
АЛЕГРА-М таблетки
Фексофенадин хидрохлорид и монтелукаст таблетки

СЪСТАВ
АЛЕГРА-М таблетки Всяка 
филмирана таблетка съдържа:
Фексофенадин хидрохлорид IP …………………………... 120 mg Монтелукаст 
натрий IP еквивалентен на Монтелукаст ……….. 10 mg Помощни 
вещества .................. ................................. qs
Цвят: Жълт железен оксид и титанов диоксид IP

ДОЗА ОТ
Филмирана таблетка

ПОКАЗАНИЯ
АЛЕГРА-МТаблетките са показани за лечение на алергичен ринит само при възрастни.

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ Възрастни:
Една таблетка веднъж дневно

ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛАЦИИ

Бъбречна недостатъчност:Няма данни за тази комбинация при пациенти с бъбречно увреждане.

Чернодробно увреждане:Не се налага коригиране на дозата в случай на лека до умерена 
чернодробна недостатъчност.

Бременност:Няма проучвания при бременни жени. Алегра-M трябва да се използва по време на 
бременност само ако потенциалната полза надвишава потенциалния риск за плода.
Може да се използва по време на бременност само ако се прецени, че е абсолютно необходимо.

Кърмене:Няма проучвания при кърмещи жени. Алегра-M трябва да се използва при 
кърмачки само ако потенциалната полза надвишава потенциалния риск за кърмачето.
Може да се използва при кърмене само ако се счита, че е от съществено значение

Гериатрична употреба:Не се налага коригиране на дозата при пациенти в напреднала възраст.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
АЛЕГРА-Мтаблетките са противопоказани при пациенти с известна свръхчувствителност към монтелукаст, 
фексофенадин или към някое от помощните вещества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Пациентите трябва да бъдат съветвани никога да не използват перорален монтелукаст за лечение на остри 

астматични пристъпи и да държат обичайните си подходящи спасителни лекарства за тази цел на разположение. 

Ако възникне остър пристъп, трябва да се използва краткодействащ инхалиран бета-агонист. Пациентите трябва

TITLE - FEXOFENADINE + MONTELUKAST / SINGULAIR-ALLEGRA MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN BULGARIAN

Source : Sanofi

www.911globalmeds.com/buy-fexofenadine-montelukast-singulair-allegra-online
https://www.sanofi.in/dam/jcr:91887931-600c-4353-a771-fa83d9b0e97f/Allegra%20M%20PI_Sep%202021.pdf


потърсете съвета на лекаря си възможно най-скоро, ако се нуждаят от повече инхалации на краткодействащи бета-

агонисти от обикновено.

Монтелукаст не трябва да се заменя рязко с инхалаторни или перорални кортикостероиди.

Няма данни, показващи, че пероралните кортикостероиди могат да бъдат намалени, когато 
монтелукаст се прилага едновременно.

В редки случаи пациентите на терапия с антиастматични средства, включително монтелукаст, могат 
да проявят системна еозинофилия, понякога с клинични характеристики на васкулит, съответстващ 
на синдрома на Churg-Strauss, състояние, което често се лекува със системна кортикостероидна 
терапия. Тези случаи понякога се свързват с намаляване или прекратяване на пероралната терапия с 
кортикостероиди. Въпреки че не е установена причинно-следствена връзка с антагонизма на 
левкотриеновите рецептори, лекарите трябва да бъдат нащрек за еозинофилия, васкулитен обрив, 
влошаване на белодробните симптоми, сърдечни усложнения и/или невропатия, които се проявяват 
при пациентите. Пациентите, които развиват тези симптоми, трябва да бъдат преоценени и техните 
схеми на лечение оценени.

Лечението с монтелукаст не променя необходимостта пациентите с чувствителна към аспирин астма 
да избягват приема на аспирин и други нестероидни противовъзпалителни средства.

Съобщени са невропсихични събития при възрастни, юноши и деца, приемащи Монтелукаст (вж. раздел 
Нежелани реакции). Пациентите и лекарите трябва да бъдат предупредени за невропсихиатрични 
събития. Пациентите и/или лицата, които се грижат за тях, трябва да бъдат инструктирани да уведомят 
своя лекар, ако настъпят тези промени. Предписващите трябва внимателно да оценят рисковете и ползите 
от продължаване на лечението с Montelukast, ако се появят такива събития.

Този лекарствен продукт съдържа лактоза монохидрат. Пациенти с редки наследствени 
проблеми като непоносимост към галактоза, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна 
малабсорбция не трябва да приемат това лекарство.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Фексофенадин
Едновременното приложение на фексофенадин хидрохлорид с еритромицин или кетоконазол не 
води до значимо повишаване на QTc. Не са докладвани разлики в нежеланите реакции, независимо 
дали тези средства са прилагани самостоятелно или в комбинация.

