
ALLEGRA-Máy tính bảng M
Fexofenadine Hydrochloride và Viên nén Montelukast

THÀNH PHẦN
ALLEGRA-Máy tính bảng M Mỗi 
viên nén bao phim chứa:
Fexofenadine hydrochloride IP ………………………… ... 120 mg 
Montelukast Natri IP tương đương với Montelukast ……… .. 10 mg 
Tá dược vừa đủ .................. ............................. qs
Màu sắc: Màu vàng oxit của sắt và Titanium Dioxide IP

DẠNG BÀO CHẾ
Viên bao phim

CHỈ ĐỊNH
ALLEGRA-Mviên nén được chỉ định để điều trị viêm mũi dị ứng ở người lớn.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG Người 
lớn:Một viên một lần mỗi ngày

SỬ DỤNG TRONG DÂN SỐ CỤ THỂ

Suy thận:Không có dữ liệu về sự kết hợp này ở bệnh nhân suy thận.

Suy gan:Không cần điều chỉnh liều lượng trong trường hợp suy gan nhẹ đến 
trung bình.

Thai kỳ:Không có nghiên cứu nào trên phụ nữ có thai. Allegra-M chỉ nên được sử dụng 
trong thời kỳ mang thai nếu lợi ích cao hơn nguy cơ có thể xảy ra cho thai nhi.
Nó chỉ có thể được sử dụng trong thời kỳ mang thai nếu nó được coi là rõ ràng là cần thiết.

Cho con bú:Không có nghiên cứu nào ở phụ nữ đang cho con bú. Allegra-Chỉ nên dùng M cho phụ nữ 
đang cho con bú nếu lợi ích mang lại cao hơn nguy cơ có thể xảy ra cho trẻ sơ sinh.
Nó chỉ có thể được sử dụng cho con bú nếu nó được coi là rõ ràng là cần thiết

Sử dụng lão khoa:Không cần điều chỉnh liều lượng ở người cao tuổi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
ALLEGRA-MThuốc viên được chống chỉ định ở những bệnh nhân quá mẫn với 
montelukast, fexofenadine hoặc với bất kỳ tá dược nào.

CẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG
Bệnh nhân nên được khuyến cáo không bao giờ sử dụng montelukast đường uống để điều trị cơn hen 
cấp tính và luôn có sẵn thuốc cấp cứu thích hợp thông thường của họ cho mục đích này. Nếu cơn cấp 
tính xảy ra, nên sử dụng thuốc chủ vận beta dạng hít tác dụng ngắn. Bệnh nhân nên
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Tìm lời khuyên của bác sĩ càng sớm càng tốt nếu họ cần hít nhiều thuốc chủ vận beta tác dụng 
ngắn hơn bình thường.

Không nên thay thế đột ngột Montelukast cho corticosteroid dạng hít hoặc uống.

Không có dữ liệu chứng minh rằng corticosteroid đường uống có thể giảm khi 
dùng đồng thời montelukast.

Trong một số trường hợp hiếm hoi, bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc chống hen suyễn bao 
gồm montelukast có thể có biểu hiện tăng bạch cầu ái toan toàn thân, đôi khi có biểu hiện lâm 
sàng viêm mạch phù hợp với hội chứng Churg - Strauss, một tình trạng thường được điều trị 
bằng liệu pháp corticosteroid toàn thân. Những trường hợp này đôi khi liên quan đến việc giảm 
hoặc ngừng điều trị bằng corticosteroid đường uống. Mặc dù mối quan hệ nhân quả với sự đối 
kháng thụ thể leukotriene chưa được thiết lập, các bác sĩ nên cảnh giác với tăng bạch cầu ái toan, 
phát ban mạch máu, các triệu chứng phổi xấu đi, biến chứng tim và / hoặc bệnh thần kinh biểu 
hiện ở bệnh nhân của họ. Những bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng này nên được đánh giá lại 
và đánh giá phác đồ điều trị của họ.

Điều trị bằng montelukast không làm thay đổi bệnh nhân hen suyễn nhạy cảm với 
aspirin cần tránh dùng aspirin và các thuốc chống viêm không steroid khác.

Các biến cố về tâm thần kinh đã được báo cáo ở người lớn, thanh thiếu niên và trẻ em dùng Montelukast 
(xem phần Phản ứng có hại). Bệnh nhân và bác sĩ nên được cảnh báo về các biến cố tâm thần kinh. Bệnh 
nhân và / hoặc người chăm sóc nên được hướng dẫn để thông báo cho bác sĩ của họ nếu những thay đổi này 
xảy ra. Người kê đơn nên đánh giá cẩn thận những rủi ro và lợi ích của việc tiếp tục điều trị bằng 
Montelukast nếu những trường hợp như vậy xảy ra.

