
ALLEGRA-M tablete
Clorhidrat de fexofenadină și comprimate de Montelukast

COMPOZIŢIE
ALLEGRA-M tablete Fiecare 
comprimat filmat conține:
Clorhidrat de fexofenadină IP …………………………... 120 mg 
Montelukast Sodiu IP echivalent cu Montelukast ……….. 10 mg 
Excipienți............... ............................. qs
Culoare: Galben oxid de fier și dioxid de titan IP

FORMA DE DOZARE
Tabletă filmată

INDICAȚII
ALLEGRA-Mcomprimatele sunt indicate pentru tratamentul rinitei alergice numai la adulți.

DOZE ȘI ADMINISTRARE Adulți:Un 
comprimat o dată pe zi

UTILIZARE LA POPULAȚII SPECIFICE

Insuficiență renală:Nu există date despre această combinație la pacienții cu insuficiență renală.

Insuficiență hepatică:Nu este necesară ajustarea dozei în caz de insuficiență hepatică ușoară 
până la moderată.

Sarcina:Nu există studii la femeile însărcinate. Allegra-M trebuie utilizat în timpul 
sarcinii numai dacă beneficiul potențial depășește riscul potențial pentru făt.
Poate fi utilizat în timpul sarcinii numai dacă este considerat a fi în mod clar esențial.

Alăptarea:Nu există studii la femeile care alăptează. Allegra-M ar trebui utilizat la femeile care 
alăptează numai dacă beneficiul potențial depășește riscul potențial pentru sugar.
Poate fi utilizat în timpul alăptării numai dacă este considerat a fi în mod clar esențial

Utilizare geriatrica:Nu este necesară ajustarea dozei la vârstnici.

CONTRAINDICAȚII
ALLEGRA-Mcomprimatele sunt contraindicate la pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la 
montelukast, fexofenadină sau la oricare dintre excipienți.

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII
Pacienții trebuie sfătuiți să nu utilizeze niciodată montelukast pe cale orală pentru a trata crizele acute 
de astm și să păstreze la îndemână medicația de salvare adecvată obișnuită în acest scop. Dacă apare 
un atac acut, trebuie utilizat un beta-agonist inhalator cu acțiune scurtă. Pacienții ar trebui
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cereți sfatul medicului lor cât mai curând posibil dacă au nevoie de mai multe inhalări de beta-agonişti cu acţiune 
scurtă decât de obicei.

Montelukast nu trebuie înlocuit brusc cu corticosteroizii inhalatori sau orali.

Nu există date care să demonstreze că corticosteroizii orali pot fi reduse atunci când montelukast 
este administrat concomitent.

În cazuri rare, pacienții sub tratament cu agenți anti-astmatic, inclusiv montelukast, pot 
prezenta eozinofilie sistemică, uneori prezentând caracteristici clinice de vasculită în 
concordanță cu sindromul Churg-Strauss, o afecțiune care este adesea tratată cu 
corticosteroizi sistemic. Aceste cazuri au fost uneori asociate cu reducerea sau 
întreruperea terapiei cu corticosteroizi orali. Deși nu a fost stabilită o relație cauzală cu 
antagonismul receptorilor de leucotriene, medicii trebuie să fie atenți la eozinofilie, 
erupții cutanate vasculitice, agravarea simptomelor pulmonare, complicații cardiace și/
sau neuropatie care apar la pacienții lor. Pacienții care dezvoltă aceste simptome 
trebuie reevaluați și schemele lor de tratament trebuie evaluate.

Tratamentul cu montelukast nu modifică necesitatea pacienților cu astm bronșic sensibil la aspirină de a 
evita administrarea de aspirină și alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene.

Au fost raportate evenimente neuropsihiatrice la adulți, adolescenți și copii care iau 
Montelukast (vezi pct. Reacții adverse). Pacienții și medicii trebuie alertați pentru evenimente 
neuropsihiatrice. Pacienții și/sau îngrijitorii trebuie instruiți să își anunțe medicul dacă apar 
aceste modificări. Medicii care prescriu trebuie să evalueze cu atenție riscurile și beneficiile 
continuării tratamentului cu Montelukast dacă apar astfel de evenimente.

Acest medicament conține lactoză monohidrat. Pacienții cu probleme ereditare rare de 
intoleranță la galactoză, deficit de lactază Lapp sau malabsorbție la glucoză-galactoză 
nu trebuie să ia acest medicament.

INTERACȚIUNI
Fexofenadină
Administrarea concomitentă de clorhidrat de fexofenadină cu eritromicină sau ketoconazol nu a dus la 
creșteri semnificative ale intervalului QTc. Nu au fost raportate diferențe în ceea ce privește efectele 
adverse dacă acești agenți au fost administrați singuri sau în combinație.

Administrarea unui antiacid care conține geluri de hidroxid de aluminiu și magneziu cu 15 
minute înainte de clorhidratul de fexofenadină a determinat o reducere a biodisponibilității. 
Este recomandabil să lăsați 2 ore între administrarea clorhidratului de fexofenadină și a 
antiacidelor care conțin hidroxid de aluminiu și magneziu.

