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IP חמצני דו וטיטניום ברזל של צהובה תחמוצת: צבע
מינון טופס
בסרט מצופה טאבלט

אינדיקציות
.בלבד במבוגרים אלרגית בנזלת לטיפול מיועדות טבליותM-אלגרה

 פעם אחת טבליה:מבוגרים וניהול מינון
ביום

ספציפיות באוכלוסיות שימוש

.כליות לקויות עם בחולים זה שילוב על נתונים אין:כליות ליקוי

.בינונית עד קלה כבד ספיקת אי של במקרה מינון בהתאמת צורך אין:כבד ספיקת

 התועלת אם רק בהריון-M ב להשתמש יש-אלגרה. בהריון נשים על מחקרים אין:הרֵיָֹון
.לעובר הפוטנציאלי הסיכון על עולה הפוטנציאלית

.בעליל כחיוני נחשב הוא אם רק ההריון במהלך בו להשתמש ניתן

 אם רק מניקות בנשים-M ב להשתמש יש-אלגרה. מניקות בנשים מחקרים אין:חלֲבִָיּות
.לתינוק הפוטנציאלי הסיכון על עולה הפוטנציאלית התועלת

בעליל כחיוני נחשב הוא אם רק בהנקה בו להשתמש ניתן

.בקשישים מינון בהתאמת צורך אין:גריאטרי שימוש

נגד התוויות
 לכל או לפקסופנדין, למונטלוקסט ידועה יתר רגישות עם בחולים אסורות טבליותM-אלגרה
.העזר ממרכיבי אחד

זהירות ואמצעי אזהרות
 אסטמה בהתקפי לטיפול פומי במונטלוקסט להשתמש לא לעולם לחולים   להמליץ יש

 מתרחש אם. זמינות זו למטרה המתאימות הרגילות ההצלה תרופות על ולשמור חריפים
צריכים מטופלים. טווח קצר בטא-אגוניסט-Agonist ב להשתמש יש, חריף התקף
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 בטא-אגוניסטים של שאיפות ליותר זקוקים הם אם האפשרי בהקדם הרופא של לייעוץ פנה
.מהרגיל טווח קצרי

.הפה דרך או בשאיפה בקורטיקוסטרואידים בפתאומיותMontelukast  את להחליף אין

 ניתנת מונטלוקסט כאשר הפה דרך קורטיקוסטרואידים להפחית שניתן המוכיחים נתונים אין
.במקביל

 עלולים, מונטלוקסט כולל, אסתמה נוגדות בתרופות בטיפול מטופלים, נדירים במקרים
 כלי דלקת של קליניים מאפיינים עם מופיעות ולעיתים, מערכתית אאוזינופיליה עם להופיע

 סיסטמי בטיפול קרובות לעיתים המטופל מצבStrauss ,Churg- תסמונת עם התואמים דם
 הטיפול הפסקת או להפחתה לעיתים נקשרו אלו מקרים. בקורטיקוסטרואידים
 לקולטן אנטגוניזם עם סיבתי קשר הוכח שלא למרות. הפה דרך בקורטיקוסטרואידים

 החמרה, וסקוליטית פריחה, לאאוזינופיליה ערניים להיות צריכים הרופאים, לויקוטריאן
 להעריך יש. שלהם בחולים המופיעים נוירופתיה או/ו לבביים סיבוכים, ריאתיים בתסמינים

.שלהם הטיפול משטרי את ולהעריך אלו תסמינים המפתחים חולים מחדש

 להימנע לאספירין רגישה אסתמה עם חולים של הצורך את משנה אינו במונטלוקסט טיפול
.אחרות סטרואידיות שאינן דלקת נוגדות ותרופות אספירין מנטילת
 סעיף ראה( מונטלוקסט הנוטלים וילדים מתבגרים, במבוגרים דווחו נוירופסיכיאטריים אירועים
 להנחות יש. נוירו-פסיכיאטריים אירועים על ורופאים מטופלים להזהיר יש). לוואי תופעות
 להעריך הרושמים על. אלו שינויים מתרחשים אם שלהם לרופא   להודיע מטפלים או/ו מטופלים

