Marka ng 

Sintomas (ang kabuuan ng mga indibidwal na marka ng mga sintomas ng ilong at hindi pang-ilong) sa mga pasyenteng may 

pana-panahong allergic rhinitis. Tingnan moTalahanayan 2.

Talahanayan 2

KABUUANG ISKOR NG SYMPTOM (TSS)
Mga Pagbabago sa isang 2 Linggo na Klinikal

Pagsubok sa mga Pasyenteng may Pana-panahong Allergic Rhinitis

Grupo ng Paggamot
(n)

Mean Baseline*
(sem)

Baguhin mula sa
Baseline**

Placebo
Paghahambing

(P-halaga)(sem)
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CLARINEX
5.0 mg (171)

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

Placebo (173) 13.7 (0.3) - 2.5 (0.3)
* Sa baseline, ang kabuuang marka ng sintomas ng ilong (kabuuan ng 4 na indibidwal na sintomas) na hindi bababa sa 6 at kabuuang marka ng hindi sintomas ng ilong (kabuuan ng 4 na 

indibidwal na sintomas) na hindi bababa sa 5 (bawat sintomas ay nakakuha ng 0 hanggang 3 kung saan 0=hindi sintomas at 3=malubhang sintomas) ay kinakailangan para sa pagiging 

karapat-dapat sa pagsubok. Ang TSS ay mula 0=walang sintomas hanggang 24=pinakamalaking sintomas.

* * Ang ibig sabihin ng pagbawas sa TSS ay naa-average sa loob ng 2-linggong panahon ng paggamot.

Walang makabuluhang pagkakaiba sa pagiging epektibo ng CLARINEX Tablets 5 mg sa 

mga subgroup ng mga pasyente na tinukoy ayon sa kasarian, edad, o lahi.

Pangmatagalang Allergic Rhinitis:Ang clinical efficacy at kaligtasan ng CLARINEX Tablets 5 mg ay nasuri 

sa higit sa 1,300 mga pasyente na 12 hanggang 80 taong gulang na may perennial allergic rhinitis. Isang 

kabuuan ng 685 na mga pasyente ang nakatanggap ng 5 mg/araw ng CLARINEX sa 2 double blind, 

randomized, placebo controlled clinical trials na may tagal na 4 na linggo na isinagawa sa United States at 

internationally. Sa isa sa mga pag-aaral na ito, ang CLARINEX Tablets na 5 mg isang beses araw-araw ay 

ipinakita na makabuluhang bawasan ang mga sintomas ng perennial allergic rhinitis (Talahanayan 3).

Talahanayan 3

KABUUANG ISKOR NG SYMPTOM (TSS)
Mga Pagbabago sa isang 4 na Linggo na Klinikal

Pagsubok sa mga Pasyenteng may Perennial Allergic Rhinitis

Grupo ng Paggamot
(n)

Mean Baseline*
(sem)

Baguhin mula sa
Baseline**

Placebo
Paghahambing

(P-halaga)(sem)
CLARINEX

5.0 mg (337)
12.37 (0.18) - 4.06 (0.21) P=0.01

Placebo (337) 12.30 (0.18) - 3.27 (0.21)
* Sa baseline, ang average ng kabuuang marka ng sintomas (kabuuan ng 5 indibidwal na sintomas ng ilong at 3 hindi sintomas ng ilong, bawat sintomas ay nakakuha ng 0 

hanggang 3 kung saan 0=walang sintomas at 3=malubhang sintomas) ng hindi bababa sa 10 ay kinakailangan para sa pagiging kwalipikado sa pagsubok. Ang TSS ay mula 

0=walang sintomas hanggang 24=pinakamalaking sintomas.

* * Ang ibig sabihin ng pagbawas sa TSS ay naa-average sa loob ng 4 na linggong panahon ng paggamot.

