
مونتيجت
(مونتيلوكاست الصوديوم) 

أقراص مغلفة  10 ملغ واقراص مضغ 4 ملغ و5 ملغ وحبيبات 4 ملغ

نشرة دوائية

الجرعة و كيفية اإلستخدام

.يرجى قراءة هذه النشرة بعناية قبل البدء بتناول هذا الدواء

:معلومات النشرة

حافظ على هذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى
إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، إسأل طبيبك أو الصيدلي

 تم وصفه هذا الدواء لك فقط. ال يجب إعطائه الشخاص اخرين حتى لو
كانت أعراضهم نفس اعراضك

 إذا الحظت أي آثار جانبية سواء كانت مذكورة في هذه النشرة او غير
مذكورة ، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي
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ما هو مونتيجت وما هي إستخداماته
معلومات تهمك قبل إستخدام الدواء

كيفية اإلستخدام
تعليمات اإلستخدام

اآلثار الجانبية المحتملة
كيفية تخزين الدواء

معلومات إضافية
معلومات الشركة المصنعة و معلومات المنتج

تاريخ إعداد النشرة
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:ما هو مونتيجت وما هي إستخداماته

 مونتيجت يساعد أيضا على منع تضييق الشعب الهوائية الناتجة عن
ممارسة الرياضة

 مونتيجت يمكن أيضا أن تستخدم كعالج بديل لإلستيرويدات و يمكن
 استنشاقه لمدة 2 إلى 5 سنوات و يستخدم للمرضى غير القادرين على

إستخدام اإلستيرويدات

-
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 مونتيجت هو حاصرات مستقبالت الليكوترين و التي تسبب تضيق إنتفاخ
الشعب الهوائية في الرئتين ويسبب أيضا أعراض الحساسية

 من خالل منع ليوكوترين، مونتجت يحسن أعراض الربو، ويساعد على
التحكم في الربو ويحسن أعراض الحساسية الموسمية

 يصف الطبيب مونتيجت لعالج الربو أوالوقاية من أعراض الربو خالل
.النهار والليل

.

.

معلومات تهمك قبل إستخدام مونتيجت
متي يجب عدم استخدام مونتيجت

 ال يجب أن تستخدم مونتيجت إذا كنت تعاني من حساسية تجاه
المونتيلوكاست أو أي من المكونات األخرى  لمونتيجت

قبل البدء في استخدام مونتجت
 أخبر طبيبك عن أي مشاكل طبية أو إذا كان لديك تحسس تجاه أي نوع

.من األدوية
إذا كانت أعراض الربو أو التنفس تزداد سوًء ، أخبر طبيبك فورا

 أقراص و حبيبات مونتيجت ليس المقصود منها عالج نوبات الربو
الحادة. في حالة حدوث نوبة، اتبع إرشادات الطبيب

 دائما احتفظ بادوية نوبات االزمة المستنشقة معك
 من المهم أن لك أو لطفلك إستعمال جميع أدوية الربو الموصوفة لك 

 من قبل الطبيب. مونتيجت ال ينبغي أن يكون بديال عن أدوية الربو
األخرى التي وصفها لك الطبيب
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 اي مريض موضوع علي مضادات االزمة يجب ان يكون عالم اذا

 ظهرت عليه بعض االعراض المركبة مثل اعراض شبيهة باالنفلونزا
 االبر والدبابيس وخدر الذراعين والساقين  تفاقم االعراض الرئوية او

ظهور طفح جلدي يجب استشارة طبيبك علي الفور
 يجب عدم استخدام االسبرين او مضادات االلتهابات المعروفة باسم

مضادات االلتهاب غير االستيرويدية اذا ادت الي تفاقم الربو
  مرضي الربو الذين يستخدمون مونتيجت يجب ان يكون تحت المراقبة

 العراض فرط الحمضات
 يجب توخي الحذر للمرضي الذين يستخدمون مونتيجت وموسعات

الشعب الهوائية
 يجب تقييم المنافع والمخاطر في استمرارية استعمال مونتيجت اذا

ظهرت بعض االعراض العصبية
 المرضي اصحاب بيلة الفينايل كيتون                           يجب ان

