
ALLEGRA-M Mga Tablet
Fexofenadine Hydrochloride at Montelukast Tablets

KOMPOSISYON
ALLEGRA-M Mga Tablet Ang bawat film 
coated tablet ay naglalaman ng:
Fexofenadine hydrochloride IP ………………………... 120 mg 
Montelukast Sodium IP katumbas ng Montelukast ……….. 10 mg 
Excipients.................. ............................. qs
Kulay: Yellow oxide of iron at Titanium Dioxide IP

FORM NG DOSAGE
Tablet na pinahiran ng pelikula

MGA INDIKASYON
ALLEGRA-MAng mga tablet ay ipinahiwatig para sa paggamot ng allergic rhinitis sa mga matatanda lamang.

DOSAGE AT ADMINISTRASYON Matanda:Isang 
tablet isang beses araw-araw

GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON

Pagkasira ng bato:Walang data ng kumbinasyong ito sa mga pasyenteng may kapansanan sa bato.

Hepatic Impairment:Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis sa kaso ng banayad hanggang katamtamang 
kakulangan sa hepatic.

Pagbubuntis:Walang pag-aaral sa mga buntis. Allegra-Ang M ay dapat gamitin sa pagbubuntis lamang kung 
ang potensyal na benepisyo ay mas malaki kaysa sa potensyal na panganib sa fetus.
Maaari lamang itong gamitin sa panahon ng pagbubuntis kung ito ay itinuturing na malinaw na mahalaga.

Paggagatas:Walang mga pag-aaral sa mga babaeng nagpapasuso. Allegra-Ang M ay dapat gamitin lamang sa mga 

babaeng nagpapasuso kung ang potensyal na benepisyo ay mas malaki kaysa sa potensyal na panganib sa sanggol.

Maaari lamang itong gamitin sa pagpapasuso kung ito ay itinuturing na malinaw na mahalaga

Paggamit ng Geriatric:Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis sa mga matatanda.

MGA KONTRAINDIKASYON
ALLEGRA-MAng mga tablet ay kontraindikado sa mga pasyente na may kilalang hypersensitivity sa 
montelukast, fexofenadine o sa alinman sa mga excipients.

MGA BABALA AT PAG-Iingat
Dapat payuhan ang mga pasyente na huwag gumamit ng oral montelukast upang gamutin ang mga pag-atake ng talamak 

na hika at panatilihing madaling magagamit ang kanilang karaniwang naaangkop na gamot para sa layuning ito. Kung 

mangyari ang talamak na pag-atake, dapat gumamit ng short-acting inhaled beta-agonist. Ang mga pasyente ay dapat
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humingi ng payo sa kanilang doktor sa lalong madaling panahon kung kailangan nila ng mas maraming paglanghap ng mga short-acting 

beta-agonist kaysa karaniwan.

Ang Montelukast ay hindi dapat palitan ng biglaan para sa inhaled o oral corticosteroids.

Walang data na nagpapakita na ang oral corticosteroids ay maaaring mabawasan kapag ang 
montelukast ay ibinigay nang sabay-sabay.

Sa mga bihirang kaso, ang mga pasyente sa therapy na may mga anti-asthma agent kabilang ang 
montelukast ay maaaring magkaroon ng systemic eosinophilia, kung minsan ay nagpapakita ng mga klinikal 
na tampok ng vasculitis na pare-pareho sa Churg-Strauss syndrome, isang kondisyon na kadalasang 
ginagamot sa systemic corticosteroid therapy. Ang mga kasong ito ay minsan ay nauugnay sa pagbabawas 
o pag-withdraw ng oral corticosteroid therapy. Bagama't hindi pa naitatag ang sanhi ng kaugnayan sa 
leukotriene receptor antagonism, dapat maging alerto ang mga manggagamot sa eosinophilia, vasculitic 
rash, lumalalang sintomas ng pulmonary, komplikasyon sa puso, at/o neuropathy na nagpapakita sa 
kanilang mga pasyente. Ang mga pasyente na nagkakaroon ng mga sintomas na ito ay dapat na muling 
suriin at suriin ang kanilang mga regimen sa paggamot.

Ang paggamot na may montelukast ay hindi nagbabago sa pangangailangan ng mga pasyenteng may aspirin-sensitive na hika 

upang maiwasan ang pag-inom ng aspirin at iba pang non-steroidal na anti-inflammatory na gamot.

