
.Mأقراص -أليغرا
ومونتيلوكاستهيدروكلوريد فيكسوفينادين أقراص
تكوين

مضغوطة كل  .Mأقراص -أليغرا

على:تحتوي بالفيلم ملبسة

مجم  IP …………………………120 .. هيدروكلوريد فيكسوفينادين

مجم 10  .. ………مونتيلوكاست يعادل ما  IPالصوديوم مونتيلوكاست

qsسواغ .................. .............................
IPالتيتانيوم أكسيد وثاني الحديد أكسيد أصفر اللون:
جرعاتشكل

بالفيلمملبسة مضغوطة

اإلستعمالدواعي

فقط.البالغين عند التحسسي األنف التهاب لعالج األقراص توصف م-أليغرا

قرص الكبار:االستعمال: وطريقة الجرعة

يومياواحدة مرة واحد
محددةسكانية مجموعات في استخدم

الكلوي.القصور مرضى في المجموعة هذه عن بيانات توجد ال الكلوي:القصور

المتوسط.إلى الخفيف الكبدي القصور حالة في الجرعة تعديل يلزم ال كبدي:اختالل

كانت إذا فقط الحمل أثناء  Mاستخدام يجب -أليجراالحوامل. النساء على دراسات توجد ال حمل:

الجنين.على المحتملة المخاطر تفوق المحتملة الفائدة

واضح.بشكل ضرورياً اعتباره تم إذا فقط الحمل أثناء استخدامه يمكن

كانت إذا فقط المرضعات في  Mاستخدام يجب -أليجراالمرضعات. في دراسات توجد ال الرضاعة:

الرضيع.على المحتملة المخاطر تفوق المحتملة الفائدة

ضروريأنه الواضح من كان إذا فقط الطبيعية الرضاعة في استخدامه يمكن

السن.كبار عند الجرعة تعديل يلزم ال الشيخوخة:استخدام

موانع

المعروف الحساسية فرط من يعانون الذين المرضى في األقراص تستعمل ال م-أليغرا

السواغات.من ألي أو فيكسوفينادين أو لمونتيلوكاست

واإلحتياطاتالمحاذير
وللحفاظ الحادة الربو نوبات لعالج أبداً الفموي مونتيلوكاست استخدام بعدم المرضى نصح يجب

يجب حادة ، نوبة حدوث حالة في بسهولة. متاحاً الغرض لهذا المعتاد المناسب اإلنقاذ دواء على

المرضىعلى يجب استنشاقه. يتم المفعول قصير بيتا ناهض استخدام
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قصيرة بيتا ناهضات استنشاق من المزيد إلى بحاجة كانوا إذا ممكن وقت أسرع في الطبيب نصيحة اطلب

المعتاد.من أكثر المفعول

الفموية.أو المستنشقة بالكورتيكوستيرويدات فجأة مونتيلوكاست استبدال ينبغي ال

مونتيلوكاست إعطاء عند الفم طريق عن الكورتيكوستيرويدات تقليل يمكن أنه توضح بيانات توجد ال

متزامن.بشكل

ذلك في بما للربو مضادة بعوامل للعالج يخضعون الذين المرضى يصاب قد نادرة ، حاالت في

الدموية األوعية اللتهاب سريرية بسمات أحياناً ويظهر الجهازي ، الحمضات بفرط المونتيلوكاست

بالكورتيكوستيرويدات بالعالج غالباً عالجها يتم حالة وهي ستروس ، شيرج متالزمة مع المتوافقة

طريق عن بالكورتيكوستيرويد العالج سحب أو بتقليل أحياناً الحاالت هذه ارتبطت وقد الجهازية.

األطباء يكون أن يجب الليكوترين ، مستقبالت عداء مع سببية عالقة وجود عدم من الرغم على الفم.

والمضاعفات المتفاقمة ، الرئوية واألعراض الوعائي ، الجلدي والطفح الحمضات ، لفرط متيقظين

تظهر الذين المرضى تقييم إعادة يجب مرضاهم. في يظهر الذي العصبي االعتالل أو   /والقلبية ،

عالجهم.نظم وتقييم األعراض هذه عليهم

تناول تجنب إلى لألسبرين الحساس بالربو المصابين المرضى حاجة بمونتيلوكاست العالج يغير ال

الستيرويدية.غير لاللتهابات المضادة األدوية من وغيره األسبرين

يتناولون الذين واألطفال والمراهقين البالغين عند نفسية عصبية أحداث عن اإلبالغ تم
العصبية لألحداث واألطباء المرضى تنبيه يجب . )العكسيةالتفاعالت قسم انظر (مونتيلوكاست

هذه حدوث حالة في طبيبهم إلخطار الرعاية مقدمي أو   /والمرضى توجيه يجب والنفسية.
في بعناية بمونتيلوكاست العالج استمرار وفوائد مخاطر تقييم الواصفين على يجب التغييرات.