Talamak na Idiopathic Urticaria:
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Ang pagiging epektibo at kaligtasan ng CLARINEX Tablets 5 mg isang beses araw-araw ay pinag-aralan sa 

416 na talamak na idiopathic urticaria na mga pasyente 12 hanggang 84 taong gulang, kung saan 211 ang 

tumanggap ng CLARINEX. Sa dalawang double-blind, placebo-controlled, randomized na klinikal na 

pagsubok ng anim na linggong tagal, sa paunang tinukoy na isang linggong pangunahing pagsusuri sa 

punto ng oras, ang CLARINEX Tablet ay makabuluhang nagbawas ng kalubhaan ng pruritus kung 

ihahambing sa placebo (Talahanayan 4). Sinuri din ang mga pangalawang endpoint at sa unang linggo ng 

therapy CLARINEX Tablets 5 mg ay binawasan ang pangalawang endpoint, "Bilang ng mga Pantal" at ang 

"Laki ng Pinakamalaking Pugad" kung ihahambing sa placebo.

Talahanayan 4

PRURITUS SYMPTOM SCORE
Mga Pagbabago sa Unang Linggo ng Klinikal na Pagsubok sa 

Mga Pasyenteng may Talamak na Idiopathic Urticaria

Grupo ng Paggamot
(n)

Mean Baseline
(sem)

Baguhin mula sa
Baseline*

Placebo
Paghahambing

(P-halaga)(sem)
CLARINEX

5.0 mg (115)
2.19 (0.04) - 1.05 (0.07) P<0.01

Placebo (110) 2.21 (0.04) - 0.52 (0.07)
Ang pruritus ay nakakuha ng 0 hanggang 3 kung saan 0 = walang sintomas hanggang 3 = pinakamataas na sintomas

* Ang ibig sabihin ng pagbawas sa pruritus ay naa-average sa unang linggo ng paggamot.

Ang klinikal na kaligtasan ng CLARINEX Syrup ay naitala sa tatlo, 15-araw, double-blind, 

placebo-controlled na mga pag-aaral sa kaligtasan sa mga pediatric subject na may 

dokumentadong kasaysayan ng allergic rhinitis, talamak na idiopathic urticaria, o mga subject 

na kandidato para sa antihistamine therapy. Sa unang pag-aaral, ang 2.5 mg ng CLARINEX 

Syrup ay ibinibigay sa 60 pediatric subject na 6 hanggang 11 taong gulang. Sinuri ng 

pangalawang pag-aaral ang 1.25 mg ng CLARINEX Syrup na ibinibigay sa 55 pediatric subject na 

2 hanggang 5 taong gulang. Sa ikatlong pag-aaral, ang 1.25 mg ng CLARINEX Syrup ay 

ibinibigay sa 65 pediatric subject na 12 hanggang 23 buwan ang edad at 1.0 mg ng
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Ang CLARINEX Syrup ay ibinibigay sa 66 pediatric subjects na 6 hanggang 11 buwan ang edad. Ang 

mga resulta ng mga pag-aaral na ito ay nagpakita ng kaligtasan ng CLARINEX Syrup sa mga bata na 

paksa 6 na buwan hanggang 11 taong gulang.

MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT:

Pana-panahong Allergic Rhinitis:Ang CLARINEX ay ipinahiwatig para sa pag-alis ng mga sintomas ng ilong at 

hindi pang-ilong ng pana-panahong allergic rhinitis sa mga pasyenteng 2 taong gulang at mas matanda.

Pangmatagalang Allergic Rhinitis:Ang CLARINEX ay ipinahiwatig para sa pag-alis ng mga sintomas ng ilong at 

hindi pang-ilong ng pangmatagalang allergic rhinitis sa mga pasyenteng 6 na buwang gulang at mas matanda.

Talamak na Idiopathic Urticaria:Ang CLARINEX ay ipinahiwatig para sa sintomas na lunas ng pruritus, 

pagbawas sa bilang ng mga pantal, at laki ng mga pantal, sa mga pasyente na may talamak na idiopathic 

urticaria na 6 na buwang gulang at mas matanda.

MGA KONTRAINDIKASYON:Ang CLARINEX Tablets 5 mg ay kontraindikado sa mga 

pasyenteng hypersensitive sa gamot na ito o sa alinman sa mga sangkap nito, o sa 

loratadine.

