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DESCRIPTION
DefcortTM is a preparation of Deﬂazacort. Deﬂazacort is a glucocorticoid. It has
anti-inﬂammatory and immunosuppressive effects that are used in treating a
variety of diseases and are comparable to other anti-inﬂammatory steroids.

িববরণ

INDICATIONS
• Anaphylaxis, asthma, severe hypersensitivity reactions
• Rheumatoid arthritis, juvenile chronic arthritis, polymyalgia rheumatica
• Systemic lupus erythematosus, dermatomyositis, mixed connective tissue
disease (other than systemic sclerosis), polyarteritis nodosa, sarcoidosis
• Pemphigus, bullous pemphigoid, pyoderma gangrenosum
• Minimal change nephrotic syndrome, acute interstitial nephritis
• Rheumatic carditis
• Ulcerative colitis, Crohn's disease
• Uveitis, optic neuritis
• Autoimmune haemolytic anaemia, idiopathic thrombocytopenic purpura
• Acute and lymphatic leukaemia, malignant lymphoma, multiple myeloma
• Immune suppression in transplantation

িনেদৰ্ শনা

400 mm

DOSAGE AND ADMINISTRATION
Adults
For acute disorders, up to 120 mg/day Deﬂazacort may need to be given
initially. Maintenance doses in most conditions are within the range 3 - 18
mg/day. The following regimens are for guidance only:
Rheumatoid arthritis: The maintenance dose is usually within the range 3 - 18
mg/day. The smallest effective dose should be used and increased if necessary.
Bronchial asthma: In the treatment of an acute attack, high doses of 48-72
mg/day may be needed depending on severity and gradually reduced once the
attack has been controlled. For maintenance in chronic asthma, doses should
be titrated to the lowest dose that controls symptoms.
Other conditions: The dose of Deﬂazacort depends on clinical need titrated to
the lowest effective dose for maintenance. Starting doses may be estimated on
the basis of ratio of 5 mg prednisone or prednisolone to 6 mg Deﬂazacort.
Hepatic Impairment: In patients with hepatic impairment, blood levels of
Deﬂazacort may be increased. Therefore, the dose of Deﬂazacort should be
carefully monitored and adjusted to the minimum effective dose.
Renal Impairment: In renally impaired patients, no special precautions other
than those usually adopted in patients receiving glucocorticoid therapy are
necessary.
Elderly: In elderly patients, no special precautions other than those usually
adopted in patients receiving glucocorticoid therapy are necessary. The
common adverse effects of systemic corticosteroids may be associated with
more serious consequences in old age.

TM

েডফকটৰ্ হে� েডফলাজাকটৰ্ এর এক� ��িত। েডফলাজাকটৰ্ এক �কার ��েকাক�ৰ্কেয়ড।
েডফলাজাকেটৰ্ �দাহেরাধী এবং �দাহদমনকারী �ভাব রেয়েছ যা িবিভ� েরােগর িচিকৎসায়
ব্যব�ত হয় এবং অন্যান্য �দাহেরাধী ে�রেয়েডর সােথ ত� লনীয়।
• অ্যানাফাইেলি�স, হঁ াপািন, তী� অিত �িতি�য়াশীলতা
• বাত, িশ�েদর তী� আ�ৰ্ াই�স, পিলমােয়লিজয়া িরউম্যা�কা
• িসে�িমক লুপাস এিরেথেমেটাসাস, ডামৰ্ােটামােয়াসাই�স, িমি�ত সংেযাগকারী �সু্যর িবিভ�
অভ্য�রীণ িসে�িমক ে�েলেরািসস ব্যতীত), পিলআেটৰ্রাই�স েনােডাসা, সারকয়েডািসস
• েপমিফগাস, বুেলাস েপমিফগেয়ড, পােয়াডামৰ্া গ্যানি�েনাসাম
• েনে�া�ক িসে�ােমর সামান্য পিরবতৰ্ ন, তী� ই�ারি�িশয়াল েন�াই�স
• বাতজিনত কাডৰ্াই�স
• আলসাের�ভ েকালাই�স, �ন’স িডিজস
• ইউেভ�স, অপ�ক িনউরাই�স
• অেটাইিমউন েহেমালাই�ক অ্যািনিময়া, ইিডওপ্যািথক �ে�াসাইেটােপিনক পারপুরা
• তী� এবং িলে��ক িলউেকিময়া, ম্যািলগন্যা� িলে�ামা, একািধক মােয়েলামা
• অ� �িত�াপেন েরাগ �িতেরাধ ক্ষমতা �শমন