Nu a fost observată nicio interacțiune între fexofenadină și omeprazol.

Montelukast
Montelukast poate fi administrat împreună cu alte terapii utilizate în mod obișnuit în profilaxia și 
tratamentul cronic al astmului bronșic. Nu este necesară ajustarea dozei atunci când 
montelukast este administrat concomitent cu teofilină, prednison, prednisolon, contraceptive 
orale (etinilestradiol/noretindronă 35/1), terfenadină, digoxină și warfarină.

Aria de sub curba concentrației plasmatice (ASC) pentru montelukast a fost scăzută cu 
aproximativ 40% la subiecții cu administrarea concomitentă de fenobarbital. De cand



Montelukast este metabolizat de CYP 3A4, 2C8 și 2C9, trebuie avută precauție, în special la 
copii, atunci când montelukast este administrat concomitent cu inductori ai CYP 3A4, 2C8 și 
2C9, cum ar fi fenitoina, fenobarbitalul și rifampicina.

Studiile in vitro au arătat că Montelukast este un inhibitor puternic al CYP 2C8. Cu toate acestea, datele 
dintr-un studiu clinic de interacțiune medicament-medicament care a implicat montelukast și 
rosiglitazonă (un substrat sonda reprezentativ pentru medicamentele metabolizate în principal de CYP 
2C8) au demonstrat că montelukastul nu inhibă CYP 2C8 in vivo. Prin urmare, nu se anticipează că 
montelukast va modifica semnificativ metabolismul medicamentelor metabolizate de această enzimă 
(de exemplu, paclitaxel, rosiglitazonă și repaglinidă).

Studiile in vitro au arătat că Montelukast este un substrat al CYP 2C8 și, într-o măsură mai 
puțin semnificativă, al 2C9 și 3A4. Într-un studiu clinic de interacțiune medicament-
medicament care a implicat montelukast și gemfibrozil (un inhibitor al CYP 2C8 și 2C9), 
gemfibrozil a crescut expunerea sistemică la montelukast de 4,4 ori. Nu este necesară 
ajustarea de rutină a dozei de montelukast la administrarea concomitentă cu gemfibrozil 
sau alți inhibitori puternici ai CYP 2C8, dar medicul trebuie să fie conștient de potențialul de 
creștere a reacțiilor adverse.

Pe baza datelor in vitro, nu sunt anticipate interacțiuni medicamentoase importante din punct de vedere 
clinic cu inhibitori mai puțin puternici ai CYP 2C8 (de exemplu, trimetoprim). Administrarea concomitentă de 
montelukast cu itraconazol, un inhibitor puternic al CYP 3A4, nu a dus la o creștere semnificativă a expunerii 
sistemice la montelukast.

EFECTE ASUPRA CAPACITĂŢII DE CONDUCERE ŞI DE A UTILIZA MAŞINI
ALLEGRA-Mnu are nicio influență sau are o influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule și de a 
folosi utilaje. Cu toate acestea, indivizii au raportat somnolență sau amețeli.

EFECTE NEDERATE
Fexofenadină
În studiile controlate cu placebo care au implicat pacienți cu rinită alergică sezonieră și urticarie 
cronică idiopatică, evenimentele adverse au fost comparabile la pacienții tratați cu fexofenadină și 
placebo.

Cele mai frecvente evenimente adverse raportate cu fexofenadina includ:
> 3%: cefalee,
1-3%: somnolență, amețeli și greață.

Evenimentele care au fost raportate în timpul studiilor controlate care au implicat pacienți cu 
rinită alergică sezonieră și urticarie cronică idiopatică, cu o incidență mai mică de 1% și similare 
cu placebo și au fost raportate rar în timpul supravegherii după punerea pe piață, includ: 
oboseală, insomnie, nervozitate și tulburări de somn sau paronirie. În cazuri rare, au fost 
raportate erupții cutanate, urticarie, prurit și reacții de hipersensibilitate cu manifestări precum 
angioedem, constricție toracică, dispnee, înroșire și anafilaxie sistemică.

Evenimentele adverse raportate în studiile controlate cu placebo privind urticaria cronică idiopatică au fost 
similare cu cele raportate în studiile controlate cu placebo asupra rinitei alergice sezoniere. În studiile 
controlate cu placebo care au implicat pacienți copii cu rinită alergică sezonieră (cu vârsta de 6-11 ani), 
evenimentele adverse au fost similare cu cele observate în studiile care au implicat pacienți cu rinită alergică 
sezonieră de 12 ani și peste. În studiile clinice controlate care au implicat pediatrie



la pacienții cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 5 ani, nu au existat evenimente adverse neașteptate la 
pacienții tratați cu clorhidrat de fexofenadină.