PAG-Iingat: Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility:Ang potensyal na carcinogenic ng 

desloratadine ay nasuri gamit ang isang pag-aaral ng loratadine sa mga daga at isang pag-aaral ng 

desloratadine sa mga daga. Sa isang 2-taong pag-aaral sa mga daga, ang loratadine ay 

pinangangasiwaan sa diyeta sa mga dosis na hanggang 25 mg/kg/araw (tinantyang desloratadine at 

desloratadine metabolite exposures ay humigit-kumulang 30 beses ang AUC sa mga tao sa 

inirerekomendang pang-araw-araw na oral na dosis). Ang isang makabuluhang mas mataas na 

saklaw ng mga hepatocellular tumor (pinagsamang adenomas at carcinomas) ay naobserbahan sa 

mga lalaki na binigyan ng 10 mg/kg/araw ng loratadine at sa mga lalaki at babae na binigyan ng 25 

mg/kg/araw ng loratadine. Ang tinantyang desloratadine at desloratadine metabolite exposure sa 

mga daga na binigyan ng 10 mg/kg ng loratadine ay humigit-kumulang 7 beses ang AUC sa mga tao 

sa inirerekumendang pang-araw-araw na oral na dosis. Ang klinikal na kahalagahan ng mga 

natuklasan na ito sa pangmatagalang paggamit ng desloratadine ay hindi alam.
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Sa isang 2-taong pag-aaral sa pandiyeta sa mga daga, ang mga lalaki at babae na binigyan ng 

hanggang 16 mg/kg/araw at 32 mg/kg/araw na desloratadine, ayon sa pagkakabanggit, ay hindi nagpakita 

ng makabuluhang pagtaas sa saklaw ng anumang mga tumor. Ang tinantyang desloratadine at metabolite 

exposure sa mga daga sa mga dosis na ito ay 12 at 27 beses, ayon sa pagkakabanggit, ang AUC sa mga 

tao sa inirerekomendang pang-araw-araw na oral na dosis.

Sa mga pag-aaral ng genotoxicity na may desloratadine, walang katibayan ng 

potensyal na genotoxic sa isang reverse mutation assay (Salmonella/E. colimammalian 

microsome bacterial mutagenicity assay) o sa dalawang assay para sa chromosomal 

aberrations (human peripheral blood lymphocyte clastogenicity assay at mouse bone 

marrow micronucleus assay).

Walang epekto sa pagkamayabong ng babae sa mga daga sa mga dosis ng desloratadine 

hanggang sa 24 mg/kg/araw (tinantyang desloratadine at desloratadine metabolite exposures ay 

humigit-kumulang 130 beses ang AUC sa mga tao sa inirerekumendang pang-araw-araw na oral na 

dosis). Ang partikular na pagbaba ng fertility ng lalaki, na ipinakita ng pinababang mga rate ng 

paglilihi ng babae, pagbaba ng sperm number at motility, at histopathologic testicular changes, ay 

nangyari sa oral desloratadine dose na 12 mg/kg sa mga daga (tinatayang desloratadine exposures 

ay humigit-kumulang 45 beses ang AUC sa mga tao. sa inirerekomendang pang-araw-araw na oral 

na dosis). Ang desloratadine ay walang epekto sa pagkamayabong sa mga daga sa isang oral na 

dosis na 3 mg/kg/araw (ang tinantyang desloratadine at desloratadine metabolite exposure ay 

humigit-kumulang 8 beses ang AUC sa mga tao sa inirerekumendang pang-araw-araw na oral na 

dosis).

