
 520 BY
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần dau:A.JOkswok  
Mau vi: Doxycyclin STADA 100 mg Tabs
Kich thuéc: 40x100 mm

  
imgTabs DoxycyclinSTADA 100 mg Tabs Doxycyclin STADA 100
mg Doxycyclin (hyclat) 100 mg Doxycyclin (hyclat) 199

„ _—— ————— °
SA  5TADA-VNJV.Co..Ltd  SEADA CTYTNHHLDSTADAVIỆTNAM SIADA STAELgV

š ro KẾ
DA 100 mg Tabs yelin-sĐỒNG 100mgTabs Doxycyclin S1 1!

 

   
yclat) 100 mg hat! 100 mg Doxycycli zh

     

   

—. _—
ỆTNAM STADA SsI@ð CTY TNHH LD STADA-VIỆTNAM _ STAD

lin STADA 100
xycyclin (hyclat 100 mg

„li STARS

} CONGTY X2
B3 ey

  

DA100mg Tabs Doxycyc!
Do

Mẫu hộp: Doxycyclin STADÄjŠ
Kích thước: 42x105x16 mm

Tỉ lệ: 100%

 

  

  

20 7
EQ _ 2 a oa 1
22: THUOC BAN THEO DON Hộp 1 vỉ x 10 vién nén bao phim =
yyw š ff,
>& 2
25 2
gM =

sẽ Ì D lin STADA 100 TabeB | oxycyclin mg Tabs
22> >
= & +
3 š Doxycyclin (hyclat) 100 mg

& aE CTY TNHH LD STADA-VIỆT NAM
= OY Thị Sóc,Xuân hái Đóng, Hóctậ areTân Me STADA

. Thành phẩn: Mái viên mên báo phiến chia Bae quan: Tong bao bt kin, at khó
à Doxycyclin STADA 100 mg Tabs Dareyeyetine 100 mg — tranl dni sdng, ribet do khong ques 30°
š lương duking Doxycyrtin byckat 115.4 mg! Tiêu chuẩn áp đựng: [CNSX
5 Tá dược vữa (kì L viên BEXA TAM TAY TRE EM
2 Chỉđịnh, Cáchdàng, Chốngchỉ định và — ĐỌC KÝ HƯỚNGDẪNSỬDỤNG
ỊP SĐK - Reg, No.: các thôngtinkhác: TRƯỚC KHI DÙNG

eB. a Xin đạt trang từ hướng, dần sử dâụnj;

PRESCRIPTION DRUG 10 film-coated tablet4..
ai

th
ll

a Bilat

Doxycyclin STADA 100 mg Tabs <<
Doxycycline (hyclate) 100 mg m 62 = 3

zee
@s fo

ae ,
STADA-VN J.V. Co., Ltd. š

3/1 N| Thi Soc St, X thai Ds
= KX A

Toc Mom. tioChiMinh ty,Vietnatn we STADA 5 $ 8$

ye Ðoxycyclia STADA 100 mg Tabs LXertpmrdMoloreriie-kteteibsbtatiet52pHE.2S
= (as Doxycycline hyclate 115.4 me} Manufaciurer’s specification

s Uacipients ys 1iabla KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

ba indicatlons, Administration, Coutraindicalians READ THE PACKAGE INSERT

N Ba rcode and othermem ° CAREFULLY BEFORE USE

Read the leaflet inside



Mẫu vỉ: Doxycyclin STADA 100 mg Tabs
Kích thước: 40x100 mm

img Tabs  Doxycyclin STADA 100 mg Tabs  Doxycyclin STADA 100
mg Doxycyclin (hyclat) 100 mg Doxycyclin (hyclat) 190

 

— — 2
STADA = STADA-VN.V.Co., Ltd. STADA CTY TNHHLDSTADAVIỆTNAM STADA STAELgV

DA 100mg Tabs  Doxycyclin STADA 100 mg Tabs  Doxycyclin Sĩ BÀI
yclat) 100 mg Pero Hafhyclat) 100 mg Doxycycli gh  

 

  

  

"——.. —.