األحداث.هذه مثل حدوث حالة

نادرة وراثية مشاكل من يعانون الذين المرضى مونوهيدرات. الالكتوز على الطبي المنتج هذا يحتوي

هذا يأخذوا أال يجب والجاالكتوز الجلوكوز امتصاص سوء أو الالكتاز نقص أو الجاالكتوز تحمل عدم من

الدواء.

التفاعالت
فيكسوفينادين

زيادة إلى الكيتوكونازول أو اإلريثروميسين مع الفكسوفينادين لهيدروكلوريد المتزامن التناول يؤد لم

بمفردها العوامل هذه إعطاء تم سواء الضارة اآلثار في اختالفات عن اإلبالغ يتم لم . QTcفي ملحوظة

مجتمعة.أو

المغنيسيوم وهيدروكسيد األلومنيوم من هالمية مواد على يحتوي للحموضة مضاد إعطاء تسبب

بترك ينُصح البيولوجي. التوافر انخفاض في الفكسوفينادين ، هيدروكلوريد من دقيقة 15 قبل

هيدروكسيد على المحتوية الحموضة ومضادات الفكسوفينادين هيدروكلوريد إعطاء بين ساعتين

والمغنيسيوم.األلمنيوم

وأوميبرازول.فيكسوفينادين بين تفاعل أي يالحظ لم

مونتيلوكاست

المزمن والعالج الوقاية في روتيني بشكل تستخدم أخرى عالجات مع مونتيلوكاست استخدام يمكن

بريدنيزولون ، بريدنيزون ، الثيوفيلين ، مع المونتيلوكاست تناول عند الجرعة لتعديل حاجة ال للربو.

وارفارين.ديجوكسين ، تيرفينادين ،  ، )1/35نوريثيندرون   /استراديولإيثينيل (الفموية الحمل موانع

في تقريباً ٪ 40 بنسبة لمونتيلوكاست  )(AUCالبالزما تركيز منحنى تحت الواقعة المنطقة انخفضت

حيثالفينوباربيتال. تناول في شاركوا الذين األشخاص



عند خاصة الحذر ، توخي يجب C9 ، 2و C8 2و  A4 3CYPبواسطة مونتيلوكاست استقالب يتم

الفينيتوين مثل  ، 2C9 و C8 2و  A4 3CYPمحفزات مع مونتيلوكاست تناول يتم عندما األطفال ،

والريفامبيسين.والفينوباربيتال

فإن ذلك ، ومع . C8 2CYPلـ قوي مثبط هو مونتيلوكاست أن المختبر في الدراسات أظهرت

مونتيلوكاست تتضمن الدوائي الدوائي للتفاعل سريرية دراسة من المأخوذة البيانات

C8بواسطة أساسي بشكل استقالبها يتم التي الطبية للمنتجات مسبار ركيزة ممثل (وروزيجليتازون
2CYP(  يثبط ال المونتيلوكاست أن أظهرتC8 2CYP  يغير أن يتُوقع ال لذلك ، الحي. الجسم في

استقالبها يتم التي الطبية للمنتجات الغذائي التمثيل عملية ملحوظ بشكل المونتيلوكاست

.)وريباجلينيدروزيجليتازون ، باكليتاكسيل ، المثال ، سبيل على (اإلنزيم هذا بواسطة

أهمية أقل وبدرجة  C8 2CYPمن ركيزة عن عبارة مونتيلوكاست أن المختبر في الدراسات أظهرت

مثبط ( gemfibrozilو المونتيلوكاست بين الدوائية للتفاعالت سريرية دراسة في A4 .3و C9 2من

4.4 بمقدار لمونتيلوكاست الجهازي التعرض من  gemfibrozilزاد  )C92و  C8 2CYPمن لكل

أو جمفيبروزيل مع المشترك اإلعطاء عند الروتينية المونتيلوكاست جرعة تعديل يلزم ال ضعفاً.

زيادة باحتمالية دراية على الطبيب يكون أن يجب ولكن  ، C8 2CYPلـ أخرى قوية مثبطات

الضائرة.التفاعالت

أقل مثبطات مع سريرياً مهمة دوائية تفاعالت حدوث يتُوقع ال المختبرية ، البيانات إلى استناداً

قوي مثبط وهو إيتراكونازول ، مع مونتيلوكاست تناول يؤد لم . )تريميثوبريممثل ( C8 2CYPلـ فعالية

لمونتيلوكاست.الجهازي التعرض في معنوية زيادة إلى  ، A4 3CYPلـ

اآلالتواستخدام القيادة على القدرة على التأثيرات

أبلغ فقد ذلك ، ومع اآلالت. واستخدام القيادة على القدرة على ضئيل تأثير أو تأثير له ليس م-أليغرا

الدوار.أو النعاس عن األفراد

مرغوبةغير تأثيرات
فيكسوفينادين

المزمنين األرتكاريا ومرضى الموسمي التحسسي األنف التهاب تشمل والتي بالغفل المضبوطة التجارب في

والعالج بالفيكسوفينادين عولجوا الذين المرضى في للمقارنة قابلة الضائرة األحداث كانت السبب ، مجهولي

الوهمي.