Ang mga neuropsychiatric na kaganapan ay naiulat sa mga matatanda, kabataan, at mga bata na kumukuha ng Montelukast 

(tingnan ang seksyon Mga salungat na reaksyon). Ang mga pasyente at manggagamot ay dapat na alertuhan para sa mga 

neuropsychiatric na kaganapan. Dapat turuan ang mga pasyente at/o tagapag-alaga na ipaalam sa kanilang manggagamot kung 

mangyari ang mga pagbabagong ito. Dapat na maingat na suriin ng mga nagrereseta ang mga panganib at benepisyo ng 

pagpapatuloy ng paggamot sa Montelukast kung mangyari ang mga naturang kaganapan.

Ang produktong panggamot na ito ay naglalaman ng lactose monohydrate. Ang mga pasyente na may mga 
bihirang namamana na problema ng galactose intolerance, ang Lapp lactase deficiency o glucose-galactose 
malabsorption ay hindi dapat uminom ng gamot na ito.

MGA INTERAKSIYON
Fexofenadine
Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng fexofenadine hydrochloride na may erythromycin o ketoconazole ay 
nagresulta sa walang makabuluhang pagtaas sa QTc. Walang mga pagkakaiba sa masamang epekto ang naiulat 
kung ang mga ahente na ito ay pinangangasiwaan nang nag-iisa o pinagsama.

Ang pangangasiwa ng antacid na naglalaman ng aluminum at magnesium hydroxide gels 15 
minuto bago ang fexofenadine hydrochloride, ay nagdulot ng pagbawas sa bioavailability. 
Maipapayo na mag-iwan ng 2 oras sa pagitan ng pangangasiwa ng fexofenadine hydrochloride 
at mga antacid na naglalaman ng aluminyo at magnesium hydroxide.

Walang naobserbahang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng fexofenadine at omeprazole.

Montelukast
Ang Montelukast ay maaaring ibigay kasama ng iba pang mga therapy na karaniwang ginagamit sa 
prophylaxis at talamak na paggamot ng hika. Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis kapag ang 
montelukast ay pinagsama-samang pinangangasiwaan ng theophylline, prednisone, prednisolone, oral 
contraceptive (ethinyl estradiol/norethindrone 35/1), terfenadine, digoxin, at warfarin.

Ang lugar sa ilalim ng plasma concentration curve (AUC) para sa montelukast ay nabawasan ng 
humigit-kumulang 40% sa mga subject na may co-administration ng phenobarbital. Since



Ang montelukast ay na-metabolize ng CYP 3A4, 2C8, at 2C9, dapat mag-ingat, lalo na sa mga 
bata, kapag ang montelukast ay pinagsama-samang pinangangasiwaan ng mga inducers ng CYP 
3A4, 2C8, at 2C9, tulad ng phenytoin, phenobarbital at rifampicin.

Ipinakita ng mga pag-aaral sa vitro na ang Montelukast ay isang potent inhibitor ng CYP 2C8. Gayunpaman, 
ang data mula sa isang clinical drug-drug interaction study na kinasasangkutan ng montelukast at 
rosiglitazone (isang probe substrate na kinatawan ng mga produktong panggamot na pangunahing na-
metabolize ng CYP 2C8) ay nagpakita na ang montelukast ay hindi pumipigil sa CYP 2C8 sa vivo. 
Samakatuwid, ang montelukast ay hindi inaasahang makabuluhang baguhin ang metabolismo ng mga 
produktong panggamot na na-metabolize ng enzyme na ito (hal., paclitaxel, rosiglitazone, at repaglinide.)

Ipinakita ng mga pag-aaral sa vitro na ang Montelukast ay isang substrate ng CYP 2C8, at sa isang hindi gaanong 
makabuluhang lawak, ng 2C9, at 3A4. Sa isang klinikal na pag-aaral ng pakikipag-ugnayan ng droga-droga na 
kinasasangkutan ng montelukast at gemfibrozil (isang inhibitor ng parehong CYP 2C8 at 2C9) ang gemfibrozil ay 
nagtaas ng systemic exposure ng montelukast ng 4.4-fold. Walang kinakailangang regular na pagsasaayos ng 
dosis ng montelukast sa sabay-sabay na pangangasiwa sa gemfibrozil o iba pang makapangyarihang mga inhibitor 
ng CYP 2C8, ngunit dapat malaman ng doktor ang potensyal para sa pagtaas ng mga salungat na reaksyon.

Batay sa data ng in vitro, ang mga klinikal na mahalagang pakikipag-ugnayan ng gamot na may hindi gaanong 

makapangyarihang mga inhibitor ng CYP 2C8 (hal. trimethoprim) ay hindi inaasahan. Ang sabay-sabay na pangangasiwa 

ng montelukast na may itraconazole, isang malakas na inhibitor ng CYP 3A4, ay nagresulta sa walang makabuluhang 

pagtaas sa systemic exposure ng montelukast.