Kategorya ng Pagbubuntis C: Ang desloratadine ay hindi teratogenic sa mga daga sa mga dosis na 

hanggang 48 mg/kg/araw (tinantyang desloratadine at desloratadine metabolite exposures ay humigit-

kumulang 210 beses ang AUC sa mga tao sa inirerekomendang pang-araw-araw na oral na dosis) o sa mga 

kuneho sa mga dosis na hanggang 60 mg/kg /araw (tinatayang desloratadine exposures ay humigit-

kumulang 230 beses ang AUC sa mga tao sa inirerekomendang pang-araw-araw na oral dose). Sa isang 

hiwalay na pag-aaral, isang pagtaas sa pagkawala ng pre-implantation at isang nabawasan
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bilang ng mga implantation at fetus ay nabanggit sa mga babaeng daga sa 24 mg/

kg (tinantyang desloratadine at desloratadine metabolite exposures ay humigit-

kumulang 120 beses ang AUC sa mga tao sa inirerekomendang pang-araw-araw na 

oral dose). Nabawasan ang timbang ng katawan at mabagal na righting reflex ay 

iniulat sa mga tuta sa mga dosis na 9 mg/kg/araw o higit pa (tinantyang 

desloratadine at desloratadine metabolite exposures ay humigit-kumulang 50 

beses o mas malaki kaysa sa AUC sa mga tao sa inirerekumendang pang-araw-araw 

na oral na dosis). Ang desloratadine ay walang epekto sa pag-unlad ng tuta sa 

isang oral na dosis na 3 mg/kg/araw (tinantyang desloratadine at desloratadine 

metabolite exposures ay humigit-kumulang 7 beses ang AUC sa mga tao sa 

inirerekumendang pang-araw-araw na oral na dosis). Gayunpaman, walang sapat 

at kontroladong pag-aaral sa mga buntis na kababaihan.

Mga nanay na nagpapasuso:Ang desloratadine ay pumapasok sa gatas ng suso, 

samakatuwid ang isang desisyon ay dapat gawin kung itigil ang pag-aalaga o itigil ang 

desloratadine, na isinasaalang-alang ang kahalagahan ng gamot sa ina.

Paggamit ng Pediatric:Ang inirerekumendang dosis ng CLARINEX Syrup sa 

populasyon ng pediatric ay batay sa cross-study na paghahambing ng plasma 

concentration ng CLARINEX sa mga matatanda at pediatric na subject. Ang kaligtasan 

ng CLARINEX Syrup ay naitatag sa 246 pediatric subject na may edad 6 na buwan 

hanggang 11 taon sa tatlong placebo-controlled na klinikal na pag-aaral. Dahil ang 

kurso ng pana-panahon at pangmatagalan na allergic rhinitis at talamak na idiopathic 

urticaria at ang mga epekto ng CLARINEX ay sapat na magkapareho sa populasyon ng 

bata at nasa hustong gulang, pinapayagan nito ang extrapolation mula sa data ng 

pagiging epektibo ng mga nasa hustong gulang sa mga pediatric na pasyente. Ang 

pagiging epektibo ng CLARINEX Syrup sa mga pangkat ng edad na ito ay 

sinusuportahan ng ebidensya mula sa sapat at mahusay na kontroladong pag-aaral ng 

CLARINEX Tablets sa mga matatanda.
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Ang CLARINEX RediTabs Tablet 2.5 mg tablet ay hindi pa nasusuri sa mga pediatric na pasyente. 

Ang bioequivalence ng CLARINEX RediTabs Tablet at ang dating na-market na RediTabs Tablet 

ay itinatag sa mga matatanda. Kasabay ng mga pag-aaral sa paghahanap ng dosis sa pediatrics 

na inilarawan, ang data ng pharmacokinetic para sa CLARINEX RediTabs Tablets ay 

sumusuporta sa paggamit ng 2.5 mg na lakas ng dosis sa mga pediatric na pasyente na 6-11 

taong gulang.

Paggamit ng Geriatric: Ang mga klinikal na pag-aaral ng desloratadine ay hindi nagsama ng sapat na bilang ng 

mga paksang may edad 65 pataas upang matukoy kung iba ang kanilang pagtugon sa mga mas batang paksa. 

Ang iba pang naiulat na klinikal na karanasan ay hindi natukoy ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga 

matatanda at mas bata na mga pasyente. Sa pangkalahatan, ang pagpili ng dosis para sa isang matatandang 

pasyente ay dapat maging maingat, na nagpapakita ng mas mataas na dalas ng pagbaba ng hepatic, bato, o 

paggana ng puso, at ng magkakatulad na sakit o iba pang therapy sa gamot. (tingnan CLINICAL 

PHARMACOLOGY- Mga Espesyal na Populasyon).

