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4 viên nén

VOMINA 50
Mỗi viên chứa: 50mg Dimenhydrinat

Say tàu xe: Người lớn uống 1-2 viên, 1/2 giờ
trước lúc di.

 

  
Sản xuất tại

Tại CT CP DƯỢC VTYT NGHỆ AN
68 Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, Nghệ An
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25x4 Tablets_ Chỉ định:
Phòng ngừa và điều trị chứng say tàu xe, buổn
nôn và nôn sau phẫu thuật, buồn nôn và nôn
gây bởi thuốc.
Giảm triệu chứng buồn nồn và chóng mặt do
bệnh Ménière và những rối loạn thuộc mê đạo.

Chống chỉ định :
Bệnh Glaucom góc đóng, bệnh phổi mãn tính,
phì đại tuyến tiền liệt, trẻ em dưới 2 tuổi.
Không dùng thuốc này trong 3 tháng đầu của
thời kỳ thai nghén.

Để xa tầm tay của trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng,
nhiệt độ dưới 30°C

TC: BP2009
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Dimenhydrinate 50mg
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S 4 7ÂU XE Cách dùng và liều lượng:
* Say tàu xe:

Tran Liều đầu tiên phải uống ít nhất 30 phút hoặc
1 đến 2 giờ trước khi khởi hành.

? ia Người lớn: 1 viên đến 2 viên
25 vi x 4 viên nén Trẻ em từ8 đến 12 tuổi: 1/2 (nữa) viên đến1

viên.
Lặp lại nếu cần, mỗi 4 - 6 giờ trong suốt cuộc
hành trình. -
Trẻ em từ 2 đến 8 tuổi : 1/4 đến 1/2 viên, mỗi

. 4-6 gid.
; ĩ * Buồn nôn và nôn - Chóng mặt :

Dimenhydrinate 50mg Ngườilớn:1viênđến2viên,
oo Trẻ em từ8 đến 12 tudi: 1 vién.

\ Trẻ em từ2 đến 8tuổi : 1/4 đến 1/2viên.
. Có thể lặp lại 3 lần một ngày tuỳ theo sự đáp

Sản xuất tại: Phânphốiđộcquyềnbởi: . ứngcủa bệnh nhân.

Tại CT CP DƯỢC VTYT NGHỆ AN Œ+Ð SBK:
68 Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, Nghệ An TENAMYD PHARMA CORP. as is `
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Ngày SX:

CHÓNG MẶT - BUỒN NÔN HD:
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VOMINA 50
( Dimenhydrinat 50mg )

Thanh phan:
Mỗi viên nén chứa: Dimenhydrinate 50mg

Tádược vd 01vién
(Tá dược gồm: Amylum tritici, Cellulose Microcrystalline,
Dioxide, PVP, MagnesiStearat, Lakeindigocarmine, indigo cé

Dangbaoché:
Viênnén,tròn, màuxanh nhạt,córạchchéo trênmột mặt.

Đặctínhdượclựchọc:
Dimenhydrinat là thuốc kháng histamin, an thần gây ngủ, thuộc nhóm 3:
xuất ethanolamin. Thuốc tác dụng bằng cách cạnh tranh với histamin ở thụ
thể H1. Ngoài tác dụng kháng histamin, dimenhydrinat còn có tác dụng
kháng cholinergic, chống nôn và tác dụng an thần mạnh. Dimenhydrinat
đượcdùngchủ yếu làmthuốcchốngnônkhisaytàu xe vàchốngchóngmặt.
Cơchế củacáctácdụng này chưabiếtchínhxác, nhưngcóthểliên quantới
dimenhydrinatlàmgiảmkíchthíchtiềnđình và giảmchức năngcủamêđạo
tai. Tácdụngchốngnôncũngcóthểdotácđộnglênvùngnhận cảmhóahọc
(chemoreceptivetriggerzone).
Tácdụngứcchếhệthầnkinhtrungươngthườnggiảmsaumộtvàingàyđiều
trị vàhiệuquảchốngnôncóthể giảmphầnnàosaukhídùng kéodài.

Đặctính dượcđộnghọc:
Dimenhydrinate là muối của Diphenhydramine hydrochloride với 8-chloro
theophylline. Dimenhydrinate còn gọi là DiphenhydramineTheoclate.
Phầnlớn cáckhánghistaminđượchấpthu ngaysau khiuống.Tácdụngcủa
Ng 15phút,vớiđỉnhđiểmtrongvòng 1giờ và kéodàitừ 3

6giờ.
Diphenhydramine được hấp thutốttừống tiêu hoá, mặc dầu sựchuyển hoá
đầutiêncao quagancóảnh hưởng trên sinhkhảdụngcủatoànhệthống.
Đỉnhnồngđộhuyếttương đạt vào khoảng 1đến 4giờsauuống. Thuốcphân
phối rộng khắp toàn thân. Kể cả hệ thần kinh Trung ương. Thuốc qua nhau
thai và bài thải vào sữa mẹ. Thuốc bám nhiều vào protein huyết tương. Sự
chuyểnhoárộng lớn. Phầnlớn bài thải vào nướctiểudạngchấtchuyển hóa;
phầnnhỏ ởdạngthuốckhông thayđổi.

