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CLAST 10 mg lilm keph tablet
ASzdan ahmr.
o

Ethin modde: l0 mg montelukast (10.4 mg montelukast sodyum olarak) igerir.

o Yardwrt Maddeler: Milaolaistalin seliiloz PH 102, laktoz monohidrat, kroskannelloz
sodyum, hidroksi propil metil seliiloz SL (H64), magnezyum stearat, opadry yellow OY-C
22902 (Hipromelloz @64), titanyum dioksit (El7l), etil seliiloz, kinolin sansr altiminyum
lak (E104), dietilftalat, FD&C sansr No:6/sunset sansr FCF altiminyum lak (Ell0), Ponceau
4 R aluminyum lak (E124))

Bu ilacr kullanmaya baglemadan 6nce bu KULLAI\MA TALiMATIM dihkatlice
okuyunuzr gflnkt sizin igin 6nemli bilgiler igermektedir.
. Bu htllanma talimattnt saHayntz. Daha sonra tebar okumoya ihtiyag duyabilirsiniz.
. EEer ilave sorulartna olursa, liitfen dofuorunuzaveya eczacmtza dantsma.
. Bu ilag kisisel olarak size regete edilmigtir, basknlanna vermeyiniz.
. Bu ilacm htllarumt srasrtda, dohora veya lwstaneye gitti{inizde bu ilact kullan&fimrzr
doh orunuza s dyl ey iniz.
. Bu talimatta yazilanlara 6ynen uyunuz. ilag lnklanda size dnerilen dozun &Smda yfrlcsek
veya dfrgfrh doz htllanmaymrz.

Bu Kullrnma Talimatrnda:
1.
2.
3.
1.
5.

CIAST nedirve ne igin kallarulr?
CLAST\ hullanmodon Ance dihhat edilmesi gerekenler
CIAST nosil kullarulr?
Olosyan etkiler nelerdir?
CUIST'w saklanmosr

Baghklan yer almektadrr.

CLAST nedirve ne igin kullanrlr?
CLAST ldkotienler adr verilen maddeleri engelleyen bir ltikotrien ahctsr (resept6r)
antagonistidir (kartrt etki gdsteren). L6kofrienleri engelleyerek asfim belirtilerini iyilegtirir ve
alerj ik nezleyr iyilegtirir.
1.

CLAST steroid (kolesterolle iligkili, ya! yaprda bir organik bilegik) de[ildir. Qalrymalar
montelukastrn goct*lann biiytime hrzrm etkilemedilini gOstermi$ir (asum ve alerjik nezle
(rinit) hakkrnda dfrafadabilgi ileriki b6lilmlerde yer almaktadr).
CLAST inatgr astmm tedavisi ve alerjik nezlenin (rinitin) belirtilerinin giderilmesi igin
regetelenir:

Astrm:

CLAST 15 ya$ ve daha b[y0k gocuklarda ve erigkinlerde inatgr asfimrn tedavisinde
kullamlmaftdrr.

CLAST'r bir astrm ata[rnda lusa streli iyilegme sallamak igin kullanmaym. Asttm ataSt
yaqa&[mzda doktonrruzun astrm ataklanmn tedavisi igin size sOylediklerini yapmalllrz
gerekir.

Alerjik Rinit:
CLAST alerjik rinit belirtilerinin (hap$rnk, burun trkag*hlr, bunrn akrntrsr ve kagrntrsr)
kontolilne yardrmcr olmak amacryla kullamlrr. CLAST film kaph tablet, 15 yry ve tizeri
hastalarda mevsimsel alerjik rinit ve pereniyal alerjik rinit (yl boyu devam eden)
semptomlanrun giderilmesi igin kullarulr.

CLAST, 28 ve 84 tabletlik ambalajlarda kullamma sunulmugtur. Her bir tabletin iginde l0 mg
etkin madde (montelukast) bulunmaktadrr.
Ashm nedir?
Astrm viicudun drgrndaki havayr akci[erlere ta$ryan tiipler olan brongiyal hava yollannda
stirekli (kronik) bir enflamasyondur. Astrm belirtileri gunlardrr:
. Okstiruk
o Hrnltrh solunum

o
o

G0Biis srkrgmasr
Nefes darl{r

Neriik rinit nedir?

o
o
o

Saman nezlesi olarak da bilinen mevsimsel alerjik

rinit agag, gimen ve ot polenleri gibi ev

tetiklenir.
Uzun siire devam eden (pereniyal) alerjik rinit yrl boyu g6rtilebilir ve genellikle ev tozu
akarlan, hayvan tiiyii kepe[i ve/veya kiif sporlan gibi ev igindeki alerjenler ile tetiklenir.
Alerjik rinit belirtileri aqaSrdakileri igerebilir:
- Bnnur trkanrkh[r, akrnfisr velveyakagrntrsr
drgrnda bulunan alerjenler ile