Impormasyon para sa mga Pasyente:Dapat turuan ang mga pasyente na gumamit ng CLARINEX Tablets 

ayon sa itinuro. Dahil walang epekto ng pagkain sa bioavailability, maaaring turuan ang mga pasyente na 

ang CLARINEX Tablets, Syrup o RediTabs ay maaaring inumin nang walang pagsasaalang-alang sa mga 

pagkain. Dapat payuhan ang mga pasyente na huwag dagdagan ang dosis o dalas ng dosing dahil ang 

mga pag-aaral ay hindi nagpapakita ng pagtaas ng bisa sa mas mataas na dosis at maaaring mangyari ang 

antok.

Phenylketonurics: Ang CLARINEX RediTabs Tablet ay naglalaman ng phenylalanine 2.9 mg 

bawat 5 mg CLARINEX RediTabs tablet o 1.4 mg bawat 2.5 mg CLARINEX RediTabs tablet.

MASAMANG REAKSIYON:

Matanda at Kabataan

Allergic Rhinitis:Sa multiple-dose placebo-controlled trials, 2,834 na pasyenteng may edad 12 taong gulang o mas 

matanda ay nakatanggap ng CLARINEX Tablets sa mga dosis na 2.5 mg hanggang 20 mg araw-araw, kung saan 1,655 

na pasyente ang nakatanggap ng inirerekomendang pang-araw-araw na dosis na 5 mg. Sa mga pasyente na 

tumatanggap ng 5 mg araw-araw, ang rate ng mga salungat na kaganapan ay pareho sa pagitan ng CLARINEX at
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mga pasyenteng ginagamot sa placebo. Ang porsyento ng mga pasyente na umalis nang maaga 

dahil sa masamang mga kaganapan ay 2.4% sa grupong CLARINEX at 2.6% sa pangkat ng placebo. 

Walang malubhang masamang epekto sa mga pagsubok na ito sa mga pasyente na tumatanggap ng 

desloratadine. Ang lahat ng masamang kaganapan na iniulat ng higit sa o katumbas ng 2% ng mga 

pasyente na nakatanggap ng inirerekumendang pang-araw-araw na dosis ng CLARINEX Tablets (5.0 

mg isang beses araw-araw), at mas karaniwan sa CLARINEX Tablet kaysa sa placebo, ay nakalista sa

Talahanayan 5.

Talahanayan 5

Insidente ng Mga Salungat na Pangyayari na Iniulat ng 2% o Higit pa sa Matanda at Nagbibinata
Mga Pasyenteng Allergic Rhinitis sa Placebo-Controlled, Multiple-Dose Clinical Trials

na may Tablet Formulation ng CLARINEX

Mga Clarinex Tablet

5 mg
(n=1,655)

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

Placebo
Masamang Karanasan

(n=1,652)

Pharyngitis
Tuyong bibig

Myalgia
Pagkapagod

Antok
Dysmenorrhea

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

Ang dalas at magnitude ng mga abnormalidad sa laboratoryo at electrocardiographic ay 

magkatulad sa CLARINEX at mga pasyenteng ginagamot sa placebo.

Walang mga pagkakaiba sa mga salungat na kaganapan para sa mga subgroup ng mga pasyente gaya 

ng tinukoy ng kasarian, edad, o lahi.

Talamak na Idiopathic Urticaria:Sa maramihang dosis, mga pagsubok na kinokontrol ng placebo ng 

talamak na idiopathic urticaria, 211 mga pasyenteng may edad 12 taong gulang o mas matanda ang 

nakatanggap ng CLARINEX Tablets at 205 ang nakatanggap ng placebo. Ang mga salungat na kaganapan 

na iniulat ng higit sa o katumbas ng 2% ng mga pasyente na tumanggap ng CLARINEX Tablet at mas 

karaniwan sa CLARINEX kaysa sa placebo ay (mga rate para sa CLARINEX at placebo,
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ayon sa pagkakabanggit): sakit ng ulo (14%, 13%), pagduduwal (5%, 2%), pagkapagod (5%, 1%), 

pagkahilo (4%, 3%), pharyngitis (3%, 2%), dyspepsia ( 3%, 1%), at myalgia (3%, 1%).