ETNAM SIADA CTY TNHH LD STADA-VIỆT NAM _ STAD

lin STADA 100 mứt
xycyclin (hyclat) 100 mp

Doxycycl
D‘oO

Mẫu hộp: Doxycyclin STAD

Kích thước: 42x105x18 mm

Tỉ lệ: 100%

THUỐC BÁN THEO ĐƠN Hộp 2 ví x 10 viên nén bao phim ©'

Doxycyclin STADA 100 mg Tabs
Doxycyclin (hyclat) 100 mg8u

)
0
0
1

(I
E|

2Á
u)

u1
J3
Á5
Áx
ö(
]

s
q
1

8u
I
00
L
V
q
V
I
S

uI
J3
Á3
Áx
oq

CTY TNHH LD STADA-VIỆT NAM
K6 l1 Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới Dõng, Hóc Môn
TP. Hỗ Chí Minh, Việt Nam

 

V
a
v
L
s

 

Doxycyclin STADA 100 mg Tabs Thành phẩn: Môi viên nén lxo phím chứa:- Bảo quản: Trong bạo bì kín, nui khó,
. Doxycyclin 100 mg anh dnl sing, nhiet dd khong qua 30°C
x (lương dương J2oxycyclin hyclal 115,4 mg) Tiêu chuẩn áp đụng; 1CNSX
s TẢ được vừa đÌi.......................cec Ivien DE XA TAM TAY TRE EM
x Chỉ định, Cách dùng, Chống chỉ định và — ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
œ các lí tin khác: “TRƯỚC KHI DÙNG

SDK - Reg. No.: Xin on (ở hướng dẫn sử dụng

    

PRESCRIPTION DRUG 20 film-coated tablets —

Doxycyclin STADA 100 mg Tabs
Doxycycline (hyclate) 100 mg

-
Mi

g.
da

te
:

Ex
p,

da
le

an
STADA-VN J.V. Co., Ltd.
K63/1N, Tha Sar uan Thot Doke Newnes ea STADA Số

lò
SX

-
Ba
lc
h

No
.:

N
S
X D

 
Doxycyclin STADA 100 mg Tabs Composition: Fach (ilm-coated tablel contains:  Slore in a well-closed container, in a dry place,

~ Doxycycline 100 mg protect from light. Du not store above 30°C

= (as Doxycycline Inyclate 115.4 mg) Manutacturer’s specification
s Excipients q,s 1 tablel KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
kì indications, Administration, Contraindicatiens READ THE PACKAGE INSERT" Barcode amd tbr pecans CAREFULLY BEFOREUSE

Read the leaflet inside



_ Mẫu vỉ: Doxycyclin STADA 100 mg(tabs
Kích thước: 40x100 mm nộ .

‘mg Tabs  Doxycyclin STADA 100mgTabs  Doxycyclin STADA 100
meg Doxycyclin (hyclat) 100 mg Doxycyclin (hyclat) 110
— — — 2
STADA STADA-VNJV.Co,Lid. SIADA CIYTNHHIDSTADA-VITNAM STIADA STAL sv

DA 100 mg Tabs Deny STADA 100mgTabs  Doxycyclin S] =I
yclat) 100= xvry ow 100 mg Phương gh   
ETNAM “STADA STADAMS BD: CocTid. STAT A Y TNHH LD STADA-VIET NAM “STAD

lin STADA 100 mg/f 4) Xycyulin STADA 100 mg Tabs  Doxycyc|
Doxycyclin (hyclat) 100 mg

Mẫu hộp: Doxycyclin STADA 100 mg tabs

Kích thước: 68x†05x42mm =—-

Tỉ lệ: 95%

   

  

a THUỐC BÁN THEO ĐƠN Hộp 10 vỉ x 10 vién nén bao phim |

Doxycyclin STADA

đu
it

00
1

(1
Ê|

ĐÁ
u)

uI
Ị2

Á5
Áx

oq

sq
e
|
8u
!
0
0
L

V
V
L
S

uI
J2
Á2
Áx
oq

  

  

  

=

s 100 mg Tabs©

=| =
> :

25 Doxycyclin (hyclat) 100 mg
ư S5¬ as

> ag
O gỗ
> 2s CTY TNHH LD STADA-VIET NAM —

# K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới Đông, Hóc Môn,
“3 TP. Hồ ChíMinh, Việt Nam SIADA

1 Thành phần: Mỗi viên nền bao phim chứa:
Doxycyclin STADA Doxycyclin... tt sa.0U TP

1 00 mg Tabs (tương dương Doxyeyelin hyclat 115,4 mg)

Tá dược vừa dủ..............................--.+ 1 viên

= Chỉ định, Cách dùng, Chống chỉ định và
x các thông tin khác:
© Xin dọc trong tờ hướng dẫn sử dụng
a Bảo quản: Trong bao bì kín, nơi khô,

is tránh ánh sáng, nhiệt dộ không quá 30%

Tiều chuẩn áp dụng: TCNSX
ĐỀ XA TAM TAY TRE EM

. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚCSDK - Reg. No.: KHI DŨNG

PRESCRIPTION DRUG 100 film-coated tablets 8
#
w

a
e x=

Doxycyclin STADA ;
ee
=

100 mg Tabs ;2Zz
3

Doxycycline (hyclate) 100 mg :
a
co

STADA-VN J.V. Co., Ltd. ail =
K63/t Nguyen Thi Soc $1,, Xuan Thoi Dong, ST a
Hoc Mon, Ho Chi Minh Cily, Vietnam ADA