.כאלה אירועים מתרחשים אם במונטלוקסט הטיפול המשך של והיתרונות הסיכונים את היטב

 אי של נדירות תורשתיות בעיות עם מטופלים. מונוהידראט לקטוז מכיל זה תרופתי מוצר
.זו תרופה לקחת צריכים אינם גלוקוז-גלקטוז ספיגת או בלקטאז חוסר, לגלקטוז סבילות

אינטראקציות
פקסופנדין

 לאketoconazole  או אריתרומיצין עםhydrochloride fexofenadine  של משותף מתן
 ניתנו אלו תרופות אם בין לוואי בתופעות הבדלים דווחו לא-QTc. ב משמעותית לעלייה הביא
.בשילוב או לבד

 הפקסופנדין לפני דקות15  הידרוקסיד ומגנזיום אלומיניום המכיל חומצה סותרי ל'ג מתן
 פקסופנדין מתן בין שעתיים להשאיר רצוי. הביולוגית בזמינות להפחתה גרם, הידרוכלוריד
.הידרוקסיד ומגנזיום אלומיניום המכילים חומצה וסותרי הידרוכלוריד

.לאומפרזול פקסופנדין בין אינטראקציה נצפתה לא

מונטלוקסט
 כרוני וטיפול מונע בטיפול שגרתי באופן המשמשים אחרים טיפולים עם מונטלוקסט לתת ניתן

, פרדניזון, תיאופילין עם יחד ניתנת מונטלוקסט כאשר מינון בהתאמת צורך אין. באסתמה
 דיגוקסין, טרפנדין35/1),  נורתינדרון/אסטרדיול אתיניל( אוראליים מניעה אמצעי, פרדניזולון

.וורפרין

 עם בנבדקים-40% בכ ירד מונטלוקסט עבור(AUC)  הפלזמה ריכוז לעקומת מתחת השטח
מאזphenobarbital.  של משותף מתן



 במיוחד, זהירות לנקוט יש-2C9, ו2C8 3A4, CYP  ידי על חומרים חילוף עובר מונטלוקסט
, פניטואין כגון-2C9, ו2C8 3A4, CYP  מעוררי עם במקביל ניתנת מונטלוקסט כאשר, בילדים

.וריפמפיצין פנוברביטל

 נתונים, זאת עם2C8 .CYP  של חזק מעכב הואMontelukast  כי הראו במבחנה מחקרים
 מצע(-rosiglitazone וmontelukast  הכוללות תרופתיות בין קליני אינטראקציות ממחקר
 כי הוכיחו2C8 (CYP  ידי על בעיקר המועברים רפואיים מוצרים של המייצג בדיקה

montelukastמעכב אינו  vivo in 2C8 .CYPאת ניכר באופן לשנות צפוי לא מונטלוקסט, לכן 
, פקליטקסל, למשל( זה אנזים ידי על המחולפים תרופתיים מוצרים של החומרים חילוף

).ורפגליניד רוזיגליטזון

 של, משמעותית פחות ובמידה2C8 ,CYP  של מצע הוא שמונטלוקסט הראו במבחנה מחקרים
2C93. וA4-וגמפיברוזיל מונטלוקסט שכלל תרופתיות בין אינטראקציות של קליני במחקר )
 פי למונטלוקסט המערכתית החשיפה את העלה גמפיברוזיל2C9)  והן2C8 CYP  של הן מעכב

 אוgemfibrozil  עם משותף במתןmontelukast  של שגרתי מינון בהתאמת צורך אין4.4.
 בתגובות לעלייה לפוטנציאל מודע להיות הרופא על אך2C8 ,CYP  של אחרים חזקים מעכבים
.הלוואי

 קלינית מבחינה חשובות תרופתיות אינטראקציות צפויות לא, במבחנה נתונים על בהתבסס
 של משותף מתןtrimethoprim).  למשל(2C8 CYP  של חזקים פחות מעכבים עם

montelukastעם  ,itraconazole3  של חזק מעכבA4 ,CYPמשמעותית לעלייה הביא לא 
montelukast. של המערכתית בחשיפה

במכונות ולהשתמש לנהוג היכולת על השפעות
 דיווחו אנשים, זאת עם. במכונות ולהשתמש לנהוג היכולת על זניחה או השפעה איןM-אלגרה

.סחרחורת או נמנום על

רצויות לא השפעות
פקסופנדין
, כרונית אידיופטית אורטיקריה וחולי עונתית אלרגית נזלת שכללו פלצבו מבוקרי בניסויים
.ובפלצבו בפקסופנדין שטופלו בחולים דומות היו הלוואי תופעות