Pediatrics

Dalawang daan at apatnapu't anim na mga bata na asignatura 6 na buwan hanggang 11 taong 

gulang ang tumanggap ng CLARINEX Syrup sa loob ng 15 araw sa tatlong klinikal na pagsubok na 

kinokontrol ng placebo. Ang mga bata na may edad 6 hanggang 11 taong gulang ay tumatanggap ng 2.5 

mg isang beses sa isang araw, ang mga paksa na may edad 1 hanggang 5 taon ay tumatanggap ng 1.25 

mg isang beses sa isang araw, at ang mga paksang 6 hanggang 11 buwan ang edad ay tumatanggap ng 

1.0 mg isang beses sa isang araw. Sa mga paksang 6 hanggang 11 taong gulang, walang indibidwal na 

masamang kaganapan ang naiulat ng 2 porsiyento o higit pa sa mga paksa. Sa mga paksang 2 hanggang 

5 taong gulang, ang mga masamang kaganapan ay iniulat para sa CLARINEX at placebo sa hindi bababa sa 

2 porsiyento ng mga paksa na tumatanggap ng CLARINEX Syrup at sa dalas na mas mataas kaysa sa 

placebo ay lagnat (5.5%, 5.4%), impeksyon sa ihi (3.6%, 0%) at varicella (3.6%, 0%). Sa mga paksang 12 

buwan hanggang 23 buwan ang edad, Ang mga masamang kaganapan na iniulat para sa produkto ng 

CLARINEX at Placebo sa hindi bababa sa 2 porsiyento ng mga paksang tumatanggap ng CLARINEX Syrup 

at sa dalas na mas mataas kaysa sa placebo ay lagnat (16.9%, 12.9%), pagtatae (15.4% 11.3%), mga 

impeksyon sa upper respiratory tract (10.8). %, 9.7%), pag-ubo (10.8%, 6.5%), tumaas ang ganang kumain 

(3.1%, 1.6%), emosyonal na lability (3.1%, 0%), epistaxis (3.1%, 0%), parasitic infection, (3.1% , 0%) 

pharyngitis (3.1%, 0%), pantal na maculopapular (3.1%, 0%). Sa mga paksang 6 na buwan hanggang 11 

buwan ang edad, ang mga masamang kaganapan ay iniulat para sa CLARINEX at Placebo sa hindi bababa 

sa 2 porsiyento ng mga paksa na tumatanggap ng CLARINEX Syrup at sa dalas na mas mataas kaysa sa 

placebo ay mga impeksyon sa upper respiratory tract (21.2%, 12.9%), pagtatae (19.7). .% 8.1%), lagnat 

(12.1%, 1.6%), pagkamayamutin (12.1%, 11.3%) pag-ubo (10.6%, 9.7%), antok (9.1%,

8.1%), brongkitis (6.1%, 0%), otitis media (6.1%, 1.6%), pagsusuka (6.1%, 3.2%), anorexia 

(4.5%, 1.6%), pharyngitis (4.5%, 1.6%), insomnia (4.5%, 0%), rhinorrhea (4.5%, 3.2%), 

erythema (3.0%, 1.6%), at pagduduwal (3.0%, 0%). Walang mga klinikal na makabuluhang 

pagbabago sa anumang electrocardiographic na parameter, kabilang ang
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pagitan ng QTc. Isa lamang sa 246 na batayang paksa na tumatanggap ng CLARINEX Syrup sa mga klinikal 

na pagsubok ang nagpahinto ng paggamot dahil sa isang masamang pangyayari.

Naobserbahan Sa Panahon ng Klinikal na Pagsasanay

Ang mga sumusunod na kusang salungat na kaganapan ay naiulat sa panahon ng 

marketing ng desloratadine: tachycardia, palpitations, mga bihirang kaso ng 

hypersensitivity reactions (tulad ng pantal, pruritus, urticaria, edema, dyspnea, at 

anaphylaxis), psychomotor hyperactivity, seizure, at mataas na liver enzymes kabilang ang 

bilirubin, at napakabihirang, hepatitis.