মা�া এবং ব্যবহারিবিধ

�া� বয়�: তী� ব্যািধেত সেবৰ্া� ৈদিনক ১২০ িম.�া. েডফলাজাকটৰ্ িদেয় িচিকৎসা �� করেত
হেব। েবিশর ভাগ েক্ষে� িনয়িমত ৈদিনক মা�া ৩-১৮ িম.�া. এর মেধ্য রাখেত হেব। িন�িলিখত
িনয়ম�িল েকবল িনেদৰ্ শনার জন্যঃ
বাত/বাতজিনত ব্যথা: সাধারণত িনয়িমত মা�া হল ৈদিনক ৩-১৮ িম.�া.। সব সময় সবৰ্িন�
কাযৰ্করী মা�া ব্যবহার করা উিচত এবং �েয়াজেন মা�া বাড়ােনা েযেত পাের ।
�াসনালী সং�া� হঁ াপািন: তী� আ�মেণ ৈদিনক উ� মা�ায় (৪৮-৭২ িম.�া.) �েয়াগ করা
েযেত পাের। তী�তা �াস পাবার পর মা�া কমােত হেব। দীঘৰ্�ায়ী হঁ াপািন েথেক রক্ষা পাওয়ার
জন্য, মা�া পিরবতৰ্ ন কের সবৰ্িন� কাযৰ্করী মা�া ব্যবহার করেত হেব।
অন্যান্য েক্ষে�: েডফলাজাকেটৰ্র মা�া িনধৰ্ারেণর জন্য এ�র সবৰ্িন� কাযৰ্করী মা�ার
ি�িনক্যাল টাইে�শন করেত হেব। �ারি�ক মা�া িনধৰ্ারেণর েক্ষে� েডফলাজাকটৰ্ ৬ িম.�া.
অথবা ে�ডিনেসালন বা ে�ডিনেসান ৫ িম.�া. সমত� ল্য ধের িহসাব করেত হেব।
যকৃেতর অকাযৰ্কািরতায়: যকৃেতর অকাযৰ্কািরতায় রে� েডফলাজাকটৰ্ এর পিরমাণ েবেড়
েযেত পাের । এজন্য এসব েক্ষে� েডফলাজাকটৰ্ এর মা�া িনয়িমত পযৰ্েবক্ষণ কের সবৰ্িন�
কাযৰ্করী মা�া িনধৰ্ারণ করেত হেব ।
বৃে�র অকাযৰ্কািরতায়ঃ ��েকাক�ৰ্কেয়ড েথরািপ �হণকারী েরাগী ব্যতীত, বৃে�র অকাযৰ্করী
েরাগীেদর েক্ষে� িবেশষ েকােনা সতকৰ্তার �েয়াজন েনই।
বয়� েরাগীেদর েক্ষে�: ��েকাক�ৰ্কেয়ড েথরািপ �হণকারী েরাগী ব্যতীত, বয়� েরাগীেদর
েক্ষে� িবেশষ েকােনা সতকৰ্তার �েয়াজন েনই। ক�ৰ্েকাে�রেয়ড এর সাধারণ পা�ৰ্ �িতি�য়া
বয়� েরাগীেদর েক্ষে� আেরা তী� আকার ধারণ করেত পাের ।
িশ�েদর েক্ষে�: িশ�েদর এবং �া� বয়�েদর েক্ষে� েডফলাজাকটৰ্ এর িনেদৰ্ শনা একই
রকেমর। িক� ব্যবহােরর েক্ষে� সব সময় সবৰ্িন� কাযৰ্করী মা�াই ব্যবহার করা উিচত। �িত
একিদন পর পর ব্যবহার এেক্ষে� উপেযাগী হেত পাের ।
িশ�েদর েক্ষে� ব্যবহােরর মা�া ৈদিনক ০.২৫-১.৫ িম.�া./েকিজ। সাধারণ িনেদৰ্ শনা িন��পঃ