Chỉđịnhđiềutrị: Xe
Phòngngừa vàđiềutrịchứngsaytàu xe; buồn nônvànônsauphẫuthuật;
buồnnônvànôngâybởithuốc.
Giảmtriệuchứngbuồnnôn vàchóngmặtdobệnh Ménière và nhữngrối
loạnthuộcmêđạo.

Liềulượngvàcách dùng:
-Saytauxe:
Liều đầutiênphảiuốngítnhấtnửagiờhoặc 1đến 2giờ trướckhikhởihành.
Ngườilớn: 1 viênđến 2viên.
Trẻemtừ8-12tuổi: 1/2đến1viên.

ặp lạinếucần,mỗi 4- 6giờtrongsuốtquátrình.
Trẻ emtừ2-8 tuổi: 1/4viênđến 1/2viên,mỗi 4đến 6giờ.
-Buồnnônvànôn,chóngmặt.
Ngườilớn: 1 viênđến 2viên.
Trẻ emtừ8-12tuổi: 1 viên.
Trẻemtừ2-8tuổi: 1/4viênđến 1/2viên.
Cóthểlặp lại 3 lầnmỗingàytùytheosựđápứngcủabệnhnhân.

Chốngchỉđịnh:
Quámẫnvớidimenhydrinatehoặcvớicácthuốckháng histamine khác.
Bệnhgiaucomakhépgóc;bệnhphổimãntính;phìđạituyếntiền liệt; trẻ em
dưới 2tuổikhôngdùngthuốcnày.

Cảnhbáovà thậntrọngkhisửdụng:
Báotrướcchobệnhnhânphảithậntrọngkhilái xe hoặcvận hànhmáymóc
vì dimenhydrinatcó tác dung an thần, làm giảmsựtỉnh táo.
Tránhdùngthuốccùngrượuhoặccác thuốcứcchếthầnkinhtrungương
khácvìlàm tăngtácdụnganthần.
Dotác dụng kháng cholinergiccủathuốc,phảicân nhắckỹtrướckhi dùngở

ngườitáobón mạn (nguycơliệtruột),tắcbàngquang,phì đạituyếntiềnliệt
vì làmnặngthêmtìnhtrạngbệnh.
Tácdụngchốngnôncủa dimenhydrinatcóthểgâytrởngạichochẩnđoán
——— sgdkghoipiSn lon Dhzgtiee nhiễmđộckhi dùng quáliềucác

khác.
Thuốccóthểchelấpcáctriệuchứng độcđốivớithínhgiác,dođó phảithận
trọng ở nhữngngườibệnhcódùngcácthuốcđặcbiệtcóđộctínhđốivới
thính giác vàphảitheodõichặtchẽ khi dùngcùngvới dimenhydrinat.
Cầnthận trọngdùngthuốcchongườicaotuổivìdễbị hạ huyếtápthếđứng,
chóngmặt vàbuồnnôn.

Tương tác với cácthuốc khácvàcácdạngtươngtáckhác:
Dimenhydrinatcóthể làmtăngtácdụngcủacácthuốcức chếthần kinh
trung ương như rượu và barbiturat. Nếu dimenhydrinat đượca déng
vớicácthuốcứcchếthầnkinhtrung ươngthìcầnthận trọngđể tránh 4ua
liều.
Vì dimenhydrinat cũng có tác dụng kháng cholinergic nên làm tăng tác dụng
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_ Tinhgaybuénngiiciiathuốc nàyrấtthayđổi vàtrongcáctrườnghợp nặngdẫn
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của cácthuốc khangcholinergic.
Khi dùng đồng thời với kháng sinh nhóm aminoglycosid hoặc các thuốc độc đối
vớitaikhác,dimenhydrinatcóthể làmche lấpcáctriệuchứng sớmcủađộctính
đối với thính giác.