Sản phẩm thuốc này có chứa lactose monohydrate. Bệnh nhân có các vấn đề di truyền hiếm 
gặp về không dung nạp galactose, thiếu men Lapp lactase hoặc kém hấp thu glucose-
galactose không nên dùng thuốc này.

TƯƠNG TÁC
Fexofenadine
Dùng đồng thời fexofenadine hydrochloride với erythromycin hoặc ketoconazole 
không làm tăng đáng kể QTc. Không có sự khác biệt về tác dụng ngoại ý được báo 
cáo cho dù các thuốc này được sử dụng một mình hay kết hợp.

Sử dụng thuốc kháng axit có chứa gel nhôm và magie hydroxit 15 phút trước 
fexofenadine hydrochloride, làm giảm sinh khả dụng. Nên để 2 giờ giữa việc 
dùng fexofenadine hydrochloride và các thuốc kháng axit có chứa aluminium và 
magnesium hydroxide.

Không có tương tác giữa fexofenadine và omeprazole được quan sát thấy.

Montelukast
Montelukast có thể được sử dụng cùng với các liệu pháp khác được sử dụng thường xuyên trong 
điều trị dự phòng và điều trị mãn tính hen suyễn. Không cần điều chỉnh liều khi montelukast 
được dùng chung với theophylline, prednisone, prednisolone, thuốc tránh thai (ethinyl estradiol / 
norethindrone 35/1), terfenadine, digoxin và warfarin.

Diện tích dưới đường cong nồng độ trong huyết tương (AUC) đối với montelukast 
đã giảm khoảng 40% ở những đối tượng sử dụng đồng thời phenobarbital. Từ



montelukast được chuyển hóa bởi CYP 3A4, 2C8 và 2C9, nên thận trọng, đặc biệt ở trẻ 
em, khi montelukast được sử dụng đồng thời với các chất cảm ứng CYP 3A4, 2C8 và 2C9, 
chẳng hạn như phenytoin, phenobarbital và rifampicin.

Các nghiên cứu in vitro đã chỉ ra rằng Montelukast là một chất ức chế mạnh CYP 2C8. Tuy nhiên, 
dữ liệu từ một nghiên cứu tương tác thuốc-thuốc trên lâm sàng liên quan đến montelukast và 
rosiglitazone (chất nền thăm dò đại diện cho các sản phẩm thuốc được chuyển hóa chủ yếu bởi 
CYP 2C8) đã chứng minh rằng montelukast không ức chế CYP 2C8 in vivo. Do đó, montelukast 
không được dự đoán là sẽ làm thay đổi rõ rệt sự trao đổi chất của các sản phẩm thuốc được 
chuyển hóa bởi enzym này (ví dụ: paclitaxel, rosiglitazone và repaglinide.)

Các nghiên cứu in vitro đã chỉ ra rằng Montelukast là chất nền của CYP 2C8, và ở mức 
độ ít đáng kể hơn, của 2C9 và 3A4. Trong một nghiên cứu tương tác thuốc-thuốc trên 
lâm sàng liên quan đến montelukast và gemfibrozil (chất ức chế cả CYP 2C8 và 2C9), 
gemfibrozil đã làm tăng mức độ phơi nhiễm toàn thân của montelukast lên 4,4 lần. 
Không cần điều chỉnh liều montelukast thông thường khi dùng đồng thời với 
gemfibrozil hoặc các chất ức chế mạnh khác của CYP 2C8, nhưng bác sĩ nên lưu ý về khả 
năng gia tăng các phản ứng có hại.

Dựa trên dữ liệu in vitro, các tương tác thuốc quan trọng trên lâm sàng với các chất ức chế CYP 
2C8 ít mạnh hơn (ví dụ trimethoprim) không được dự đoán trước. Sử dụng đồng thời 
montelukast với itraconazole, một chất ức chế mạnh CYP 3A4, không làm tăng đáng kể mức độ 
phơi nhiễm toàn thân của montelukast.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ SỬ DỤNG MÁY
ALLEGRA-Mkhông có hoặc ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc. 
Tuy nhiên, các cá nhân đã báo cáo buồn ngủ hoặc chóng mặt.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN
Fexofenadine
Trong các thử nghiệm có đối chứng với giả dược liên quan đến viêm mũi dị ứng theo mùa và bệnh nhân mày đay tự phát 

mãn tính, các tác dụng ngoại ý có thể so sánh được ở những bệnh nhân được điều trị bằng fexofenadine và giả dược.