MGA EPEKTO SA KAKAYANG MAGmaneho AT GUMAMIT NG MGA MACHINE

ALLEGRA-May walang o hindi gaanong impluwensya sa kakayahang magmaneho at gumamit ng mga makina. 
Gayunpaman, ang mga indibidwal ay nag-ulat ng pag-aantok o pagkahilo.

MGA HINDI KAnais-nais na EPEKTO
Fexofenadine
Sa mga pagsubok na kinokontrol ng placebo na kinasasangkutan ng pana-panahong allergic rhinitis at talamak na idiopathic 

urticaria na mga pasyente, ang mga salungat na kaganapan ay maihahambing sa mga pasyente na ginagamot sa fexofenadine at 

placebo.

Ang pinaka-madalas na masamang kaganapan na iniulat sa fexofenadine ay kinabibilangan ng:

> 3%: sakit ng ulo,
1-3%: antok, pagkahilo at pagduduwal.

Ang mga kaganapang naiulat sa panahon ng mga kinokontrol na pagsubok na kinasasangkutan ng pana-
panahong allergic rhinitis at talamak na idiopathic urticaria na mga pasyente na may mga insidente na mas 
mababa sa 1% at katulad ng placebo at bihirang naiulat sa panahon ng pagsubaybay sa postmarketing ay 
kinabibilangan ng: pagkapagod, insomnia, nerbiyos, at mga karamdaman sa pagtulog o paroniria. Sa mga bihirang 
kaso, ang mga pantal, urticaria, pruritus at hypersensitivity na mga reaksyon na may mga pagpapakita tulad ng 
angioedema, paninikip ng dibdib, dyspnea, pamumula at systemic anaphylaxis ay naiulat.

Ang mga masamang kaganapan na iniulat sa mga pag-aaral ng talamak na idiopathic urticaria na kinokontrol ng placebo ay 

katulad ng mga naiulat sa mga pag-aaral ng seasonal allergic rhinitis na kinokontrol ng placebo. Sa mga pagsubok na kinokontrol 

ng placebo na kinasasangkutan ng mga pasyenteng pediatric seasonal allergic rhinitis (6-11 taong gulang), ang mga masamang 

kaganapan ay katulad ng mga naobserbahan sa mga pagsubok na kinasasangkutan ng mga pasyenteng seasonal allergic rhinitis 

na 12 taong gulang at mas matanda. Sa kinokontrol na mga klinikal na pagsubok na kinasasangkutan ng pediatric



mga pasyente 6 na buwan hanggang 5 taong gulang, walang mga hindi inaasahang masamang kaganapan sa mga 

pasyente na ginagamot sa fexofenadine hydrochloride.

Montelukast
Ang mga sumusunod na masamang reaksyon ay naiulat sa paggamit ng postmarketing:

Klase ng System Organ Masamang Reaksyon Dalas
Kategorya

Mga impeksyon at infestation impeksyon sa itaas na paghinga1 Very Common
Mga karamdaman sa dugo at 
lymphatic system

nadagdagan ang pagdurugo Bihira

Thrombocytopenia Napaka Rare

Disorder ng immune system mga reaksiyong hypersensitivity kabilang ang anaphylaxis Hindi karaniwan

hepatic eosinophilic infiltration Napaka Rare

Mga sakit sa saykayatriko pangarap

hindi pagkakatulog,

kabilang ang agresibong pag-uugali o poot, depresyon, 
psychomotor hyperactivity (kabilang ang 
pagkamayamutin, pagkabalisa, panginginig2)

mga abnormalidad

somnambulism,
kasama ang

pagkabalisa,

bangungot,
pagkabalisa

Hindi karaniwan

kaguluhan sa atensyon, kapansanan sa memorya, tic Bihira

guni-guni, disorientasyon, pag-iisip at pag-uugali ng 
pagpapakamatay (suicidality)

Napaka Rare

Mga sintomas ng obsessive-compulsive1, 
dysphemia1

Hindi Kilala

Pagkagambala sa sistema ng nerbiyos pagkahilo,
kombulsyon

antok paresthesia/hypoesthesia, Hindi karaniwan

Mga karamdaman sa puso palpitations Bihira

Panghinga,
mga karamdaman sa mediastinal

thoracic at epistaxis Hindi karaniwan

Churg-Strauss
Mga Babala at Pag-iingat), pulmonary eosinophilia

Syndrome (CSS) (tingnan ang seksyon Napaka Rare

Gastrointestinal disorder Pagtatae3, pagduduwal3, pagsusuka3 Karaniwan

tuyong bibig, dyspepsia Hindi karaniwan

Mga karamdaman sa hepatobiliary mataas na antas ng serum transaminases (ALT, AST) Karaniwan

Hepatitis (kabilang ang cholestatic, hepatocellular, at mixed-
pattern na pinsala sa atay).