:כוללות פקסופנדין עם המדווחות ביותר השכיחות הלוואי תופעות
,ראש כאב3%: >

.ובחילה סחרחורת, ישנוניות1-3%:

 אורטיקריה וחולי עונתית אלרגית נזלת הכוללים מבוקרים ניסויים במהלך שדווחו אירועים
 במהלך רחוקות לעיתים ודווחו לפלצבו ודומה-1% מ פחות של שכיחות עם כרונית אידיופטית

 במקרים. פרוניריה או שינה והפרעות עצבנות, שינה נדודי, עייפות: כוללים שיווק לאחר מעקב
, אנגיואדמה כגון ביטויים עם יתר רגישות ותגובות גרד, אורטיקריה, פריחה על דווח נדירים
.מערכתית ואנפילקסיס סומק, נשימה קוצר, בחזה לחץ

 דומים היו מבוקרים כרונית כרונית אידיופטית אורטיקריה במחקרי שדווחו הלוואי תופעות
 שכללו פלצבו מבוקרי בניסויים. פלצבו מבוקרי עונתית אלרגית נזלת במחקרי שדווחו לאלו
 שנצפו לאלו דומות היו הלוואי תופעות6-11),  גילאי( בילדים עונתית אלרגית נזלת חולי

 מבוקרים קליניים בניסויים. ומעלה12  בני עונתית אלרגית נזלת חולי שכללו בניסויים
ילדים הכוללים



ב שטופלו בחולים צפויות בלתי לוואי תופעות היו לא, שנים5  עד חודשים6  בגילאי בחולים
hydrochloride-.fexofenadine

מונטלוקסט
:השיווק לאחר בשימוש דווחו הבאות הלוואי תופעות

תדירותשלילית תגובהמערכת איברי כיתת
קטגוריה

שכיח מאד1העליונות הנשימה בדרכי זיהוםונגיעות זיהומים

נדִָירלדימום מוגברת נטייההלימפה ובמערכת בדם הפרעות

מאוד נדירטרומבוציטופניה

נדִָיראנפילקסיס כולל יתר רגישות תגובותהחיסון במערכת הפרעה

מאוד נדירבכבד אאוזינופילית חדירת

חולםפסיכיאטריות הפרעות
,שינה נדודי
, דיכאון, עוינות או תוקפנית התנהגות כולל

, שקט אי, עצבנות כולל( פסיכומוטורית היפראקטיביות
)2רעד

חריגות
,סהַרֲּורִיּות

לרְּבַֹות
,חרֲדָהָ

,סיוטים
תסיסה

נדִָיר

נדִָירטיק, בזיכרון פגיעה, בקשב הפרעה

( והתנהגות אובדנית חשיבה, התמצאות חוסר, הזיות
)אובדנות

מאוד נדיר

1אובססיביים-קומפולסיביים תסמינים

1דיספמיה,

ידוע לא

,סחְרַחֹורתֶהעצבים במערכת הפרעה
תפְִיסהָ

נדִָיר,היפותזיה/פרסתזיהנּומהָ

נדִָירלב דפיקותלב הפרעות

,הנשימה מערכת
מדיסטינליות הפרעות

נדִָיראפיסטקסיסוהחזה בית

ורג-שטראוס'צ
ריאתית אאוזינופיליה), זהירות ואמצעי אזהרות

מאוד נדירסעיף ראה()CSS(תסִמֹונתֶ

מׁשְּותף3ָהקאות, 3בחילה, 3ׁשלִׁשּולהעיכול במערכת הפרעות

נדִָירדיספפסיה, בפה יובש

מׁשְּותףָ(ALT, AST) בסרום טרנסמינאזות של גבוהות רמותכבד-רגל הפרעות

 ופגיעת תאית כבד, כולסטטית פגיעה כולל( כבד דלקת
).מעורבת בתבנית כבד

מאוד נדיר

מׁשְּותף3ָפריחהעוריות התת וברקמות בעור הפרעות

נדִָירגרד, אורטיקריה, חבורות

נדִָיראנגיואדמה

multiforme nodosum, erythemaerythemaמאוד נדיר

 ורקמות ושלד שרירים הפרעות
חיבור

נדִָירשרירים התכווצויות כולל מיאלגיה, ארתרלגיה

נדִָירילדים הרטבתובשתן בכליות הפרעות

כללי
הניהול אתר תנאי

מׁשְּותף3ָפירקסיהוהפרעות

נדִָיר,בצקת, חולשה, עייפות/אסתניה

 של הנתונים בבסיס שדווחה השכיחות לפי שלילית תגובה כל עבור מוגדרת: תדירות קטגוריית
1 /<  עד1/1,000  (≥ נדיר1/10), <  עד1/100  (≥ שכיח1/10),  (≥ מאוד שכיח: הקליניים הניסויים