 يضعوا في الحسبان ان حبوب المضغ لمونتيجت تحتوي علي مادة
االسبارتام المصدر لمادة فينايل االنين

 حبوب مونتيجت 10 ملغ تحتوي علي الالكتوز فاذا اخطرك طبيبك انك
 ممن اليحتملون القالكتوز يجب اخطار الطبيب بذلك قبل استخدام

مونتيجت

(eosinophilia)

(phenylketonuria)

(phenylalanine)

 يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل أو إستعملت مؤخرا
أدوية أخرى، بما فيها تلك التي تم الحصول عليها دون وصفة طبية
 أخبر طبيبك إذا كنت تستعمل األدوية التالية قبل البدء في إستعمال

إستعمال مونتيجت مع األدوية األخرى

  
.

 أقراص مونتيجت للمضغ 4 ملغ و أقراص 5 ملغ : ال ينبغي أن تؤخذ على
 الفور مع الطعام؛ يجب عليك إستعمالها على األقل بساعة أو ساعتين قبل أو

بعد الطعام
 أقراص مونتيجت 10 ملغ و حبيبات مونتيجت 4 ملغ لألطفال يمكن

إستعمالها مع أو من دون طعام

استخدام مونتيجت مع الطعام والشراب

.
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 يجب إستعمال حبة واحدة فقط من مونتيجت مرة واحدة يوميا على النحو
الذي يحدده الطبيب

 إستخدم مونتيجت تماما كما وصف لك الطبيب و يرجى إستشارة الصيدلي
إذا لم تكن متاكداً

 يعطى هذا الدواء لألطفال تحت إشراف الكبارو يستخدم مونتيجت لألطفال
مرة واحدة كل مساء
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 الجرعة المعتادة من مونتيجت هي مرة واحدة يوميا، وينبغي أن تؤخذ
الجرعة في المساء

 البالغين والمراهقين 15-18 سنة من العمر وكبار السن الذين يعانون من
الربو / حساسية األنف

 الجرعة للبالغين والمراهقين 15-18  سنة من العمر وكبار السن هو
قرص واحد 10 ملغ يوميا

 يمكن إستخدام جرعة وقائية من 10 ملغ قبل ساعتين من ممارسة النشاط
 الرياضي للذين يعانون من ضيق الشعب الهوائية المصاحب للنشاطات

الرياضية
مرضى األطفال 6-14 سنة من العمر مع الربو أو الحساسية الموسمية

 الجرعة للمرضى األطفال 6-14 سنة من العمر هي قرص واحد يوميا 5
ملغ

:الجرعة

:

:

.
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 مرضى األطفال 2-5 سنوات من العمر يعانون من الربو أو الحساسية

 الموسمية
 الجرعة للمرضى األطفال 2-5 سنة من العمر هي حبة واحدة 4 ملغ أو

كيس عبوة واحدة من حبيبات 4 ملغ
األطفال المرضى 12-23 شهرا من العمر مع الربو

 الجرعة للمرضى األطفال 12-23 شهرا من العمر هي عبوة واحدة
حبيبات عن طريق الفم 4 ملغ

األطفال المرضى 6-23 شهرا من العمر مع حساسية األنف
 الجرعة للمرضى األطفال 6-23 شهرا من العمر هي عبوة حبيبات واحدة

4 ملغ
إدارة حبيبات مونتيجت طب األطفال

 حبيبات مونتيجت األطفال 4 ملغ يمكن إستعمالها مباشرة عن طريق الفم او
 خلطها مع مقدار ملعقة واحدة األطعمة اللينة غير الساخنة، و ال يجب

تخزين الجرعة ألكثر من 15 دقيقة بعد فتح العبوة
مدة اإلستخدام

يجب مواصلة إستخدام مونتيجت حتى يأمرك الطبيب بالتوقف
في حالة نسيان الجرعة

 إذا نسيت أخذ الجرعة في الوقت المحدد، فقط إستخدم الجرعة التالية في
الزمن المعتاد و ال يجب أخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية

فرط الجرعة (الجرعة الزائدة
اتصل بطبيبك أو أقرب مستشفى للحصول على المشورة

 لم تكن هناك آثار جانبية وردت في غالبية التقارير عند إستعمال جرعة
زائدة

 وتشمل األعراض التي تحدث عادة مع الجرعة زائدة لدى البالغين
 واألطفال آالم في البطن، والنعاس، والعطش، والصداع، والقيء، وفرط

النشاط
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في حالة الحمل أو الرضاعة الطبيعية:
 إستشر الطبيب إذا أصبحت حامال، أو تعتقدي أنك قد تكوني حامال أو

 تخططي لتصبحي حامال، طبيبك سيخبرك إذا كان إستخدام مونتيجت مالئم
لك أثناء الحمل أم ال

تحذيرات

.

الفينوباربيتال (التي تستخدم لعالج الصرع
فينيتوين (التي تستخدم لعالج الصرع 

ريفامبيسين (المستخدمة لعالج السل وبعض االلتهابات األخرى 
جمفبروزيل (التي تستخدم لعالج ارتفاع مستويات الدهون في البالزما

اتركينازول (المستخدمة في عالج االصابات الفطرية
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:مونتيجت
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ان هذا الدواء

احتفظ بجميع االدوية بعيداً عن متناول األطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
و اتحاد الصيادلة العرب

 الدواء مستحضر طبي يؤثر على صحتك و استخدامه خالفا للتعليمات
 يعرضك للخط

 اتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة االستعمال المنصوص عليها و
 تعليمات الصيدالني الذي صرفها لك

ان الطبيب و الصيدالني هما الخبيرين بمنافع و مخاطر االدوية
التقطع مدة العالج المحددة من تلقاء نفسك

التكرر نفس الوصفة الطبية من تلقاء نفسك و بدون استشارة الطبيب
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وهي االكثر شيوعا بصورة خفيفة لغالبية المرضي الذين يستخدمون مونتيجت
باإلضافة إلى ذلك، تم اإلبالغ عن اآلثار الجانبية التالية

 ومن غير المعروف ما إذا كان يصل مونتيجت إلى حليب الثدي. يجب
 عليك استشارة طبيبك قبل إستعمال مونتيجت إذا كنت في فترة الرضاعة

الطبيعية
القيادة و إستخدام اآلالت الثقيلة

 ليس من المتوقع أن يؤثر إستعمال مونتيجت على القدرة على قيادة السيارة
 أو تشغيل اآلالت. ومع ذلك، فاالستجابات الفردية لألدوية تتباين مثل

الدوخة و النعاس عند بعض المرضى بالرغم من أنها نادرة جداً

.

.
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اآلثار الجانبية المحتملة
 مثل جميع األدوية، يمكن لهذا الدواء أن يسبب آثارا جانبية، على الرغم من

أنها ال تحدث للجميع
ً اآلثار الجانبية األكثر شيوعا

 مثل كل االدوية مونتيجت قد تكون له اثار جانبية علي الرغم ان بعض
االشخاص ال تظهر عليهم

من الدراسات السريرية فان االثار الجانبية الشائعه هي

.

.

:
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آلم بطني

صداع الراس
-
-

:
عدوى الجهاز التنفسي العلوي (شائع جدا

قابلية - زيادة النزيف  (نادر 
 الحساسية بما في ذلك تورم في الوجه والشفتين واللسان، و / أو الحلق مما

قد يسبب صعوبة في التنفس أو البلع (غير شائع
 تغيرات في السلوك و المزاج مثل تشوهات الحلم، بما في ذلك الكوابيس، 

 واضطرابات النوم، المشي أثناء النوم، والتهيج، والشعور بالقلق، و األرق،
 والتهيج بما في ذلك السلوك العدواني ، واالكتئاب (غير شائع)؛ ورعاش،

نقص االنتباه، وضعف الذاكرة (نادر)؛
الهلوسة، واالرتباك، واألفكار االنتحارية

الدوخة والنعاس، خدر(غير المألوف
خفقان (نادر

الرعاف (غير شائع)، وتورم (التهاب) من الرئتين (نادرة جدا 
 اإلسهال، والغثيان، والتقيؤ (عام)؛ جفاف الفم، وعسر الهضم (غير 