Napaka Rare

Mga sakit sa balat at 
subcutaneous tissue

Rash3 Karaniwan

bruising, urticaria, pruritus Hindi karaniwan

angioedema Bihira

erythema nodosum, erythema multiforme Napaka Rare

Mga karamdaman sa musculoskeletal at 
connective tissue

arthralgia, myalgia kabilang ang kalamnan cramps Hindi karaniwan

Mga karamdaman sa bato at ihi Enuresis sa mga bata Hindi karaniwan

Heneral
mga kondisyon ng site ng pangangasiwa

mga karamdaman at Pyrexia3 Karaniwan

asthenia/pagkapagod, karamdaman, edema, Hindi karaniwan

Kategorya ng dalas: Tinukoy para sa bawat masamang reaksyon ayon sa insidente na iniulat sa data base ng mga 
klinikal na pagsubok: Napakakaraniwan (≥ 1/10), karaniwan (≥ 1/100 hanggang < 1/10), hindi karaniwan (≥ 1/1,000 
hanggang < 1 /100), bihira (≥ 1/10,000 hanggang < 1/1,000), napakabihirang (< 1/10,000).



1Ang masamang karanasang ito, ay iniulat bilang napakakaraniwan sa mga pasyenteng nakatanggap
montelukast, ay iniulat din bilang napakakaraniwan sa mga pasyenteng tumanggap ng placebo sa mga klinikal 
na pagsubok.

2Kategorya ng dalas: Bihira.
3Ang masamang karanasang ito, na iniulat na karaniwan sa mga pasyenteng tumanggap ng montelukast, ay iniulat 
din bilang karaniwan sa mga pasyenteng tumanggap ng placebo sa mga klinikal na pagsubok.

OVERDOSAGE
Walang data na naiulat sa labis na dosis ng kumbinasyong ito mula noong ilunsad noong 2012. 
Gayunpaman, ang labis na dosis ay naiulat sa mga indibidwal na molekula.

Fexofenadine
Karanasan ng Tao:
Karamihan sa mga ulat ng labis na dosis ng fexofenadine hydrochloride ay naglalaman ng limitadong 
impormasyon. Gayunpaman, ang pagkahilo, pag-aantok, at tuyong bibig ay naiulat. Ang mga solong dosis 
hanggang 800 mg at dosis hanggang 690 mg BID para sa 1 buwan o 240 mg QD para sa 1 taon ay pinag-aralan sa 
mga malulusog na paksa nang walang pag-unlad ng mga klinikal na makabuluhang adverse na kaganapan 
kumpara sa placebo. Ang maximum na pinahihintulutang dosis ng fexofenadine ay hindi naitatag.

Pamamahala:
Isaalang-alang ang mga karaniwang hakbang upang alisin ang anumang hindi nasisipsip na gamot. 
Inirerekomenda ang symptomatic at supportive na paggamot. Ang hemodialysis ay hindi epektibong nag-
alis ng fexofenadine sa dugo.

Montelukast
Sa talamak na pag-aaral ng hika, ang montelukast ay pinangangasiwaan sa mga dosis hanggang 200 mg/araw sa mga 

pasyente sa loob ng 22 linggo at sa mga panandaliang pag-aaral, hanggang 900 mg/araw sa mga pasyente sa loob ng 

humigit-kumulang isang linggo nang walang klinikal na mahalagang masamang karanasan.

Mayroong mga ulat ng talamak na labis na dosis sa karanasan sa post-marketing at mga klinikal na pag-
aaral sa montelukast. Kabilang dito ang mga ulat sa mga matatanda at bata na may dosis na kasing taas ng 
1000 mg (humigit-kumulang 61 mg/kg sa isang 42 buwang gulang na bata). Ang mga natuklasan sa klinikal 
at laboratoryo na naobserbahan ay pare-pareho sa profile ng kaligtasan sa mga matatanda at mga 
pasyenteng pediatric. Walang masamang karanasan sa karamihan ng mga ulat sa labis na dosis.

Mga sintomas ng labis na dosis

Ang pinakamadalas na nangyayaring masamang karanasan ay pare-pareho sa profile ng kaligtasan ng 
montelukast at kasama ang pananakit ng tiyan, antok, pagkauhaw, pananakit ng ulo, pagsusuka at 
psychomotor hyperactivity.

Pamamahala ng labis na dosis

Walang tiyak na impormasyon ang makukuha sa paggamot ng labis na dosis sa montelukast. Hindi alam 
kung ang montelukast ay maaaring i-dialys sa pamamagitan ng peritoneal- o hemo-dialysis.
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