Spcé thai va choconba:
Whh Vomina chocácphụ nữthai mangthaihoặc nuôiconbúchỉthực
Àề lợiíchcủathuốcvượttrộihẳncác nguycơdothuốc gây nên.

lụ/)b-lỗi với khả năng lái xevà vận hành máymóc:
† 58 buồn ngủ nên bệnh nhân uống Vomina phải thận trọng cảnh giác

   a oy ong mong 2 - -

JZfgú làADR hay gặp nhất của dimenhydrinat. Một số tác dụng không mong
g#đốn của dimenhydrinat có liên quan đến tác dụng kháng cholinergiccủathuốc.
Thườnggặp,ADR>1/100
Thần kinh trung ương: Buồn ngủ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mấtphốihợp vận
động.
Mắt: Nhìn mờ.
Khô miệng vàđườnghôhấp.
Thínhgiác: ùtai.
ít gặp, 1/1000<ADR < 1/100
Tiêuhóa:Chánăn, táobónhoặcỉachảy.
Tiếtniệu:Bíđái, khó tiểu tiện.
Tìm mạch:Đánh trống ngực (nhịp tim nhanh), hạ huyết áp.
Hiếmgặp,ADR < 1/1000
Thầnkinhtrungương:Kíchthíchnghịchthườngởtrẻem,đôi khi ởngườilớn: Kích
động, run, mấtngủ,cogiật.

Quáliều:
Triệu chứng:Quáliều dimenhydrinat thườngxảyra ởtrẻ em.Cáctriệu chứngđộc
củadimenhydrinatởtrẻem tươngtựnhư quá liều atropin: Giãn đồng tử, đồmặt,
sốtcao,kíchđộng, ảogiác,lú lẫn, mấtđiềuhòa,cogiật, hônmê,suyhôhấp,trụy
timmạchvà cóthểtửvong. Cáctriệu chứng cóthểchậm trễtới 2giờ sau dùng
thuốc,chếtcóthể xảy ratrongvòng 18giờ.
ởngườilớn,liều500 mghoặclớn hơncủadimenhydrinatcóthểgây khó nóivà
khónuốt,loạntâmthầnkhông théphânbiệt đượcvới ngộđộcatropin.
Điềutrị: Khôngcóthuốc giải độcđặc hiệu khi quá liềucác thuốckháng histamin,
chỉđiều trịtriệu chứngvàhỗtrợ.
Giảmhấpthu: Gâynônthườngkhôngcóhiệu quả. Khikhôngcócơnco giật, có
thểrửadạdàysớmđểđềphònghítphảicácchấtchứatrongdạdày. Để người
bệnhnằmyênđểgiảmthiểukíchthíchthầnkinhtrungươngcho người bệnh.
Nếungườibệnhcogiật,điềutrịbằngdiazepam ởngườilớn và phenobarbital ởtrẻ
em.Cóthể phảidùngmáyhỗtrợhôhấp.

Sốliệu antòantiềnlâmsàng :
Dùngở liều độc, các kháng histamin kích thích hệ thần kinh Trung ương của các
động vật, đưa đếnsựtăng tính bị kích thích, rung và co giật, và những biểu hiện
độckhácnhưtrầmcảm, ngủgà,tiếtnướcbọtvà nôn. Cácbiểu hiệnđộcxuấthiện
vớinhữngtầnsố và mứcđộkhácnhautuỳthuộc vàochất đãdùng,liều lượng và
loài giống động vật thửnghiệm. Tuy nhiên, không có 1 chất kháng histamin nào
dùngtrong lâmsànglàrấtđộcvà tấtcảđềutỏrõcó 1chỉsốtrị bệnhcao.

đến 1giấcngủthoángqua.Tácdụngkháctrênhệthần kinhgồmchóngmặt,khó
trongphốihợpcửđộng, lú lẫn, cáugắtvà hiếm khi có nhữngcửđộng dạngđộng
kinh. `
Tácdụngtrênốngtiêuhoágồm buồn nôn, nôn, cơn đau bụng, tiêu chảy v.v... ¡ì
thường xảy ra khi diing diphenhydramine haydimenhydrinate.   Tương ky: -
Dimenhydrinateđãđượcbáocáolàcótương ky, khiởdạngdungdịchvới nhiều :
loại chất hoặc hỗn hợp. Rất thường gặp tương ky với Dimenhydrinate là các chất
aminophylline, glycopyrzonium bromide, hydrocortisone sodium suecinate,

hydroxyzine hydrochloride, iodipamide meglumine, vai phenothiazine và vài
barbituratetandugc. „z1. AE,
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Hạnsử dụng:36tháng kểtừngày sản xuất

Bảoquản:Bảo quảnnơi khôráo,tránh ánh&án

Đónggói : Hộp25vỉx4viên.

Tiêuchuẩn : BP2009.

ĐểxatẦmtay tr& Đa
;.hướngdẫnsửdụng trầở:

cho bác sỹ những tác dụng kHðR:
gặp phải khi sử dụng thuốc

Sản xuất bởiPHÓ CỤC TRƯỞNG

CÔNG TY CP DƯỢCWfifffm Chanh
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