H Composition: Each lilm-coated tablet contains:
Doxycycl in STADA Doxycycline......... „.......100 mg

(as Doxycycline hyclate 115 4 mp)
1 00 mg Tabs EXCIPIOMS Qu8. cuc cutenot1 tablet

>» Indications, Administeation, Contraindi cations
is and other precautions:

S Read the leailet inside

wo Store in a well-closed container, in a dry place,
bo protect from light. Do not store above 30°C,

Manufacturer's specification

Barcode KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ THE PACKAGE INSERT CAREFULLY

BEFORE USE



Kích thước 37x120 mm

Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa viên nên bao phim Composition: Fach film coaled tablet contains x
Dosyeyeltniii ih as 100 mg 100 " i tabh GisipepeliteSan100 me 5
tương dương Doxycyclin hycÍal 115,4 mg) - fas Doxycycline hyclate 115.4 mg) 8

Tá dược vừa đủ... 1 viên Excipients qs 1 tablet a
Chỉ định, Cách dàng, Chống chỉ định và R THUỐC BẢN THEO DON Indications, Administration, Contraindications
các thông tin khác: and other precautions:

.
Xin doc rong tờhướngdẫnsửdụng D | STADA ReadtheSeaftetimticle.
Bảo quẵn: Trongbaobị kín, nơi khd, oxycyc in Store in a well-closed container, in a dry place,
340910 x10 2005 khôngquá 30%. 100 mg Tabs eee Se

é KEEPOUTOFREACHOF CHILDEEN
Doxycyclin (hyclat) 100 mg READ THE PACHAGEINGERTCABEFULLY

     

  

    

{MS
ne

8u! 001 (1P|2Át[) U1J2Á2ÁxoQ1

sqE1 đu 001 : ,
UI2Á2ÁXO Doxycyclin STADA 100 mg Tabs

VdVIS tị qd Kích thước: 48x72x48 mm

S}3/qe1 payeod -wy Ti lệ: 100%

wnyd obq ugu Wala00L

  

Mẫu hộp:

 

    
Chai 100 viên nén bao phim 100 film-coated tablets Composition: Each film-coated tablet contains:

   Doxycyclin sees.cecetitcetcerercensdcinionenee 100 mg Doxycycline ..cicse-ocoresctstenstansciesapsnesese 100 mg

(tương dugng Doxycyctin hyclat 115,4 mg) (as Doxycycline hyclate 115.4 mg)

B THUỐC BÁN THEO ĐƠN Tá dược vừa đủ...................-.....------ 1 viên K PRESCRIPTION DRUG Excipients q.s.....

 

Chỉ định, Cách dùng, Chống chỉ định và

Doxycyclin STADA
các thông tin khác:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Indications, Administration, Contraindications

Doxycyclin STADA me
Read the leaflet inside.

Bảo quản: Trong bao bi kin, nơi khô, Store in a well-closed container, in a dry place,

1 00 mg Tabs tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. 1 00 mỹ Tabs protect from light. Do not store above 30°C. >»

z Tiêu chuẩn á TCNSX F Manufacturer’s specification
Doxycyclin (hyclat) 100 mg ĐỂ XA TÂM ni , EM | Doxycycline (hyclate) 100 mg KEEP OUTOFSeca OF CHILDREN a

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC | | READ THE PACKAGE INSERT CAREFULLY >

KHI DÙNG BEFORE USE §

| 5816SX- BatchNo. / NSX -Mfg. date / HD - Exp. date: lụ Ỉ
: Ti es Barcode 79

  

48x72x48 X27260912

^“

P. TONG GIÁM ĐỐC
male   

     

   

LIEN DOANH
STADA-VIET NAY



 

 

Doxycyclin STADA 100 mg Tabs

THÀNH PHÀN
Mỗi viên nén bao phim chứa:
Doxycyclin........................---nhe100 mg
(tương đương Doxycyclin hyclat . 115,40 mg)
Tá dược vừa đủ.....................neo1 viên  
(Tinh bột ngô, lactose monohydrat, gelatin, talc, colloidal silicon dioxyd,
croscarmellose natn, magnesi stearat, hypromellose, PEG 6000, titan
dioxyd, mau vang quinolin).

MÔ TẢ
Viên nén tròn, bao phim màu vàng, hai mặt khum, trơn.