- Hapgrnk
2. CLAST'I kullanmadan 6nce

dikkrt edilmesi gerekenler

CLAST'r aga$daki dummlarda KIILLAITTMAYIMZ
E[er:
. Montelukast veya ilacrn herhangi bir bilegenine kargr alerjikseniz (agrn duyarhh[rmz var
ise),

CLAST'I agagdaki durumlarda

nlXru.tl,i KULLANIMZ

E$er:

o
o

o

Astrmmz veya solunumunuz kOtlilegirse, derhal doktonuruza sOyleyiniz.
Oral CLAST akut asfim ataklanrun tedavisinde kullanrlmak iizere tasarlanmamrgtrr. Bir
atak ya.garsanrz doktorunuzun size verdi[i talimatlara uyunuz. Astrm ataklan igin aldr[rmz
kurtancr inhale ilactruzr her zaman yannrzdabulundtrunuz.
Sizin veya gocuSunuzun tllm asfim ilaglanru doktorunuz tarafindan belirtilen gekilde
almamz tinemlidir. CLAST doktorunuzun size regeteledi$i di[er astrm ilaqlanmn yerine
kullamlmamahdr.

o
o

Asfim kargrtr ilaglar alan tiim hastalar grbal hastal*, kollarda veya bacaklarda uyugnklnk
veya kanncalanma, akci[er semptomlannda kOttilegme ve/veya d6lcfinttl olaylannrn
kombinasyonunu yagadrklannda doktorlanna bagvurmalan gerektili konusrmda
uyanlmahdr.
Ashmmrz varsa ve astrmrmz asetilsalisilik asit (aspirin) almca k6tiilegiyorsa" CLAST
alrrken aspirin veya steroid olmayan antienflamatuvar ilaglar adr verilen aln kesici diler
ilaglan kullanmamaya gahgrn.

Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir

dOnemde datri olsa sizin

igin gegerli ise ltltfen

doktorunuza damgrn.

CLAST'In yiyecek ve igecek ile kullrnrlmasr:
CLAST 10 mg grdalarla birlikte veya ayn olarak almabilir.
Hamilelik:

ilaa htllanmadon

6nce dofuoruntaaveya eczacmtza darusmtz.

Hamileyseniz veya gocuk satribi olmayr planhyorsamz, CLAST almadan 6nce doktorunuza
damgrruz. Doktoruntrz bu d6nemde CLAST kullamp kullanamayaca[rmzr deSerlendirecektir.
Tedaviniz srasmda lnmile oldu$umnufark ederseniz hemen doborurutza darugma.

Emzime:
ilaq htllanmadan

6nce dofuorunuzaveya eczocmtza daruSmtz.

CLAST'In anne stitiine gegip gegmedi[i bilinmemektedir. Emziriyorsanz veya bebeginizi
emzirmeyi d0giiniiyorsamz, CLAST almadan iince doktorunuza damgmahsuuz.
Arag ve mekine kullanmr
CLAST'rn arag veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmez. Ancak kigilerin
ilaglara verdili yamtlar farkh olabilir. Montelukast ile gok ender bildirilen belirli yan etkiler
(bag d6nmesi ve uyuklama) bazr hastalann arag veya makine kullanma becerisini etkileyebilir.

CLAST 10 mg'rn igeri$nde bulunan bazr yardrmcr maddeler hahhnde dnemli bilgiler
CLAST laktoz igerir. E[er daha Onceden doktorunuz tarafindan baa gekerlere kargt
intoleransmrz oldu[u s6ylenmigse bu trbbi iiriin0 almadan 6nce doktorunuzla temasa geginiz.
Bu trbbi iirtin her tablette I mmol (23 mg)'den dfra az sodyum ihtiva eder; yani esasmda
"sodyum igermet'. Sodyuma ba[h herhangi bir olumsuz etki beklenmez.
CLAST'rn igeri[inde bulunan sunset sansr (E110) ve Ponceau 4R(E124) (boyar madde)
alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
DrEer ilagler ile birlikte kullenrmr
Bazr ilaglar CLAST'In etki mekanianasmr de[igtirebilir veya CLAST di[er ilaglanman etki
mekaniznrasrm de[igtirebilir. Eger aga[rdaki ilaglan ahyorsamz, CLAST'a baglamadan tince
bunlan doktorunuza s6yleyiniz:

o
o
o

fenobarbital (epilepsi tedavisi igin kullanlr)
fenitoin (epilepsi tedavisi igin kullamlr)
rifampisin (tliberkiilozye bazr diSer enfeksiyonlann tedavisi igin kullamlrr)

o

gemfibrozil ftamn hiicreler haricindeki srvr krsmmda yer alan ytiksek ya! diizeyinin
tedavisi igin kullarulr)

E$er regeteli yo da regetesiz herhangi bir ilaq gu onda htllanryorsanu veya son zamanlardo
kullan&ruzsa ltitfen doHorurutzave)la eczoctruza bunlar hal*mda bilgi veriniz.
3. CLAST nasil kullamhr?