Các tác dụng ngoại ý thường xuyên nhất được báo cáo với fexofenadine bao gồm:
> 3%: đau đầu,
1-3%: buồn ngủ, chóng mặt và buồn nôn.

Các sự kiện đã được báo cáo trong các thử nghiệm có đối chứng liên quan đến viêm mũi dị ứng 
theo mùa và bệnh nhân mày đay tự phát mãn tính với tỷ lệ mắc bệnh dưới 1% và tương tự như 
giả dược và hiếm khi được báo cáo trong quá trình giám sát sau khi đưa thuốc bao gồm: mệt 
mỏi, mất ngủ, căng thẳng và rối loạn giấc ngủ hoặc chứng buồn ngủ. Trong một số trường hợp 
hiếm gặp, phát ban, mày đay, ngứa và phản ứng quá mẫn với các biểu hiện như phù mạch, tức 
ngực, khó thở, đỏ bừng và phản vệ toàn thân đã được báo cáo.

Các tác dụng ngoại ý được báo cáo trong các nghiên cứu nổi mề đay tự phát mãn tính có kiểm soát với giả dược cũng 

tương tự như các tác dụng được báo cáo trong các nghiên cứu về viêm mũi dị ứng theo mùa có kiểm soát với giả dược. 

Trong các thử nghiệm đối chứng với giả dược trên bệnh nhân viêm mũi dị ứng theo mùa ở trẻ em (6-11 tuổi), các tác dụng 

ngoại ý tương tự như các tác dụng ngoại ý được quan sát thấy trong các thử nghiệm liên quan đến bệnh nhân viêm mũi dị 

ứng theo mùa từ 12 tuổi trở lên. Trong các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng liên quan đến nhi khoa



bệnh nhân từ 6 tháng đến 5 tuổi, không có tác dụng phụ không mong muốn ở bệnh nhân được điều 
trị bằng fexofenadine hydrochloride.

Montelukast
Các phản ứng phụ sau đây đã được báo cáo khi sử dụng sau khi đưa ra thị trường:

Lớp Organ hệ thống Phản ứng có hại Tính thường xuyên

Danh mục

Nhiễm trùng và nhiễm độc suy hô hấp cấp1 Rất phổ biến
Rối loạn hệ thống bạch huyết 
và máu

tăng xu hướng chảy máu Hiếm
Giảm tiểu cầu Rất hiếm

Rối loạn hệ thống miễn dịch phản ứng quá mẫn bao gồm cả phản vệ Không phổ biến

thâm nhiễm bạch cầu ái toan ở gan Rất hiếm
Rối loạn tâm thần mơ ước

mất ngủ,
bao gồm hành vi hung hăng hoặc thù địch, 
trầm cảm, tăng động tâm thần (bao gồm cáu 
kỉnh, bồn chồn, run2)

bất thường
mộng du,

kể cả
sự lo lắng,

ác mộng,
sự kích động

Không phổ biến

rối loạn chú ý, suy giảm trí nhớ, tic Hiếm
ảo giác, mất phương hướng, suy nghĩ và hành 
vi tự sát (tự tử)

Rất hiếm

Các triệu chứng ám ảnh cưỡng chế1, 
chứng khó thở1

Không biết

Rối loạn hệ thần kinh chóng mặt,
co giật

buồn ngủ dị cảm / giảm cảm, Không phổ biến

Rối loạn tim đánh trống ngực Hiếm
Hô hấp,
rối loạn trung thất

lồng ngực và Chảy máu cam Không phổ biến

Churg - Strauss
Cảnh báo và Thận trọng), tăng bạch cầu ái toan ở phổi

Hội chứng (CSS) (xem phần Rất hiếm

Rối loạn tiêu hóa Bệnh tiêu chảy3, buồn nôn3, nôn mửa3 Phổ thông

khô miệng, khó tiêu Không phổ biến

Rối loạn gan mật tăng nồng độ transaminase huyết thanh (ALT, AST) Phổ thông

Viêm gan (bao gồm tổn thương gan ứ mật, tế bào 
gan và mô hỗn hợp).