يلي:ما فيكسوفينادين باستخدام عنها اإلبالغ تم التي شيوعاً األكثر الضائرة األحداث تشمل

صداع ،3٪:  >

غثيان.دوار ، خمول ، 1-3٪:

التحسسي األنف التهاب تشمل التي للرقابة الخاضعة التجارب خالل عنها اإلبالغ تم التي األحداث

وتشبه ٪ 1 من أقل حاالت من يعانون الذين السبب مجهولي المزمن الشرى ومرضى الموسمي

واألرق ، التعب ، تشمل: التسويق بعد ما مراقبة أثناء نادراً عنها اإلبالغ تم والتي الوهمي الدواء

جلدي ، طفح تفاعالت عن اإلبالغ تم نادرة ، حاالت في بارونيريا. أو النوم واضطرابات والعصبية ،

التنفس ، وضيق الصدر ، وضيق الوعائية ، الوذمة مثل مظاهر مع حساسية وفرط حكة شرى ،

المجموعي.والتأق الجلد واحمرار

للتحكم الخاضعة السبب مجهولة المزمنة األرتكاريا دراسات في عنها اإلبالغ تم التي الضائرة األحداث كانت

الوهمي. للتحكم الخاضع الموسمي التحسسي األنف التهاب دراسات في عنها اإلبالغ تم التي لتلك مماثلة الوهمي

من سنة 6-11 (لألطفال الموسمي التحسسي األنف التهاب مرضى تشمل والتي بالغفل المضبوطة التجارب في

األنف التهاب مرضى شملت التي التجارب في لوحظت التي لتلك مماثلة الضائرة األحداث كانت  ، )العمر

األطفالطب تشمل التي للرقابة الخاضعة السريرية التجارب في فوق. وما سنة 12 الموسمي التحسسي



الذين المرضى في متوقعة غير سلبية أحداث هناك تكن لم سنوات ، 5 و أشهر 6 بين أعمارهم تتراوح الذين المرضى

هيدروكلوريد.فيكسوفينادين باستخدام عولجوا

مونتيلوكاست

التسويق:بعد ما استخدام في التالية السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ تم

تكرارسلبيفعل ردالنظامجهاز فئة
فئة

جداشائع1العلويالتنفسي الجهاز عدوىواالصاباتااللتهابات

نادرالنزيفميل زيادةالليمفاويوالجهاز الدم اضطرابات

جدانادرالصفيحاتقلة

مألوفغيرالمفرطةالحساسية ذلك في بما الحساسية فرط تفاعالتالمناعيالجهاز اضطراب

جدانادراليوزينيالكبدي التسلل

حلمنفسيةاضطرابات

األرق،

واالكتئاب ، العداء ، أو العدواني السلوك ذلك في بما

واألرق ، التهيج ، ذلك في بما (النفسي النشاط وفرط

)2والرعاش

شذوذ

النومأثناء المشي

فيهابما

القلق،

كوابيس

اإلثارة

مألوفغير

نادرالالإراديالتشنج الذاكرة ، ضعف االنتباه ، في اضطراب

جدانادر)االنتحار(االنتحاري والسلوك والتفكير واالرتباك الهلوسة

معروفغير1الدمعسر 1القهريالوسواس أعراض

دوخة،العصبيالجهاز اضطراب

تشنج

مألوفغيرالحس ،نقص   /تنملالنعاس

نادرالخفقانالقلباضطرابات

تنفسي،

المنصفاضطرابات

مألوفغيررعافوصدري

شتراوسشيرج

الرئةفي الحمضات فرط  ، )واالحتياطاتالتحذيرات

جدانادرالقسمانظر (()CSSمتالزمة

مشترك3القيء3غثيان، 3إسهالالهضميالجهاز اضطرابات

مألوفغيرالهضموعسر الفم جفاف

مشترك)AST) ، ALTالدم في الترانساميناسات من مرتفعة مستوياتالصفراويةالكبدية االضطرابات