Прилагането на гелове с антиацид, съдържащ алуминиев и магнезиев хидроксид 15 
минути преди фексофенадин хидрохлорид, е довело до намаляване на бионаличността. 
Препоръчително е да се оставят 2 часа между приложението на фексофенадин 
хидрохлорид и антиациди, съдържащи алуминий и магнезиев хидроксид.

Не е наблюдавано взаимодействие между фексофенадин и омепразол.

Монтелукаст
Монтелукаст може да се прилага с други терапии, използвани рутинно за профилактика и 
хронично лечение на астма. Не е необходимо коригиране на дозата, когато монтелукаст се 
прилага едновременно с теофилин, преднизон, преднизолон, перорални контрацептиви 
(етинил естрадиол/норетиндрон 35/1), терфенадин, дигоксин и варфарин.

Площта под кривата на плазмената концентрация (AUC) за монтелукаст е намалена с 
приблизително 40% при пациенти с едновременно приложение на фенобарбитал. От



Монтелукаст се метаболизира от CYP 3A4, 2C8 и 2C9, трябва да се внимава, 
особено при деца, когато монтелукаст се прилага едновременно с индуктори 
на CYP 3A4, 2C8 и 2C9, като фенитоин, фенобарбитал.

Проучванията in vitro показват, че монтелукаст е мощен инхибитор на CYP 2C8. Въпреки това, 
данните от клинично проучване за лекарствени взаимодействия, включващо монтелукаст и 
розиглитазон (пробен субстрат, представителен за лекарствени продукти, основно 
метаболизирани от CYP 2C8) показват, че монтелукаст не инхибира CYP 2C8 in vivo. 
Следователно не се очаква монтелукаст да промени значително метаболизма на лекарствените 
продукти, метаболизирани от този ензим (напр. паклитаксел, розиглитазон и репаглинид).

Проучванията in vitro показват, че монтелукаст е субстрат на CYP 2C8 и в по-малка степен 
на 2C9 и 3A4. В клинично проучване за лекарствени взаимодействия, включващо 
монтелукаст и гемфиброзил (инхибитор както на CYP 2C8, така и на 2C9), гемфиброзил 
повишава системната експозиция на монтелукаст с 4,4 пъти. Не се изисква рутинно 
коригиране на дозата на монтелукаст при едновременно приложение с гемфиброзил или 
други мощни инхибитори на CYP 2C8, но лекарят трябва да е наясно с потенциала за 
увеличаване на нежеланите реакции.

Въз основа на данните in vitro, не се очакват клинично важни лекарствени взаимодействия с по-
малко мощни инхибитори на CYP 2C8 (напр. триметоприм). Едновременното приложение на 
монтелукаст с итраконазол, силен инхибитор на CYP 3A4, не води до значително повишаване на 
системната експозиция на монтелукаст.

ЕФЕКТИ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ
АЛЕГРА-Мне повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини. 
Въпреки това, отделни хора съобщават за сънливост или замаяност.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Фексофенадин
В плацебо-контролирани проучвания, включващи пациенти със сезонен алергичен ринит и хронична 
идиопатична уртикария, нежеланите реакции са сравними при пациенти, лекувани с фексофенадин и 
плацебо.

Най-честите нежелани реакции, съобщени при фексофенадин, включват:
> 3%: главоболие,
1-3%: сънливост, световъртеж и гадене.

Събития, съобщени по време на контролирани проучвания, включващи пациенти със сезонен 
алергичен ринит и хронична идиопатична уртикария с честота под 1% и подобни на плацебо и 
са докладвани рядко по време на постмаркетинговото наблюдение, включват: умора, безсъние, 
нервност и нарушения на съня или паронирия. В редки случаи се съобщава за обрив, 
уртикария, сърбеж и реакции на свръхчувствителност с прояви като ангиоедем, стягане в 
гърдите, диспнея, зачервяване и системна анафилаксия.

Нежеланите реакции, съобщени при плацебо-контролирани проучвания за хронична идиопатична уртикария, са 

подобни на тези, съобщени в плацебо-контролирани проучвания за сезонен алергичен ринит. В плацебо-

контролирани проучвания, включващи педиатрични пациенти със сезонен алергичен ринит (6-11-годишна 

възраст), нежеланите реакции са подобни на тези, наблюдавани в проучвания, включващи пациенти със сезонен 

алергичен ринит на 12 години и повече. В контролирани клинични проучвания, включващи педиатрични



пациенти на възраст от 6 месеца до 5 години, не е имало неочаквани нежелани реакции при 
пациенти, лекувани с фексофенадин хидрохлорид.

