قرص جویدنی مونتکس®  5میلی گرم
قرص روکشدار مونتکس®  10میلی گرم

(مونته لوکاست)

98mm

220mm

یادآوری:
این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است ،لذا از مصرف آن در موارد مشابه
و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.
دوره درمان را کامل کنید.
مصرف این داروتنها با نظرپزشک مجاز می باشد.
چنانچه سوال یا نکت ه مبهمیدر مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید ،با پزشک یا
داروسازخویش تماس بگیرید.
ترکیب :هر قرص جویدنی مونتکس® 5حاوی  5میلی گرم مونته لوکاست سدیم.
س  10حاوی  10میلی گرم مونته لوکاست سدیم.
هرقرصروکشدارمونتک 
راهنماییهایعمومی:
الزم اسـت قبـل ازمصرف ایـن دارو چنانچه بیماردارای هر یک از شـرایط زیر می باشـد،
پزشک خویش را مطلع سازد :
سابقه حساسیت به این دارو.
سابقه اختالالت عملکرد کبدی.
ی:
مصرفدرباردار 
انجمن غذا و داروی ایاالت متحده(FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزء گروه B
قرار داده است .مصرف این دارو تنها با نظر پزشک در بارداری مجاز است.
مصرف درشیردهی:
از آنجایی که مطالعات کافی مبنی بر ترشـح این دارو در شیر مادر دردسـترس نمی
باشد ،منافــع و مضار احتمالی ناشـی از استفاده از این دارو در دوران شـیردهـی باید
در نظر گرفته شود.
موارد احتیاط:
مصرفایــندارو در بیمارانیکـه اختـالالت شـدید عملکردکبـدی دارنـد بایـد بـا احتیاط
همراه باشد.
نبایـد از ایـن دارو به طور ناگهانی بـه عنوان جایگزین داروهای استنشـاقی و یا خوراکی
کورتیکوستروییدی استفاده کرد.
از این دارو نمی توان به عنوان درمان منحصر در بیمارانی که پس از فعالیت دچار حمالت
آسـمی می شـوند استفاده نمـود ،بلکه این بیمـاران باید بـرای جلوگیری از بدتر شـدن
بیماری خود به مصرف رژیم های درمانی معمول خود شامل بتاآگونیست های استنشاقی
و یا خوراکی ادامه دهند.
توصیه می شود بیمارانی که دارای سابقه حساسیت به A.S.Aو سـایر NSAIDs
ف مونتکس® ،همچنان از
میباشـند علیرغم بهبود عملکـرد تنفسـیخود پـس از مصر 
مصرف این داروها اجتناب نمایند.
از آنجایی که قرص جویدنی مونتکس®حاوی فنیل آالنین می باشـد ،مصرف این دارو در
بیماران مبتال به فنیل کتونوری باید با احتیاط همراه باشد.
همچنین مصرف همزمان این دارو با برخی از داروها دارای تداخل دارویی می باشد ،لذا
چنانچه از داروهای زیر استفاده می کنید ،پزشک خود را مطلع سازید:
مصـرف همزمـان این دارو با فنوباربیتـال و ریفامپین (به علت افزایش متابولیسـم کبدی
مونته لوکاست) دارای تداخل دارویی می باشد.
مصـرف ایـن دارو باعـث تغییـردر نتایـج آزمون هـای عملکـرد کبـدی( )ALT, AST
و ائوزینوفیل ها می گردد.
بـه اسـتثناء مـوارد خـاص کـه پزشـکتان الزم مـی داند ،ایـن دارو در مـوارد زیـر منـع
استعمال دارد :
حساسیت به مونته لوکاست ویا هر یک از اجزاء متشکله.
ت درمان فوری عالیم حمالت حادآسمی استفاده
توجه :ازایندارو نباید جه 
نمود .به این بیماران توصیه می شود داروهای استنشاقی ضروری برای کنترل
این حمالت را همیشه در دسترسداشته باشند.
مقدارونحوهمصرف:
این دارو را دقیقا مطابق شیوه ای که پزشکتان دستور داده استفاده نمایید .مقدار مصرف
هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار تجویز معمول این دارو به قرار زیر است:
قرص جویدنی  5میلی گرمی مونتکس® برای پیشگیری و درمان بیماری آسم مزمن برای
افراد 6تـا 15سـال به صورت تک دوز ابتدای شـب ،و برای بهبود عالیـم رینیت آلرژیک
 5میلی گرم تک دوز تجویز می شود.
بـرای پیشگیری و درمـان بیمـاری آسـم مزمن در بزرگساالن ،قـرص  10میلـی گرمی
مونتکس® به صورت تک دوز ابتدایشـب ،و برای بهبود عالیم رینیـت آلرژیک  10میلی
گرم تک دوز توصیه می شود.
برای پیشگیری و درمان بیماری آسـم مزمن در کودکان2تا 5سال قرص جویدنی5میلی
گرمی مونتکس® به صورت تک دوز ابتدایشب.
برای پیشـگیری و درمان بیماری آسـم مزمـن در کودکان 12تا  32ماه قـرص جویدنی
 5میلی گرمی مونتکس® به صورت تک دوز.
توجه :سالمتی و اثربخشی مصرف این دارو برای پیشگیری و درمان آسم در کودکانزیر
 12ماه و برای بهبود عالیم رینیت آلرژیک در کودکانزیر  6ماه ثابت نشدهاست.