PAG-AABUSO AT PAG-DEPENSA SA DROGA:Walang impormasyon na magsasaad na ang pang-

aabuso o dependency ay nangyayari sa CLARINEX Tablets.

OVERDOSAGE:Ang impormasyon tungkol sa talamak na labis na dosis ay limitado sa karanasan mula sa 

mga klinikal na pagsubok na isinagawa sa panahon ng pagbuo ng produkto ng CLARINEX. Sa isang 

pagsubok na sumasaklaw sa dosis, sa mga dosis na 10 mg at 20 mg/araw na antok ay iniulat.

Ang mga solong pang-araw-araw na dosis na 45 mg ay ibinigay sa mga normal na lalaki at babae na 

boluntaryo sa loob ng 10 araw. Ang lahat ng mga ECG na nakuha sa pag-aaral na ito ay manu-manong binasa sa isang 

nakabulag na paraan ng isang cardiologist. Sa mga paksang ginagamot ng CLARINEX, nagkaroon ng pagtaas sa 

average na rate ng puso na 9.2 bpm na may kaugnayan sa placebo. Ang pagitan ng QT ay naitama para sa rate ng puso 

(QTc) sa pamamagitan ng parehong mga pamamaraan ng Bazett at Fridericia. Gamit ang QTc(Bazett) nagkaroon ng 

average na pagtaas ng 8.1 msec sa mga paksang ginagamot ng CLARINEX na may kaugnayan sa placebo. Gamit ang QT

c(Fridericia) nagkaroon ng average na pagtaas ng 0.4 msec sa mga paksang ginagamot ng CLARINEX na may kaugnayan 

sa placebo. Walang naiulat na may kaugnayang klinikal na masamang mga kaganapan.

Sa kaganapan ng labis na dosis, isaalang-alang ang mga karaniwang hakbang upang alisin 

ang anumang hindi nasisipsip na gamot. Inirerekomenda ang symptomatic at supportive na 

paggamot. Ang desloratadine at 3-hydroxydesloratadine ay hindi inaalis ng hemodialysis.

Ang pagkamatay ay naganap sa mga daga sa mga oral na dosis na 250 mg/kg o higit pa 

(tinantyang desloratadine at desloratadine metabolite exposures ay humigit-kumulang 120 beses 

ang AUC sa mga tao sa inirerekomendang pang-araw-araw na oral na dosis). Ang oral median
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Ang nakamamatay na dosis sa mga daga ay 353 mg/kg (tinatayang desloratadine exposures ay humigit-

kumulang 290 beses ang pang-araw-araw na oral na dosis ng tao sa isang mg/m2batayan). Walang pagkamatay 

na naganap sa mga oral na dosis hanggang 250 mg/kg sa mga unggoy (tinatayang desloratadine exposures ay 

humigit-kumulang 810 beses ang pang-araw-araw na oral na dosis ng tao sa isang mg/m2

batayan).

DOSAGE AT ADMINISTRASYON:

Mga matatanda at bata 12 taong gulang pataas:ang inirerekomendang dosis ng CLARINEX 

Tablets o CLARINEX RediTabs Tablets ay isang 5 mg tablet isang beses araw-araw o ang 

inirerekomendang dosis ng CLARINEX Syrup ay 2 kutsarita (5 mg sa 10 ml) isang beses araw-

araw.

Mga batang 6 hanggang 11 taong gulang:Ang inirerekomendang dosis ng CLARINEX Syrup ay 1 

kutsarita (2.5 mg sa 5 ml) isang beses araw-araw o ang inirerekomendang dosis ng CLARINEX RediTabs 

Tablets ay isang 2.5 mg tablet isang beses araw-araw.

Mga batang 12 buwan hanggang 5 taong gulang:Ang inirerekomendang dosis ng CLARINEX Syrup 

ay1/2kutsarita (1.25 mg sa 2.5 ml) isang beses araw-araw.