DƯỢC LỰC HỌC
Doxycyclin có tác dụng chính là kìm khuẩn và tác động kháng khuẩn

của nó thể hiện qua việc ức chế sự tổng hợp protein. Doxycyclin có
phẻ tác dụng rộng trên cả vi khuẩn Gram dương và Gram âm và trên
một số vi sinh vật khác.

DƯỢC ĐỘNG HỌC
Doxycyclin được hắp thu dễ dàng và gần như hoàn toàn qua đường

tiêu hóa và sự hấp thu không bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự hiện diện

của thức ăn trong dạ dày hoặc tá tràng. Khoảng 80 - 95% doxycyclin

trong tuần hoàn gắn kết với protein huyết tương. Khi uống liều 200

mg, nòng độ đỉnh trung bình trong huyết tương là 2,6 mcg/ml sau 2

giờ, giảm xuống còn 1,45 mcg/ml sau 24 giờ. Thời gian bán thải sinh

học của thuốc thay đổi từ 12 - 24 giờ. Thuốc được phân bồ rộng rãi
trong các mô và dịch của cơ thể.
Ở bệnh nhân có chức năng thận bình thường thì khoảng 40% liều
dùng được thải trừ chậm qua nước tiểu, mặc dù có thể được thải trừ

nhiều hơn qua đường này nếu kiềm hóa nước tiểu. Tuy nhiên, phan

lớn liều dùng của doxycyclin được bài tiết qua phân sau khi chelat

hóa trong ruột.

CHỈ ĐỊNH
Doxycyclin có hiệu quả lâm sàng trong điều trị nhiễm trùng khác nhau

gây bởi những chủng vi khuẩn Gram dương và Gram âm nhạy cảm

và trên một số vi sinh vật khác.
Doxycyclin được sử dụng trong để điều trị các bệnh: nhiễm trùng

đường hô hắp, nhiễm trùng đường tiểu, những bệnh lây qua đường

tinh dục, nhiễm khuẩn da, nhiễm khuẩn mắt, nhiễm Ricketfsia và các
nhiễm khuẩn khác.

LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DUNG
Doxycyclin STADA 100 mg Tabs được dùng uống. Thuốc nên được

uống với nhiều nước, ở tư thế đứng và có thể dùng chung với thức ăn
nếu có xảy ra kích ứng dạ dày.
Liều uống thường dùng của doxycyclin ở người lớn là 100 mg mỗi 12
giờ trong ngày điều trị đầu tiên, tiếp tục với 100 mg mỗi ngày chia

thành 1 hoặc 2 lần. Trong trường hợp nhiễm khuẩn nặng, người lớn

có thể sử dụng 100 mg mỗi 12 giờ.

~ Liều thường dùng của doxycyclin ở trẻ em trên 8 tuổi cân nặng trên

45 kg là 100 mg mỗi 12 giờ trong ngày điều trị đầu tiên, tiếp tục với

100 mg mỗi ngày chia thành 1 hoặc 2 lần. Trong trưởng hợp nhiễm

khuẩn nặng, dùng 100 mg mỗi 12 giờ.
_ Trẻ em trên 8 tuổi có cân nặng từ 45 kg trở xuống, dùng 4,4 mg/kg

chia làm 2 lần trong ngày điều trị đầu tiên, tiếp tục dùng 2,2 mg/kg

Chia làm 1 hoặc 2 làn. Trong trường hợp nhiễm khuẩn nặng, dùng 4,4

mg/kg mai ngay.
CHONG CHỈ ĐỊNH
~ Quá mẫn với doxycyclin hoặc các thuốc nhóm tetracyclin khác.

~_ Trẻ em nhỏ dưới 8 tuổi.
— Phụ nữ có thai và cho con bú.

~_ Suy gan nặng

THẬN TRỌNG
~_ Ảnh hưởng trên xương va răng: Sử dụng trong thời ky phát triển răng

(như trong lúc mang thai, trẻ nhỏ và trẻ em dưới 8 tuổi) có thể gây

biến màu răng vĩnh viễn làm răng có màu vàng xám đến nâu và giảm

sản men răng. Những ảnh hưởng này thường gặp khi sử dụng lâu

dài, nhưng có thể xảy ra khi dùng lặp lại trong thời gian ngắn. Nhóm

tetracyclin tạo phức hợp bền vững với calci trong bắt kỳ mô tạo

xương nào. Giảm thuận nghịch tốc độ phát triển xương mác xảy ra ở

trẻ sinh non uống kháng sinh nhóm tetracyclin.