Paediatric Population
In children, the indications for glucocorticoids are the same as for adults, but it
is important that the lowest effective dosage is used. Alternate day
administration may be appropriate.
Doses of Deﬂazacort usually lie in the range 0.25 - 1.5 mg/kg/day. The
following ranges provide general guidance:
Juvenile chronic arthritis: The usual maintenance dose is between 0.25 - 1.0
mg/kg/day.
Nephrotic syndrome: Initial dose of usually 1.5 mg/kg/day followed by down
titration according to clinical need.
Bronchial asthma: On the basis of the potency ratio, the initial dose should be
between 0.25 - 1.0 mg/kg Deﬂazacort on alternate days.

অ� বয়�েদর তী� বাতজিনত ব্যথায়: সাধারণত িনয়িমত মা�া ৈদিনক ০.২৫ - ১ িম.�া./েকিজ
এর েভতর সীমাব� ।

CONTRAINDICATIONS
• Systemic infection unless speciﬁc anti-infective therapy is employed.
• Hypersensitivity to the active substance.

গ্যালাকেটাজ অসিহ�ুতার িবরল বংশগত সমস্যা, ল্যাপ ল্যাকেটােজর ঘাটিত অথবা
��েকাজ-গ্যালাকেটাজ অেশাষণজিনত সমস্যায় ভ� � েরাগীেদর এই ওষুধ� খাওয়া উিচত নয়।
�� সময়কােলর জন্য সবৰ্িন� কাযৰ্করী মা�া ব্যবহার কের এবং িবক� �েয়াজেন, সকােলর
মা�া িহেসেব �িতিদেনর �েয়াজনীয় মা�া যখনই স�ব ব্যবহার কের অনাকাি�ত �ভাব�িল
�াস করা েযেত পাের। েরােগর িব�ে� ওষুেধর মা�া স�কভােব িন�পেনর জন্য িনয়িমত েরাগীর
সােথ পযৰ্ােলাচনা করা �েয়াজন।

WARNING AND PRECAUTION
Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, the Lapp
lactose deﬁciency or glucose-galactose malabsorption should not take this
medicine. Undesirable effects may be minimized by using the lowest effective
dose for the minimum period, and by administering the daily requirement as a
single morning dose or whenever possible as a single morning dose on
alternate days. Frequent patient review is required to appropriately titrate the
dose against disease activity.
SIDE EFFECTS
• Weight gain • Candidiasis • Impaired carbohydrate tolerance
• Restlessness
USE IN PREGNANCY AND LACTATION
The ability of corticosteroids to cross the placenta varies between individual
drugs, however, Deﬂazacort does cross the placenta. There is no evidence that
corticosteroids result in an increased incidence of congenital abnormalities.
However, when administered for prolonged periods or repeatedly during
pregnancy, corticosteroids may increase the risk of intra-uterine growth
retardation. As with all drugs, corticosteroids should only be prescribed when
the beneﬁts to the mother and child outweigh the risks. However, when
corticosteroids are essential, patients with normal pregnancies may be treated
as though they were in the non-gravid state.
Corticosteroids are excreted in breast milk, although no data are available for
Deﬂazacort. Doses of up to 50 mg daily of Deﬂazacort are unlikely to cause
systemic effects in the infant. Infants of mothers taking higher doses than this
may have a degree of adrenal suppression but the beneﬁts of breast feeding are
likely to outweigh any theoretical risk.
DRUG INTERACTION
CYP3A4 Inhibitors and Inducers
Moderate or Strong CYP3A4 Inhibitors: The active metabolite of Deﬂazacort,
21-desDFZ, is a substrate of CYP3A4. Co-administration of Deﬂazacort with
Clarithromycin, a strong CYP3A4 inhibitor, increased total exposure to
21-desDFZ by about 3-fold. Therefore, give one third the recommended dosage
of Deﬂazacort when moderate or strong CYP3A4 inhibitors (e.g.,
Clarithromycin, Fluconazole, Diltiazem, Verapamil, Grapefruit juice) are used
concomitantly with Deﬂazacort.
Moderate or Strong CYP3A4 Inducers: Co-administration of Deﬂazacort with
Rifampin, a strong CYP3A4 inducer, signiﬁcantly decreased the exposure of
21-desDFZ. Avoid concomitant use of strong (e.g., Efavirenz) or moderate
(e.g., Carbamazepine, Phenytoin) CYP3A4 inducers with Deﬂazacort.