مصـرف کننـده محتـرم :از انتخـاب و اعتماد شـما سپاسـگزاریم .شـرکت داروسـازی
ابوریحان افتخار دارد به اطالع برساند ،بخش علمی شرکت با شماره تلفن77715554:
از ساعت  8صبح الی  4بعد ازظهر ،پاسخگوی سواالت علمی شما عزیزان است.

ساخت شرکت دارو سازی ابوریحان (سهامی عام)

98mm

220mm

در خصوص نحوه صحیح مصرف الزم است به نکات زیر توجه نمایید:
هرگز از مقدار تجویز شده توسط پزشک تجاوز ننمایید.
این دارو را می توان با معده خالی یا همراه غذا مصرف نمود.
در صـورت فرامـوش کردن یک نوبـت از مصرف دارو به محض به یـاد آوردن آن را مصرف
کنید .اما اگرتقریبا زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است ،از مصرف آن و یا از دو برابر
کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.
عوارض جانبی :
به طور کلی تمام داروها به موازات اثرات درمانی ،دارای برخی عوارض ناخواسته هستند.
اگر چه همیشه تمام عوارض ذکر شده برای این دارو رخ نخواهد داد ،لیکن در صورت بروز
هر یک از انها با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید .این عوارض عبارتند از:
عوارضی که نیاز به مراقبت های پزشکی دارند:
شیوع کم  :افزایش بدون عالمت آنزیم های عملکرد کبدی ()ALT, AST
نادر :وجود عفونت در ادرار.
عوارضی که تنها در صورت ادامه یافتن نیاز به مراقبت های پزشکیدارند:
شایع :سردرد.
شـیوع کم :دردهای شکمی ،احسـاس کوفتگی ،سـرفه ،دندان درد ،اختالل در تعادل،
سـوء هاضمه ،تب ،التهاب معده و روده ،عفونت دستگاه تنفسـی فوقانی ،گرفتگی بینی،
عالیم شـبه انفوالنزا ،راش پوسـتی ،بی قراری ،واکنش های حساسیتی (ورم صورت ،لب
هـا ،زبـان و گلو) کهیر و خارش ،کابوس های شـبانه ،کبودی ،اسـهال ،خـواب آلودگی ،
توهم ،هپاتیت ،التهاب پانکراس ،زود رنجـی ،درد مفاصل و ماهیچه ها ،تهوع و اسـتفراغ،
تپـش قلب ،احسـاس کرختی و سـوزن سـوزن شـدن پاها و دسـت ها ،تشـنج و اختالل
درخواب.
مسمومیت با دوزهایبیشاز اندازه:
⸗
در صـورت مصرف اتفاقی دوزهای بیش از حد الزم ،فورا با پزشـک خویش تماس حاصل
نمایید و یا خود را به یک واحد درمانی برسانید.
شرایط نگهداری:
دارو را در دمای کمتراز  30درجه سـانتی گراد ،دور ازنور و رطوبت و در بسته بندی
اصلی نگهداری نمایید..
⸗
از مصرف داروهای تاریخ گذشته جدا خودداری فرمایید.
دارو را دوراز دسترس کودکان نگهداری نمایید.
نوعبستهبندی:
هر جعبه 10عددی قرص روکشدارمونتکس®10حاوی یک بلیسترمی باشـد
وهرجعبه  30عددی قرص جویدنی مونتکس® 5حاویسه بلیستر میباشد .