المألوف
التهاب الكبد (التهاب الكبد) (نادرة جدا
الطفح الجلدي (عام)؛ الكدمات، والحكة

آالم العضالت، وتشنجات العضالت (غير المألوف
حمى (عام)؛ ضعف / التعب، والشعور باإلعياء، وتورم (غير المألوف 
يجب عليك إخبار الطبيب على الفور إذا ال حظت أي من هذه األعراض
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طريقة التخزين
 ال تخزن العبوة في درجة حرارة  تزيدعن 30 درجة مئوية

يحفظ بعيداً عن الضوء و الرطوبة

:

يحفظ بعيدا عن  رؤية و متناول األطفال  -

-

كيفية التخلص من الدواء التالف
 يجب أن ال يتم التخلص من األدوية من خالل مياه الصرف الصحي أو

النفايات المنزلية
 اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من األدوية التي لم تعد مطلوبة. سوف 

تساعد هذه التدابير لحماية البيئة
معلومات اضافية

وصف المنتج
 أقراص مونتيجت للمضغ 4 ملغ: ذات لون وردي فاتح ، محدبة الوجهين

مستديرة على شكل قرص محفور عليها كلمة
 أقراص مونتيجت 5 ملغ للمضغ: أقراص بيضاء اللون، محدبة الوجهين

مستديرة على شكل قرص محفور عليها كلمة
أقراص مونتيجت المغلفة 10 ملغ: مربعة الشكل، مغلفة ذات لون أصفر

مع خط فاصل على جانب واحد 
حبيبات مونتيجت األطفال 4 ملغ: مسحوق أبيض اللون  الي ابيض فاتح

المكونات
المادة الفاعلة: مونتيلوكاست الصوديوم

:

.

.

."GETZ"على جانب واحد 

."GETZ"على جانب واحد 

.

:
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                       أقراص مونتيجت للمضغ 4 ملغ و 5 ملغ :فارماكوت
 أفيسيل 102، مانيتول، أكسيد الحديديك األحمر، األسبارتام، كروسكارميلوز

الصوديوم ، نكهة الكرز ، المغنيسيوم اإلستارات
أقراص مونتجت 10 ملغ

اللب
 مونوهيدرات الالكتوز, فارماكوت                   أفسيل 102، مانيتول،

 كروسكارميلوز الصوديوم ، المغنيسيوم اإلستارات

:المكونات الخاملة
 (HPMC) 606,

 (HPMC) 606,

.

:

،

-

-

-

 طالء أوبادري األصفر 11، تلك           ، ثاني أكسيد التيتانيوم           ،
ماكروغول

 حبيبات مونتيجت 4 ملغ:  فارماكوت                  ، مانيتول، نكهة الكرز ،
المغنيسيوم اإلستارات

(E553b)

(HPMC) 606

،(E322)
،(E172)(E172)

 ، (E1521) PEG /
(E171)

أكسيد الحديد اصفر)الليسيثين (الصويا
أكسيد الحديد األسود

-

-

.
رقم التسجيل بالسودان

أقراص مونتيجت 4 ملغ
أقراص مونتيجت 5 ملغ

أقراص مونتيجت 10 ملغ
حبيبات مونتيجت لالطفال

:
:
:

:
:

TB / 03/4004
TB / 03/4003
TB / 03/4000

POW / 03/3945

+92 21111111511
+92 2135057592

29-30 \ 27 المنطقة الصناعية – كورانقي   

الشركة المصنعة
قيتز فارما

74900 - كراتشي -  باكستان

 تلفون
 فاكس
info@getzpharma.comايميل

:
:
:

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالوكيل فى السودان
شركة  الدومة فارما المحدودة 

  الخرطوم بحري – الصبابي شمال مربع 4 مبنى المني  رقم
 3 الطابق الثاني– الخرطوم

249120762064+  تلفون

:

:

للقيام باإلبالغ عن أي من األعراض الجانبية
المجلس القومي لألدوية والسموم

 فاكس
 البريد اإللكتروني
الموقع اإللكتروني

(+249) 183 522263
info@nmpb.gov.sd
www.nmpb.gov.sd

:
:
:

سبتمبر 302015
تاريخ إعداد النشرة

الطالء