Uygun kullanm ve doz / uygulame ukhtr igin talimatlar:
Asfimh gocuklar (15 yag ve llzsri):
o CLAST l0 mg film kaph tableti gocu[unuza giinde bir kez alqamlan verin (bkz.
Uygulama yolu ve metodu). OgUn zamanlanndan ba[tmsrz olarak verebilirsiniz.
o CLAST'I astm belirtileri ya$amasa bile, doktorunuz size regeteledili stirece her gtin
gocu[unuza vermelisiniz.
o Asfim belirtileri kdtiilegirse veya astrm ataklan igin ahnan kurtancl inhale ilacr gocu[unuz
igin datra fazla kullanmamz gerekirse derhal doktorunuzu araytfiz.
o CLAST'r bir ashm ata$nda krsa sflreli iyilegme sa$amak igin kullanmayrn.
Qocu$unuz astrm ata[r yagadr$rnda doktorunuzun asfim ataklanrun tedavisi igin size
sOylediklerini yapmamz gerekir.

o

Astrm ataklan igin goculunuzun kurtancl inhale ilaclrnrur her zrlman yammzda

o

bulundurunuz.
Doktorunuz size s6ylemedikge
veya dozunuzu azalfrnayntz.

di[er astrm ilaglanm gocuEunuza vermeyi brakmayrmz

Mevsimselve pereniyol alerjik rinitli er$kinlerde (15 yaS ve fiztri):
CLAST'r gtinde bir kez ve genelde aym saatte allrnrz.
CLAST'r doktorunuz regeteledi[i siirece glinde bir kez alnlz.
Og'rin zamanlanndan ba[rmsz olarak verebilirsiniz.

o
o
.

Uygulama yolu ve metodu:
CLAST sadece a[rz yoluyla ahmr.
Ag karmna veya yryeceklerle birlikte alabilirsiniz.
Tabletleri gi[nemeden yeterli miktarda srvr ile alrruz (tirne[in, bir bardak su ile).

r
.
o

De$gikyag gruplan:
Qocuklarda kullanrm:

o
o
o

5 yag arasr gocuklar igin montelukast 4 mg pediyatik oral graniil,
yag
arasl gocuklar igin CLAST 4 mg gi[neme tableti,
2-5
6-14 ya$ arasr gocuklar igin CLAST 5 mg gi[neme tableti
12

ayhk-

kullarulabilir.
Yaghlerda kullrrmm:
Yaqa baflr olarak 6znl doz ayarlamasr gerekmemektedir.
Ozel kullamm dummlan:
B6brek/ Karaciler yetmezliEi :
Bdbrek yehezli[i olan hastalarda doz ayarlamasr yapmaya gerek yoktur. Hafif-orta derecede
karaciger yetnezli[i olan hastalarda doz ayarlamasr gerekmez. Ciddi karaciler yetnezli[i
olan hastalara iliqkin veri yokttr.

Erter CLllST'm etkisinin gok giglti veya zayrf oldu$una doir bir izleniminiz var ise dofuorunuz
veya eczacmtz ile konugunuz.

Kullanmanrz gerekenden daha fazla CLAST kullandrysanu
Doz agrmr raporlanmn go[unda higbir yan etki bildirilmemigtir. Yetigkinlerde ve gocuklarda
doz aqrmryla birlikte en srk bildirilen semptomlar abdominal a[n, uyku hali, susama, bag
alnsr, kusma ve hiperaktivitedir.
CLAST'dan htllanmaruz gerekcnden fazlastnr htllanmrysantz

bir dofuor

veya eczact ile

konuSunuz.

CLAST'r kullanmayr unutursanrz
Ilacrruzr tavsiye edilen gekilde almaya gahgrmz.

ilacr bir doz almayr unuttulunuzda bu dozu almayrmz ve daha sonra normal kullamma
devam ediniz.
Unutulan dozlart dengelemek igin gift doz almaytruz.

CLAST ile tedavi sonlandrnldr[rnda olugabilecek etkiler
E[er CLAST almaya devam ederseniz, ilag sadece asumuuzl tedavi edebilir.