েনে�া�ক িসনে�াম: �ারি�ক মা�া ৈদিনক ১.৫ িম.�া./েকিজ। �েয়াগ মা�া পরবত�েত �াস
কের �েয়াজন অনুযায়ী �দান করেত হেব ।
হঁ াপািন: কাযৰ্কািরতার মা�া ত� লনা কের �ারি�ক মা�া ০.২৫-১.০ িম.�া./েকিজ িহেসেব একিদন
পর পর ব্যবহার করা উিচত।

�িত িনেদৰ্ শনা

• িসে�িমক ইনেফকশন হেত পাের িনিদৰ্ � অ্যাি�-ইনেফক�ভ েথরািপ িনযু� না করা হেল
• সি�য় উপাদােনর �িত অিত সংেবদনশীলতা

সতকৰ্তা

ক্ষিতকর �িতি�য়া

• ওজন বৃি� • ক্যাি�িডয়ািসস • শকৰ্রা সহনশীলতায় বাধা • অি�রতা

গভৰ্ াব�ায় এবং �ন্যদানকালীন

ক�ৰ্েকাে�রেয়ডস এর �ােস�া অিত�ম করার ক্ষমতা পৃথক ওষুেধর মেধ্য পিরবিতৰ্ ত হয়, তেব,
েডফলাজাকটৰ্ �ােস�া অিত�ম কের। ক�ৰ্েকাে�রেয়ড�িলর ফেল জ�গত অ�াভািবকতার
বৃি� ঘেট, এমন েকানও �মাণ েনই । তেব, গভৰ্ াব�ায় দীঘৰ্ সময় ধের বা বারবার �হেণর পের,
ক�ৰ্েকাে�রেয়ড�িল আ�ঃ জরায়ুর বৃি�েত �িতব�কতার ঝু ঁ িক বািড়েয় ত� েল৷ সম� ওষুেধর
মেতা, ক�ৰ্েকাে�রেয়ড�েলা েকবল তখনই িনধৰ্ািরত করা উিচত যখন মা এবং স�ােনর জন্য
সুিবধা�েলা ঝু ঁ িক দূর হেয় যায়। যখন ক�ৰ্েকাে�রেয়ড�িল অপিরহাযৰ্, সাধারণ গভৰ্ াব�ায়
আ�া� েরাগীেদর িচিকৎসা করা েযেত পাের েযেহত� তারা কম ঝু ঁ িকপূণৰ্ অব�ায় রেয়েছ।
ক�ৰ্েকাে�রেয়ড মাতৃ দেু � িনঃসৃত হয়। যিদও েডফলাজাকটৰ্ এর েক্ষে� পিরসংখ্যান পাওয়া যায়
না, ৈদিনক ৫০ িম.�া. পযৰ্� েডফলাজাকটৰ্ এর ব্যবহার সাধারণত িশ�েদর েকান ক্ষিত কের না।
এর েচেয় েবিশ মা�ায় �হণকারী মােয়েদর িশ�েদর অ্যাি�নাল দমন হেত পাের িক� বুেকর দুধ
খাওয়ােনার সুিবধা�েলা েযেকােনা তাি�ক ঝু ঁ িক দূর কের েদয়।

