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Spasmavérine® :
Điều trị triệu chứng các trường hợp đau do co that co trơn đường tiêu hóá niệu
và sinh dục (đau bụng kinh, sau sinh)

Symptomatic treatment of spastic conditions of the digestive, urinary and genital
tracts (dysmenorrhoea, childbirth).
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Spasmavérine® Thuéc uéng/ Oral route

8 Cách dùng, chồng chỉ định và các thông tin khác
x Thanh phan / Composition - Xem tờ hướng dẫn sử dụng.
x Alverine (dưới dạng alverine citrate) ...40mg Administration, contraindications and other information
$ cho mỗi viên / for 1 tablet see leaflet  /A SÀN
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PVC (250 um - 150 mm)
 

ALU (20 um - 146mm)
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Spasmavérine® foeetna2 eo SÀN

Alverine (25RÁCH NHIỆM HỮU HẠN éÌ

THANH PHAN VA TRINH BAY \e\ VIỆT NAM 3
Alverine (dưới dạng Alverine citrate) 40mg al

Tá dược: lactose, tính bột mì, tinh bột khoai tây, acid alginic, silic khan thể eemagnesi

stearate vd 1 vién nén

  

 

Hộp 3 vi x 20 viên

DƯỢC LỰC HỌC

Spasmavérine là thuốc chống co thắt cơ trơn loại papaverin, tác dụng trực tiếp lên sợi cơ
trơn. Do không có tác dụng kiểu atropine, SŠpasmavérine có thể sử dụng trong trường hợp
tăngnhãnáp hoặc phì đại tuyến tiền liệt.

DƯỢC ĐỘNG HỌC
Alverine được hấp thu từ đường tiêu hóa sau khi uống và nhanh chóng được chuyền hóa

thành chất chuyên hóa có hoạt tính, nồng độ đỉnh huyết thanh đạt được sau 1 đến 1,5 giờ
sau khi uống. Khi chuyển hóa tiếp thành những chất không có hoạt tính được đào thải qua
nước tiểu bằng sự bài tiết chủ động của thận.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị triệu chứng các trường hợp đau do co thắt cơ trơn đường tiêu hoá, niệu và sinh duc

(đau bụng kinh, sau sinh ).

CHÓNG CHỈ ĐỊNH \⁄

- Phụ nữ cho con bú không nên dùng.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG

Trong trường hợp nghỉ ngờ,nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

Không để thuốc trong tầm tay trẻ em.

TƯƠNG TÁC THUOC

Để tránh tương tác thuốc xảy ra với các thuốc khác, phải báo với bác sĩ hoặc được sĩ biết

những thuôc bạn đang dùng.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Trong trường hợp có thai và cho con bú,phải luôn luôn hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu a

điều trị. Spasmavérine không được khuyến cáo sử dụng đối với phụ nữ cho con bú. tung

KHẢ NĂNG LÁI XE & VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không áp dụng.

LIEU VA CACH DUNG

Liều trung bình ở người lớn: 3- 9 viên/ngày.

Không dùng cho trẻ em dưới 12 tuôi.

Trong mọi trường hợp tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ.

TAC DUNG KHONG MONG MUON

Như mọi hoạt chất, thuốc này có thể gây ở một số người vài tác dụng phụ khó chịu.



Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUA LIEU VA XỬ TRÍ

Có thê gây ra hạ huyết áp và các triệu chứngnhiễm độc như atropine. Xử trí như khi ngộ

độc atropine và biện pháp hồ trợ điêu trị hạ huyết áp.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng quá thời hạn được ghi trên bao bì. W

BẢO QUẢN

Bao quan dudéi 30°C, tránh ánh sáng. ee

TIEU CHUAN: TCCS

Thuốc bán theo đơn.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

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

CƠ SỞ SẢN XUẤT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SANOFI-AVENTIS VIET NAM

  

   

©; 5 3 aN

OsTRÁCH NHIỆM HỮU HẠNÌ Z

* I  

 