CLAST'I doktorunuzun regeteledi[i siire boyunca almamz Onemlidir. CLAST astrmrrua
kontrol etneye yardrmcr olacaktrr.
Bu tirtiniin kullammr ile ilgili herhangi bir ilave sorumz olursa, doktorunuza veya ec?.acllniva
damgrmz.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi CLAST'In igeri[inde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler
olabilir. Montelukast l0 mg film kaph tabletler ile yaprlan klinik galrymalarda en yaygul
gekilde bildirilen Cedavi edilen 100 hastadan en uz birinde ve tedavi edilen l0 hastadan
<l'inde gOrtilen) ve montelukast ile iligkili oldu$u dUgtiniilen yan etkiler gunlardr:

o
o

abdominal aEn
bat a[nsr

Montelukast'rn yan etkileri genellikle hafiftir ve montelukast ile tedavi edilen hastalarda
plaseboya (ilag igermeyen tableQ giire datra yllksek srkhkta ortaya grktrlar.
Yan etkiler aqa[rdaki kategorilerde g6sterildili gekilde tammlanmrgtr:
Qok yaygrn : 10 hastadan en az I'inde gOriiliir.
Yaygrn : 100 hastadan l-10'unda gOrilltir.
Yaygrn olmayan : 1000 hastadan l-lO'unda gdrtiltir.
Seyrek: 10.000 hastadan l-l 0'unda gtirtiliir.
Qok seyrek : 10.000 hastadan birinden az g0riiliir.

Aynca ilacrn pazarlandrg d6nemde aga[tdaki olaylar bildirilmigtir:
Qokyaygm:
- Ust solunum yolu enfeksiyonu
Yaygm:
Diyare, bulanfi, kusma

-

D0kiintii
Ateg

Yaygrn olmayan:
Alerjik reaksiyonlar [yiiz, dudaklar, dil ve/veya bo$azAa gigme (soltrma veya yutna
zorlu[u yaratabilir)]
Davramg ve ruh hali de[igiklikleri (kabuslar dahil riiya anormallikleri, uykuya
dalmada giigliik, uyurgezerlik, irritabilite, endigeli hissetne, huzursuzluk, sinirli
darnamg ve diigmanhk igeren huzursuzluk hali (ajitasyon), depresyon
Bag ddnmesi, uyuklama, kanncalanma/uyugma, ndbetler [konvtilsiyonlar (kaslann
istem drgr kasrlmasr) veya krizlerl
Burun kanamasr
ASrzkurulu[r1 hazrmsrdrk, morluklar, kagrnh, tirtiker
Eklem yadakas alnsr, kas kramplan
Yorgurluk, kendini iyi hissefrneme, giglik

-

-

Seyrek:

-

Kanama e$iliminde arhg

Titeme
Qarpmtr

Qok seyrek:
Haltisinasyonlar (gergekte var olmayan geyler g6rmek)
Disoryantasyon (kafa kangrklrlr)
Intihar diigtincesi ve darnamgr (intihar dahil)
Hepatit ftaraci[er iltihabr)

-

Cildin altrnda ve en srk olarak incik kemi[inizin iizerindeki b6lgede krmzr,

dokununca aEnyan krmzr giglikler (eritema nodozum), higbir belirti vermeden aniden
ortaya grkan giddefli deri reaksiyonlan (eritema multiforme)

Montelukast ile tedavi edilen hastalarda gnbal hastahh kollarda veya bacaklarda uyugukluk
veya kanncalanma" akciler semptomlannda ktittilegme ve/veya d6kiintii (Churg-Strauss
Sendromu) olaylanrun kombinasyonunu igeren gok nadir olgular bildirilmigtir. Bu
semptomlardan birini veya daha fazlasrru ya$arsailz doktorunuza sdylemelisiniz.

E[er bu hilanma talimattnda batxi gegmeyen herhangi bir yan etki ile

karSrlasrsaruz

dohorunuzu veya ec%rcmtn bil gilendiriniz.
5. CLAST'In saklanmasr

CLAST'I goculdarm gdremeyecedi, erisemeyece$i yerlerde ve ambalajtnda saklaytruz.

25oc'nin altrnda oda srcakhErnda saklayrmz.

Son kullanme tarihiyle uyumlu olarak kullanrnz.
AmbalajdaW son htllanma tarihinden sonra CLAST\ hilanmaymrz.

Eler tirtinde ve/veya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz CLAST'I kullanmaytruz.
Ruhsat sahibiz

NOBEL IraQ SAI{AYII ve TICARET A.$.
Inkrlap Matr. Akgakoca Sok. No:10
347 68 Ilmraniye / Istanbul
Orctim yeri:
NOBELFARMA IreQ SANI. ve tlC. A.g.
Sancaklar,8ll00 DUZCE
Bu htllanma talimafi ../../.... tarihfude onaylanmryttr.