িমথি�য়া

CYP3A4 বাধাদানকারী এবং �েরাচক
মধ্যম বা শি�শালী CYP3A4 বাধাদানকারী: েডফলাজাকেটৰ্র সি�য় উপাদান, 21-desDFZ,
CYP3A4 এর সহউপাদান। শি�শালী CYP3A4 বাধাদানকারী, �্যািরে�ামাইিসন সহ
েডফলাজাকেটৰ্র �হন করেল 21-desDFZ এর �ভােবর পিরমাণ ৩ �ন বািড়েয় েদয়। এজন্য,
েডফলাজাকটৰ্ এর ��ািবত মা�ার এক-তৃ তীয়াংশ িদেত হেব যখন মধ্যম বা শি�শালী CYP3A4
বাধাদানকারী (েযমন- �্যািরে�ামাইিসন, ফ্ল�েকানাজল, িডল�য়ােজম, েভরাপািমল, আ�ুেরর
রস) এর সােথ েডফলাজাকটৰ্ পাশাপািশ েদয়া হেব।
মধ্যম বা শি�শালী CYP3A4 �েরাচক: শি�শালী CYP3A4 �েরাচক, িরফামিপন এর সােথ
েডফলাজাকটৰ্ পাশাপািশ �হন করেল 21-desDFZ এর �ভােবর মা�া কেম যায়। েডফলাজাকটৰ্
এর পাশাপািশ CYP3A4 এর শি�শালী �েরাচক (েযমন- এফািভেরঞ্জ) বা মধ্যম �েরাচক
(েযমন- কাবৰ্ামােজিপন, িফনাইটইন) এর ব্যবহার পিরহার করেত হেব।

অিত মা�া

তাৎক্ষিনক তী� মা�ার িচিকৎসা হে� �ত গ্যাি�ক ল্যােভজ বা বিম, এরপর সহায়ক এবং
লক্ষণমূলক িচিকৎসা। ��তর েরােগর েক্ষে� দীঘৰ্�ায়ী অিতমা�ার জন্য েযখােন �মাগত
ে�রেয়ড েথরািপর �েয়াজন, েসেক্ষে� েডফলাজাকটৰ্ এর মা�া সামিয়কভােব �াস করা েযেত
পাের, অথবা িবক� িদন িহেসেব িচিকৎসা �� করা েযেত পাের।

সংরক্ষণ
৩০˚ েস. তাপমা�ায় অথবা এর িনেচ সংরক্ষণ ক�ন। আেলা ও আ�ৰ্ তা েথেক দূের রাখুন।
িশ�েদর নাগােলর বাইের রাখুন।

সরবরাহ

TM

েডফকটৰ্ ৬ ট্যাবেলট : �িত� বাে� রেয়েছ ১০ � ট্যাবেলেটর ৩ � ি�প। �িত� ট্যাবেলেট
রেয়েছ েডফলাজাকটৰ্ আই.এন.এন. ৬ িম.�া.।
TM

েডফকটৰ্ ২৪ ট্যাবেলট: �িত� বাে� রেয়েছ ১০ � ট্যাবেলেটর ২ � ি�প। �িত� ট্যাবেলেট
রেয়েছ েডফলাজাকটৰ্ আই.এন.এন. ২৪ িম.�া.।

OVER DOSE
Treatment of acute overdosage is by immediate gastric lavage or emesis
followed by supportive and symptomatic therapy. For chronic overdosage in
the face of severe disease requiring continuous steroid therapy, the dosage of
Deﬂazacort may be reduced temporarily, or alternate day treatment may be
introduced.
STORAGE
Store at or below 30˚C temperature. Keep away from light & wet place. Keep
out of reach of children.
PACKAGING
DefcortTM 6 Tablet : Each box contains 3 strips of 10 tablets each. Each tablet
contains Deﬂazacort INN 6 mg.
DefcortTM 24 Tablet : Each box contains 2 strips of 10 tablets each. Each tablet
contains Deﬂazacort INN 24 mg.

Manufactured by
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ESKAYEF PHARMACEUTICALS LTD.
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PM Specification
Job Name

: Defcort Insert

Size

: W- 80 mm, L - 410 mm

Print

: 1 Color Print

Pantone Code :

Pantone 534 C

Paper : 60 gsm Offset Paper