1/10,000).(<  מאוד נדיר1/1,000), <  עד1/10,000  (≥ נדיר100),



שקיבלו בחולים מאוד כשכיחה דווחה, זו שלילית חוויה1
 ,montelukastקליניים בניסויים פלצבו שקיבלו בחולים מאוד כשכיח גם דווח.

.נדיר: תדר קטגוריית2
 בחולים גם כשכיחה דווחה, מונטלוקסט שקיבלו בחולים כשכיחה שדווחה, זו שלילית חוויה3

.קליניים בניסויים פלצבו שקיבלו

יתר מינון
 מנת על דווח, זאת עם2012.  בשנת ההשקה מאז זה שילוב של יתר מנת על נתונים דווחו לא
.בודדות מולקולות עם יתר

פקסופנדין
:אנושי ניסיון
 על דווח, זאת עם. מוגבל מידע מכילים הידרוכלוריד פקסופנדין של יתר מנת על הדיווחים רוב

BID  ג"מ690  עד של ומינונים ג"מ800  עד של בודדים מינונים. בפה ויובש נמנום, סחרחורת
 ללא בריאים בנבדקים נחקרו שנה למשך לשנייה ליום ג"מ240  או אחד חודש למשך

 המרבי המינון. לפלצבו בהשוואה קלינית מבחינה משמעותיות לוואי תופעות של התפתחות
.נקבע לא פקסופנדין של הנסבל

:הנַהלָהָ
. ותומך סימפטומטי טיפול מומלץ. נספגה שלא תרופה כל להסרת סטנדרטיים אמצעים שקול

.מהדם פקסופנדין את ביעילות הסירה לא המודיאליזה

מונטלוקסט
22  במשך לחולים ליום ג"מ200  עד של במינונים ניתנה מונטלוקסט, כרונית אסתמה במחקרי
 חוויות ללא אחד כשבוע למשך לחולים ליום ג"מ900  עד, טווח קצרי ובמחקרים שבועות
.קלינית מבחינה חשובות שליליות

. מונטלוקסט עם קליניים ובמחקרים השיווק שלאחר בניסיון חריפה יתר מנת על דיווחים היו
42  בן בילד ג"ק/ג"מ-61 כ( ג"מ1000  עד של במינון וילדים במבוגרים דיווחים כוללים אלה

 הבטיחות פרופיל עם עקביים היו שנצפו והמעבדתיים הקליניים הממצאים). חודשים
.יתר מנת על הדיווחים ברוב שליליות חוויות היו לא. בילדים ובמטופלים במבוגרים

יתר מנת של תסמינים

 וכללוmontelukast  של הבטיחות פרופיל עם עקביות היו ביותר השכיחות השליליות החוויות
.פסיכומוטורית והיפראקטיביות הקאות, ראש כאבי, צמא, נמנום, בטן כאבי

יתר במנת טיפול

 ניתן מונטלוקסט אם ידוע לא. מונטלוקסט של יתר במינון הטיפול על זמין ספציפי מידע אין
.המודיאליזה או פריטונאלית בדיאליזה לדיאליזה



:ידי על מיוצר
Dist: Bharuch-393002, Estate, Ankleshwar GIDC-14,Bו3503-15 3501, ' מס חלקה

Limited, 6310- PrivateZentiva

722 403 - Estate, Verna, Salcete, Goa Industrial III, Verna Phase-121, L'מס חלקה Limited, 
IndiaSanofi

:מקָֹור
2020 מאי'הV6Fexofenadine: CCDS 14  מתאריך•
2021 פברואר'הv1Montelukast: CCDS 04  מתאריך•

2012 אוקטובר: נוצר
2021 ספטמבר: עודכן