Mga batang 6 hanggang 11 buwang gulang:Ang inirerekomendang dosis ng CLARINEX Syrup ay 2 ml (1.0 mg) 

isang beses araw-araw.

Ang dosis na naaangkop sa edad ng CLARINEX Syrup ay dapat ibigay gamit ang isang 

pangkomersyal na magagamit na panukat o syringe na naka-calibrate upang maghatid ng 

2 mL at 2.5 mL (1/2 kutsarita).

Sa mga pasyenteng may sapat na gulang na may kapansanan sa atay o bato, ang panimulang dosis ng 

isang 5 mg tablet bawat ibang araw ay inirerekomenda batay sa data ng pharmacokinetic. Ang rekomendasyon 

sa dosis para sa mga batang may kapansanan sa atay o bato ay hindi maaaring gawin dahil sa kakulangan ng 

data.

Pangangasiwa

(desloratadine) RediTabs Tablets sa dila at hayaang maghiwa-hiwalay bago

ng CLARINEX RediTabs Mga tablet: Lugar CLARINEX
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paglunok. Ang pagkawatak-watak ng tableta ay nangyayari nang mabilis. Pangasiwaan nang may tubig o 

walang. Uminom kaagad ng tableta pagkatapos buksan ang paltos.

PAANO Ibinibigay: Mga CLARINEX Tablet:Embossed "C5", mapusyaw na asul na film 

coated na mga tablet; na nakabalot sa high-density polyethylene na mga plastik na bote ng 

100 (NDC 0085-1264-01) at 500 (NDC 0085-1264-02). Available din, CLARINEX Unit-of-Use 

package na 30 tablets (3 x 10; 10 blisters bawat card) (NDC 0085-1264-04); at Unit Dose-

Hospital Pack ng 100 Tablets (10 x 10; 10 paltos bawat card) (NDC 0085- 1264-03).

Protektahan ang Unit-of-Use packaging at Unit Dose-Hospital Pack mula sa labis na 

kahalumigmigan.

Mag-imbak sa 25°C (77°F); pinapayagan ang mga excursion sa 15-30°C (59-86°F) [tingnan ang 

USP Controlled Room Temperature]

Sensitibo sa init. Iwasan ang pagkakalantad sa o higit sa 30°C (86°F).

CLARINEX Syrup:

desloratadine sa isang 16 onsa Amber glass bottle (NDC 0085-1334-01) at isang 4 ounce 

Amber glass bottle (NDC 0085-1334-02).

malinaw na kulay kahel na likido na naglalaman ng 0.5 mg/1mL

Mag-imbak sa 25°C (77°F); pinahihintulutan ang mga iskursiyon sa 15° -30°C

86°F) [tingnan ang USP Controlled Room Temperature] Protektahan mula sa liwanag.

(59°-

CLARINEX REDITABS (desloratadine olly-disintegrating tablets)2.5 mg at 5 mg: Banayad na pula, patag 
ang mukha, bilog, may batik-batik na mga tablet na may "A" na debossed sa isang gilid para sa 5 mg na 
tablet at isang "K" na debossed sa isang gilid para sa 2.5 mg na tablet. Isang tableta sa bawat lukab sa 
mga paltos ng foil/foil na alisan ng balat. Mga pakete ng 30 tablet (naglalaman ng 5 x 6's ) 5 mg - NDC 
0085-1384-01 at 2.5 mg - NDC 0085-1408-01.
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Mag-imbak sa 25°C (77°F); pinahihintulutan ang mga iskursiyon sa 15° -30°C (59°-86°F) 

[Tingnan ang USP Controlled Room Temperature].

Schering
Schering Corporation

Kenilworth, New Jersey 07033 USA

Ang CLARINEX REDITABS brand ng desloratadine olly-disintegrating tablets ay 

ginawa para sa Schering Corporation ng CIMA LABS INC.®Eden Prairie, MN

US Patent Nos. 4,659,716; 4,863,931; 5,595,997;5,178,878;6,514,520 at

6,100,274
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