Rất hiếm

Rối loạn da và mô dưới da Phát ban3 Phổ thông

bầm tím, mày đay, ngứa Không phổ biến

phù mạch Hiếm
ban đỏ nốt, hồng ban đa dạng Rất hiếm

Rối loạn cơ xương và mô liên 
kết

đau khớp, đau cơ bao gồm cả chuột rút cơ Không phổ biến

Rối loạn thận và tiết niệu Đái dầm ở trẻ em Không phổ biến

Chung
điều kiện trang web quản lý

rối loạn và Pyrexia3 Phổ thông

suy nhược / mệt mỏi, khó chịu, phù nề, Không phổ biến

Loại tần suất: Được xác định cho từng phản ứng có hại theo tỷ lệ được báo cáo trong cơ sở dữ liệu 
thử nghiệm lâm sàng: Rất phổ biến (≥ 1/10), phổ biến (≥ 1/100 đến <1/10), không phổ biến (≥ 1 / 1.000 
đến <1 / 100), hiếm (≥ 1 / 10.000 đến <1 / 1.000), rất hiếm (<1 / 10.000).



1Trải nghiệm bất lợi này, được báo cáo là rất phổ biến ở những bệnh nhân nhận được
montelukast, cũng được báo cáo là rất phổ biến ở những bệnh nhân dùng giả dược trong các thử 
nghiệm lâm sàng.

2Loại tần suất: Hiếm.
3Trải nghiệm bất lợi này, được báo cáo là phổ biến ở những bệnh nhân dùng montelukast, cũng được 
báo cáo là phổ biến ở những bệnh nhân dùng giả dược trong các thử nghiệm lâm sàng.

QUÁ LIỀU LƯỢNG
Không có dữ liệu báo cáo về quá liều của sự kết hợp này kể từ khi ra mắt vào năm 2012. 
Tuy nhiên, quá liều đã được báo cáo với các phân tử riêng lẻ.

Fexofenadine
Kinh nghiệm con người:
Hầu hết các báo cáo về quá liều fexofenadine hydrochloride chứa thông tin hạn chế. Tuy nhiên, 
chóng mặt, buồn ngủ và khô miệng đã được báo cáo. Liều duy nhất lên đến 800 mg và liều lên 
đến 690 mg BID trong 1 tháng hoặc 240 mg QD trong 1 năm đã được nghiên cứu ở những người 
khỏe mạnh mà không có sự phát triển của các tác dụng phụ đáng kể về mặt lâm sàng so với giả 
dược. Liều tối đa dung nạp của fexofenadine không được thiết lập.

Ban quản lý:
Xem xét các biện pháp tiêu chuẩn để loại bỏ bất kỳ loại thuốc nào không được hấp 
thụ. Nên điều trị triệu chứng và hỗ trợ. Thẩm tách máu không loại bỏ hiệu quả 
fexofenadine khỏi máu.

Montelukast
Trong các nghiên cứu hen suyễn mãn tính, montelukast đã được sử dụng với liều lên đến 200 mg / ngày cho 
bệnh nhân trong 22 tuần và trong các nghiên cứu ngắn hạn, lên đến 900 mg / ngày cho bệnh nhân trong 
khoảng một tuần mà không có các tác dụng phụ quan trọng về mặt lâm sàng.

Đã có báo cáo về quá liều cấp tính theo kinh nghiệm sau khi tiếp thị và các nghiên cứu 
lâm sàng với montelukast. Chúng bao gồm các báo cáo ở người lớn và trẻ em với liều 
cao tới 1000 mg (khoảng 61 mg / kg ở trẻ 42 tháng tuổi). Các phát hiện lâm sàng và 
phòng thí nghiệm được quan sát thấy phù hợp với hồ sơ an toàn ở người lớn và bệnh 
nhân trẻ em. Không có trải nghiệm bất lợi nào trong phần lớn các báo cáo quá liều.

Các triệu chứng quá liều

Các tác dụng ngoại ý thường xuyên xảy ra nhất phù hợp với hồ sơ an toàn của 
montelukast và bao gồm đau bụng, buồn ngủ, khát nước, nhức đầu, nôn mửa và 
tăng động tâm thần.

Xử trí quá liều

Không có thông tin cụ thể về việc điều trị quá liều với montelukast. Người ta không biết liệu 
montelukast có thể thẩm tách được bằng thẩm phân phúc mạc hoặc máu hay không.



SẢN XUẤT BỞI:
Zentiva Private Limited, Lô đất 3501, 3503-15 & 6310B-14, GIDC Estate, 
Ankleshwar-393002, Dist: Bharuch

Sanofi India Limited, Lô đất số L-121, Giai đoạn III, Khu công nghiệp Verna, Verna, Salcete, Goa - 
403 722

Nguồn:
• Fexofenadine: CCDS V6 ngày 14thứ tựTháng 5 năm 2020
• Montelukast: CCDS v1 ngày 04thứ tựTháng 2 năm 2021

Ngày tạo: Tháng 10 năm 2012

Cập nhật: Tháng 9 năm 2021