والخاليا الصفراوية الكبد إصابة ذلك في بما (الكبد التهاب

.)المختلطوالنمط الكبدية
جدانادر

مشترك3متسرعالجلدتحت واألنسجة الجلد اضطرابات

مألوفغيرحكةشرى ، كدمات ،

نادروعائيةوذمة

جدانادراألشكالعديدة حمامي عقدية ، حمامي

والنسيج الهيكلية العضلية االضطرابات

الضام

مألوفغيرالعضالتتقلصات ذلك في بما عضلي ألم مفصلي ، ألم

مألوفغيراألطفالعند البول سلسالبوليةوالمسالك الكلى اضطرابات

عام

اإلدارةموقع شروط

مشترك3بيركسياواالضطرابات

مألوفغيروالوذمة ،بالضيق والشعور التعب   /الوهن

التجارب بيانات قاعدة في عنه المبُلغ الحدوث خالل من ضار تفاعل لكل معُرفَّة التردد: فئة

)100  /1<إلى 1 /1000(شائع غير  ، )10/1<إلى 1 /100 (≥شائع  ، )10/1(جداً شائع السريرية:
.)10،000  /1(<جداً نادر  ، )1،000  /1<إلى 10،000   /1(نادر  ،



تلقواالذين المرضى في جداً شائعة أنها على المعاكسة التجربة هذه عن اإلبالغ تم 1

السريرية.التجارب في الوهمي العالج تلقوا الذين المرضى في جداً شائع مونتيلوكاست ،

نادر.التردد: فئة 2

تلقوا الذين المرضى في شائعة أنها على عنها اإلبالغ تم التي السلبية ، التجربة هذه عن أيضاً اإلبالغ تم 3

السريرية.التجارب في الوهمي العالج تلقوا الذين المرضى في شائعة أنها على مونتيلوكاست ،

الجرعةفرط
ومع 2012. عام في إطالقه منذ المزيج هذا من الزائدة الجرعة عن بيانات أي عن اإلبالغ يتم لم

الفردية.الجزيئات مع زائدة جرعة عن اإلبالغ تم ذلك ،

فيكسوفينادين

اإلنسانية:التجربة

ومع محدودة. معلومات على هيدروكلوريد فيكسوفينادين من الزائدة الجرعة تقارير معظم تحتوي

إلى تصل التي المفردة الجرعات دراسة تمت الفم. وجفاف والنعاس الدوخة عن اإلبالغ تم ذلك ،

لمدة واحدة مرة مجم 240 أو واحد شهر لمدة يومياً مرتين مجم 690 إلى تصل وجرعات مجم 800

لم الوهمي. بالدواء مقارنة سريرياً مهمة سلبية أحداث حدوث دون صحية موضوعات في واحد عام

فيكسوفينادين.من بها المسموح القصوى الجرعة تحديد يتم

إدارة:

لم والداعم. العرضي بالعالج يوصى ممتص. غير دواء أي إلزالة القياسية التدابير اعتبارك في ضع

الدم.من فيكسوفينادين فعال بشكل الكلى غسيل يزيل

مونتيلوكاست

لمدة للمرضى يوم   /ملغ200 إلى تصل بجرعات مونتيلوكاست إعطاء تم المزمن ، الربو دراسات في

دون تقريباً أسبوع لمدة للمرضى يوم   /مجم900 حتى المدى ، قصيرة الدراسات وفي أسبوعاً 22

سريرياً.مهمة عكسية لتجارب التعرض

مع السريرية والدراسات التسويق بعد ما تجربة في حادة زائدة جرعة عن تقارير هناك كانت

61 حوالي (مجم 1000 إلى تصل بجرعة واألطفال البالغين في التقارير هذه وتشمل مونتيلوكاست.

تمت التي والمخبرية السريرية النتائج كانت . ً)شهرا42 العمر من يبلغ طفل في كجم   /مجم

تجارب هناك تكن لم المرضى. واألطفال البالغين لدى السالمة مواصفات مع متوافقة مالحظتها

الزائدة.الجرعة تقارير غالبية في سلبية

الزائدةالجرعة أعراض

آالم وتضمنت المونتيلوكاست سالمة مواصفات مع متوافقة تكرارا األكثر الضائرة التجارب كانت

الحركي.النشاط وفرط والقيء ، والصداع ، والعطش ، والنعاس ، البطن ،

الزائدةالجرعة إدارة

إذا ما المعروف غير من بمونتيلوكاست. الزائدة الجرعة عالج عن متاحة محددة معلومات توجد ال

الدموي.أو البريتوني الكلى غسيل طريق عن للديال قابالً المونتيلوكاست كان



بواسطة:صنع
Dist: Bharuch -393002،Ankleshwar، Estate GIDC -14،B 6310&  3503-15،Nos.3501 

Plot، Limited Private Zentiva

403722 -Goa، Salcete، Verna، Estate Industrial Verna، III Phase -121،No. L Plot، Limited India 

Sanofi

مصدر:

2020مايو العاشر14بتاريخ  V6 CCDSفيكسوفينادين:•

2021فبراير العاشر04بتاريخ  v1 CCDSمونتيلوكاست:•

2012أكتوبر اإلنشاء: تاريخ

2021سبتمبر التحديث: تم