~_ Phản ứng nhạy cảm với ánh sáng: Nhạy cảm với ánh sáng, biểu hiện
như phản ứng rám nắng quá mức trên các vùng cơ thể tiếp xúc trực

tiếp với ánh sáng mặt trời hay tia UV có thể xảy ra khi điều trị với

kháng sinh nhóm tetracyclin. Ngưng dùng doxycyclin hyclat khi có dấu

hiệu ban đỏ da đầu tiên.
- Uống doxycyclin có thể làm tăng sản những vi sinh vật không nhạy

cảm kể cả nắm.
- Để giảmAC kích ứng và loét thực oun oe nÓ

lượng nước đây đủ.
AM ” tf PO: FF ES     
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TUONG TAC THUOC
- Thuốc kháng acid: Các thuốc kháng acid chứa nhôm, calci hoặc

magnesi làm giảm sự hắp thu của doxycyclin.
~ Thuốc chống đồng: Các thuốc chống đông đường uống làm giảm hoạt

tính prothrombin huyết tương; cần điều chỉnh liều dùng thuốc chống
đông ở bệnh nhân đang dùng doxycyclin.

- Nhóm thuốc chống co giật: Các thuốc nhóm barbiturat, carbamazepin,
hoặc phenytoin làm giảm thời gian bán thải của doxycyclin.

— Bismuth subsalicylat: Làm giảm hắp thu doxycyclin.
~ Thuốc ngửa thai nội tiết tế: Làm giảm hiệu quả của thuốc ngừa thai

đường uống.
~ Sắt: Các thuốc chứa sắt làm giảm hắp thu của doxycyclin
— Methoxyfiuran: Sừ dụng đồng thời tetracyclin và methoxyfluran được

báo cáo là gây độc thận dẫn đến tử vong.
~_ Nhóm penicillin: Có thể gây tương tác về dược lực học (đối kháng),

nên tránh sử dụng đồng thời.
PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai
Ở người, cho đến nay việc sử dụng các thuốc nhóm tetracyclin cho
một số phụ nữ mang thai không thầy bất kỳ biểu hiện dị tật đặc biệt

nào. Sử dụng các thuốc nhóm tetracycline trong suốt quý 2 và quý 3

dẫn đến làm biến màu răng vĩnh viễn ở trẻ. Do đó, chống chỉ định sử
dụng doxycyclin trong suốt thời kỳ mang thai.
Phụ nữ cho con bú
Doxycyclin và các thuốc nhóm tetracyclin được phản bố vào sữa.

Chống chỉ định sử dụng doxycyclin ở phụ nữ cho con bú. Do khả

năng gây tác dụng phụ nghiêm trọng ở trẻ bú sữa mẹ, nên ngưng cho

con bú hoặc ngưng dùng đoxycyclin, cảnnhắc tầm quan trọng của

thuốc đối với người mẹ.
ANH HƯỜNG TRÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HANH MAY MOC

Ảnh hưởng của doxycyclin trên khả năng lái xe hay vận hành máy

móc chưa được nghiên cứu. Không có bằng chứng cho thấy

doxyeyclin có thể ảnh hưởng đến những khả năng này.

TÁC DỤNG PHỤ
Những tác dụng có hại đã được báo cáo trên bệnh nhân đang sử dụng

doxycydin gồm nhức đầu, cảm thông thường, triệu chứng cúm, nhức

răng hoặc rối loạn răng, các triệu chứng ở đường tiêu hoá (tiêu chảy,

buồn nôn, khó tiêu) và chứng đau khớp, gây độc gan.

QUÁ LIÊU
Quá liều kháng sinh cắp tính hiếm gặp. Ngưng thuốc trong trường hợp

quá liều. Chỉ định rửa dạ dày cùng với điều trị nâng đỡ thích hợp.

Thẩm phân không làm thay đổi thời gian bán thải huyết thanh và vì
thế không hữu dụng trong điều trị quá liều.

BẢO QUẢN
Trong bao bì kín, nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

HẠN DÙNG
36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐÓNG GÓI
Vĩ 10 viên. Hộp 1 vỉ.
Vĩ 10 viên. Hộp2 vỉ.
Vĩ 10 viên. Hộp 10 vỉ.
Chai 100 viên. Hộp 1 chai.

TIÊU CHUÂN ÁP DỤNG
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

THUỐC NÀY CHI DUNG THEO DON CUA BAC SĨ

Đê xa tầm tay trẻ em

Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải

khi sử dụng thuốc

Ngày duyệt nội dung toa:28/09/2012

CTY TNHH LD STADA - VIỆT NAM

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Áp Mỹ Hòa 2,

Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn,

Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tel: (84) .8.37181154 - 37182141 » Fax: (84) 68.37182140
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