Montelukast
Următoarele reacții adverse au fost raportate după punerea pe piață:

Clasa de aparate și organe Reacție adversă Frecvență
Categorie

Infecții și infestări infecție respiratorie superioara1 Foarte comun
Tulburări ale sistemului sanguin și 
limfatic

tendință crescută de sângerare Rar
Trombocitopenie Foarte rar

Tulburare a sistemului imunitar reacții de hipersensibilitate, inclusiv anafilaxie Mai puțin frecvente

infiltrarea hepatică eozinofilă Foarte rar
Tulburari psihiatrice vis

insomnie,
inclusiv comportament agresiv sau ostilitate, 
depresie, hiperactivitate psihomotorie (inclusiv 
iritabilitate, neliniște, tremor2)

anomalii
somnambulism,

inclusiv
anxietate,

coșmaruri,
agitaţie

Mai puțin frecvente

tulburări de atenție, tulburări de memorie, tic Rar
halucinații, dezorientare, gândire și comportament 
suicidar (sinucidere)

Foarte rar

Simptome obsesiv-compulsive1, 
disfemie1

Necunoscut

Tulburare a sistemului nervos ameţeală,
convulsii

somnolenţă parestezie/hipotezie, Mai puțin frecvente

Tulburări cardiace palpitații Rar
Respirator,
tulburări mediastinale

toracic și epistaxis Mai puțin frecvente

Churg-Strauss
Atenționări și precauții), eozinofilie pulmonară

sindrom (CSS) (vezi secțiunea Foarte rar

Tulburări gastrointestinale Diaree3, greață3, vărsături3 Uzual
gură uscată, dispepsie Mai puțin frecvente

Tulburări hepatobiliare niveluri crescute ale transaminazelor serice (ALT, AST) Uzual
Hepatită (inclusiv leziuni hepatice colestatice, 
hepatocelulare și cu model mixt).

Foarte rar

Tulburări ale pielii și țesutului 
subcutanat

Eczemă3 Uzual
vânătăi, urticarie, prurit Mai puțin frecvente

angioedem Rar
eritem nodos, eritem multiform Foarte rar

Tulburări musculo-scheletice și ale 
țesutului conjunctiv

artralgie, mialgie inclusiv crampe musculare Mai puțin frecvente

Tulburări renale și urinare Enurezis la copii Mai puțin frecvente

General
conditiile locului de administrare

tulburări și Pirexie3 Uzual
astenie/oboseală, stare generală de rău, edem, Mai puțin frecvente

Categoria de frecvență: definită pentru fiecare reacție adversă prin incidența raportată în baza de date din 
studiile clinice: foarte frecvente (≥ 1/10), frecvente (≥ 1/100 până la < 1/10), mai puțin frecvente (≥ 1/1.000 
până la < 1 /100), rare (≥ 1/10.000 până la < 1/1.000), foarte rare (< 1/10.000).



1Această experiență adversă, raportată ca fiind foarte frecventă la pacienții cărora li sa administrat
montelukast, a fost, de asemenea, raportat ca foarte frecvent la pacienții cărora li s-a administrat placebo în 
studiile clinice.

2Categoria de frecvență: Rar.
3Această experiență adversă, raportată ca frecventă la pacienții cărora li sa administrat montelukast, a fost 
raportată, de asemenea, ca frecventă la pacienții cărora li s-a administrat placebo în studiile clinice.

Supradozaj
Nu există date raportate despre supradozajul acestei combinații de la lansarea în 2012. Cu toate 
acestea, supradozajul a fost raportat cu molecule individuale.

Fexofenadină
Experiență umană:
Majoritatea raportărilor de supradozaj cu clorhidrat de fexofenadină conțin informații limitate. 
Cu toate acestea, au fost raportate amețeli, somnolență și gură uscată. Doze unice de până la 
800 mg și doze de până la 690 mg BID timp de 1 lună sau 240 mg QD timp de 1 an au fost 
studiate la subiecți sănătoși, fără apariția unor evenimente adverse semnificative clinic, 
comparativ cu placebo. Doza maximă tolerată de fexofenadină nu a fost stabilită.

Management:
Luați în considerare măsuri standard pentru a elimina orice medicament neabsorbit. Se 
recomandă tratament simptomatic și de susținere. Hemodializa nu a eliminat eficient 
fexofenadina din sânge.

Montelukast
În studiile privind astmul cronic, montelukast a fost administrat la pacienți în doze de până la 200 mg/
zi timp de 22 de săptămâni și, în studii pe termen scurt, până la 900 mg/zi la pacienți timp de 
aproximativ o săptămână, fără reacții adverse importante din punct de vedere clinic.

Au existat raportări de supradozaj acut în experiența de după punerea pe piață și studii 
clinice cu montelukast. Acestea includ raportări la adulți și copii cu o doză de până la 
1000 mg (aproximativ 61 mg/kg la un copil de 42 de luni). Constatările clinice și de 
laborator observate au fost în concordanță cu profilul de siguranță la adulți și copii și 
adolescenți. Nu au existat reacții adverse în majoritatea raportărilor de supradozaj.

Simptome de supradozaj

Cele mai frecvente evenimente adverse au fost în concordanță cu profilul de siguranță al 
montelukast și au inclus dureri abdominale, somnolență, sete, cefalee, vărsături și 
hiperactivitate psihomotorie.

Managementul supradozajului

Nu sunt disponibile informații specifice privind tratamentul supradozajului cu montelukast. 
Nu se știe dacă montelukast este dializabil prin hemodializă peritoneală.
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