Монтелукаст
Следните нежелани реакции са докладвани при постмаркетингова употреба:

Системен органен клас Нежелана реакция Честота
Категория

Инфекции и инвазии инфекция на горните дихателни пътища1 Много често
Нарушения на кръвта и лимфната 
система

повишена склонност към кървене Рядко

Тромбоцитопения Много рядко

Нарушение на имунната система реакции на свръхчувствителност, включително анафилаксия Нечести
чернодробна еозинофилна инфилтрация Много рядко

Психични разстройства мечта
безсъние,
включително агресивно поведение или враждебност, 
депресия, психомоторна хиперактивност (включително 
раздразнителност, безпокойство, тремор2)

аномалии
сомнамбулизъм,

включително

тревожност,

кошмари,
възбуда

Нечести

нарушение на вниманието, увреждане на паметта, тик Рядко

халюцинации, дезориентация, суицидно мислене и 
поведение (самоубийство)

Много рядко

Обсесивно-компулсивни симптоми1, 
дисфемия1

Не се знае

Разстройство на нервната система световъртеж,

припадък

сънливост парестезия/хипестезия, Нечести

Сърдечни нарушения сърцебиене Рядко

дихателна,
медиастинални нарушения

гръдна и епистаксис Нечести
Чърг-Строс
Предупреждения и предпазни мерки), белодробна еозинофилия

Синдром (CSS) (вижте раздел Много рядко

Стомашно-чревни нарушения диария3, гадене3, повръщане3 често срещани

сухота в устата, диспепсия Нечести
Хепатобилиарни нарушения повишени нива на серумните трансаминази (ALT, AST) често срещани

Хепатит (включително холестатично, хепатоцелуларно и чернодробно 

увреждане със смесен модел).

Много рядко

Нарушения на кожата и 
подкожната тъкан

Обрив3 често срещани

синини, уртикария, сърбеж Нечести
ангиоедем Рядко

еритема нодозум, еритема мултиформе Много рядко

Нарушения на опорно-двигателния апарат и 

съединителната тъкан

артралгия, миалгия, включително мускулни крампи Нечести

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища Енуреза при деца Нечести
Общ
условия на мястото на приложение

разстройства и Пирексия3 често срещани

астения/умора, неразположение, оток, Нечести

Категория на честота: Дефинирана за всяка нежелана реакция от честотата, докладвана в 
базата данни от клинични изпитвания: Много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10), нечести (≥ 
1/1 000 до < 1 /100), редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000), много редки (< 1/10 000).



1Това нежелано преживяване, докладвано като много често при пациентите, които са получавали
монтелукаст, също се съобщава като много често при пациентите, получавали плацебо в 
клинични проучвания.

2Категория на честота: Редки.
3Този нежелан опит, съобщен като често срещан при пациентите, приемащи монтелукаст, също така е 
докладван като често срещан при пациентите, получавали плацебо в клинични проучвания.

ПРЕДОЗИРАНЕ
Няма съобщени данни за предозиране на тази комбинация от пускането на пазара през 2012 г. 
Въпреки това се съобщава за предозиране с отделни молекули.

Фексофенадин
Човешки опит:
Повечето съобщения за предозиране с фексофенадин хидрохлорид съдържат ограничена 
информация. Въпреки това се съобщава за замаяност, сънливост и сухота в устата. Единични 
дози до 800 mg и дози до 690 mg два пъти дневно за 1 месец или 240 mg QD за 1 година са 
изследвани при здрави индивиди без развитие на клинично значими нежелани реакции в 
сравнение с плацебо. Максималната поносима доза фексофенадин не е установена.

управление:
Помислете за стандартни мерки за отстраняване на всяко неабсорбирано лекарство. 
Препоръчва се симптоматично и поддържащо лечение. Хемодиализата не отстранява 
ефективно фексофенадин от кръвта.

Монтелукаст
При проучвания за хронична астма монтелукаст е прилаган в дози до 200 mg/ден на пациенти в 
продължение на 22 седмици, а в краткосрочни проучвания, до 900 mg/ден при пациенти за 
приблизително една седмица без клинично значими нежелани реакции.

Има съобщения за остро предозиране в постмаркетинговия опит и клиничните 
проучвания с монтелукаст. Те включват съобщения при възрастни и деца с доза до 1000 
mg (приблизително 61 mg/kg при дете на 42 месеца). Наблюдаваните клинични и 
лабораторни находки са в съответствие с профила на безопасност при възрастни и 
педиатрични пациенти. В по-голямата част от съобщенията за предозиране няма 
нежелани реакции.

Симптоми на предозиране

Най-често срещаните нежелани реакции са в съответствие с профила на безопасност на 
монтелукаст и включват коремна болка, сомнолентност, жажда, главоболие, повръщане и 
психомоторна хиперактивност.

Управление на предозиране

Няма специфична информация за лечението на предозиране с монтелукаст. Не е известно дали 
монтелукаст може да се диализира чрез перитонеална или хемодиализа.
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