
 

    
Thành phần:

Dextromethorphan HBr.....100 mg
Chlorpheniramin maleat...26,7 mg

Guaiphenesin..........

Ta dude.

  

 

Chi dinh:

- Ho khan. ho do dj ting,

ho do cảm cúm.

- Ho có đờm trong viêm

phổi, viêm phế quản.

    

   

Tác dụng, chống chỉ định:

Xem toa hướng dồn sử dụng.
Liều dùng - Cách dùng:

Trẻ từó thứng đến 24 thang:
Bảo quản: Nơi khô rớo, nhiệt độ 1/25 - 2,5 ml/1 lồn ương đương 

  
 

   
 

. sang tan sa >Cắtcmho 1/4-1/2thìocòphê).
IU! (01 Không quó 30C, tránh ứnh sóng. TT Trẻ lừ 2 đến ó tuổi: 5 ml/1 lằn

> Chống dị ứng (ương đương ] thìa cò phê).
in sx: Trẻ từ7đến 12 tuổi: 10 ml/1 lồn
NSX: ˆ (ương đương 2thìg cò phê).
HD: Người lớn:

Đểxơ tắm toytrễem 15 ml/1 lồn (Ương đương3thìa
i Đọckỹhướngdẫn sửdụng trướckhidùng cd phé hay 1 thia canh).

CONGTYC6PHANTRAPHACO Ẳ ?Cứá - 8 tiếnguống 1lên.NW%ad0)HI1W | | Sinus ange Boome — TOIOROCO Thdigian diéu tri 5 - 10 ngày.
| Hoông Liệt - Hoởng Moi - Hè Nội
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Sire ho -

-METR(RP

+ Cắt cơn ho
> Long đờm

> Chống dị ứng

Traphac 
KT: 130 mm x 48,5 mm x 48,5 mm

Thanh phan:

Dextromethorphan HBr.....100 mg

Chlorpheniramin maleat...26,7 mg

Guaiphenesin

Tớ dược.........  

Chỉ định:

- Ho khan, ho do dị ứng, ho do

cảm cúm.

- Ho cé dém trong viêm phổi,
viêm phế quản.

Liều dùng - Cách dùng:

Trẻ từó thứng đến 24 thang:

1⁄25 - 2,5 ml/1 lằn (ương đương

1/4-1/2 thìa cỏ phê).

Trẻtừ 2 đến ó tuổi:5 ml/1 lên

đương đương 1 thìa cò phê),

Trẻ từ 7 đến 12 tuổi: 10 mì/1 lỗn

đương đương 2 thìa cờ phê).

Ngưỡi lớn:

15 ml/1 lằn (Tương đương 3 thìa
cò phê hoy ] thìa canh).

*Cứó - 8 tiếng uống 1 tân.
Thờigian điều tri 5 - 10 ngày.

 

Siro ho

  

> Cắt cơn ho
> Long đờm

> Chống dị ứng

Trapha
 

 
 

Tác dụng, chống chỉ định:

Xem toa huéng dan st# dung.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ

khéng qué 30 °C, tránh nh sáng.

DE XA TAM TAYTRE EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DÙNG.

SDK:
Số lô SX:
NSX:
HD:
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CONG TY CO PHAN TRAPHACO
75 Yén Ninh - Bo Binh - Ha Nội

Tel: (84-4) 36810724 Fax: (84-4) 36811542

Tưvấn khách hàng: 18006412

Sản xuốf tại: Ngõ 15, Đường Ngọc Hỏi -

Hoàng Liệt - Hoông Mới - Hê Nội
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Thanh phan:

Dextromethorphan Hpbr...
Chlopheniramin maileat.
Guaiphenesi

14 duge........ fa du. - 60mi

Tac dung, chéng chỉ định:
Xem loa hướng đẳn sử dụng.

Bao quan: Nơi khô rdo,nhiệt độ
không qua 30°C,tranh anh sang.

SOK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

    

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
Sản xuới lại: Ngõ 15, Đường Ngọc Hỏi -

Hoờng Liệt - Hoông MọI - Hồ Nội

 

>Cắtcơnho
>Longđờm

> Chốngdịứng

Traphaco”

 

   

            

  
   

  

 

   118 mm

 

  

    

  

  
  
       

  

> Cắt cơn ho
> Long đờm

> Chống dị ứng

Trapha 

Thanh phan:

Dextromethorphan HBr........60 mg

Chiorpheniramin moleot 16/02 mg

Cuoiphenesin...................... 120mg

Tó dược............vừc Gủ......... é0 ml

Chỉ định:

- Ho khơn, ho do dị ứng, ho do

cảm cúm.

- Ho có đờm trong viêm phổi,
viêm phế quản.

Liều dùng - Cách dùng:

Trẻ từó tháng đến 24 thang:

1/25 - 2,5 ml/] lằn (ương đương.

1/4-1/2 thìa cờ phê).

Trẻ từ2 đến ó tuổi:5 ml/1 lồn
(đương đương I1 thìa cò phê).

Trẻ lừ 7 đến I2 tuổi: 10 ml/1 lồn
(đương đương 2 thìa cò phê).

Người lớn:

15 mi/1 lồn ương đương 3 thìa

cd phé hay 1 thìa canh).

* Cứó - 8 tiếng uống 1 Ian.

Thờigian điêu trị 5 - 10 ngày.

» Cat con ho
> Long dom

> Chống dị ứng

Trapha
 

KT: 115 mm x 45 mm x 45 mm

 
 

Chi dinh:

- Ho khan, ho do dj Ung. ho do
cdm cum
- Ho có đởm trong viêm phổi,
viêm phế quản.

Liều dùng - Cách dùng:

Trẻ tif6 thang dén24thang:
1/25 - 2,5 ml/1 tần (Ương đương
1/4 -1/2 thia cũ phê).

Trẻ từ2đếné tuổi:5trl/1 an
(Tương đương } thia có phê),
Trẻ lữ 7 đến 12 tuổi: 10 ml/1 lên
đương đương 2 thìa cờ phê).
Người lớn: 15 ml/1 lồn (Tương đương
3 thìa cở phê hoy 1 thìa canh).
7Cử ó - 8 tiếnguống !lẳn.
Thờigian diéutrị 5 - 10ngày.

Để xetắm lay trẻem

  

  
 

   

Tác dụng, chống chỉ định:

Xem †oa hướng dỗn sử dụng.

Bảo quản: Nơi khô róo, nhiệt độ

khéng qua 30°C, tránh ónh sóng.

ĐỀ XA TAM TAYTRE EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DÙNG.

SDK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

 
2 2

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Tel: (84-4) 36810724 Fox: (84-4) 36811542

Tư vến khách hờng: 18006612

Sản xuất tại: Ngõ 15, Đường Ngọc Hỏi -

Hoờng Liệt - Hoồng Mới - Hồ Nội

 

  
  

  



 

Traphaco”
Hồ sơ đăng ky Siro ho METHORPHAN

 

Ế„efai 100ml có chứa:

Dextromethorphan hydrobromid 100mg

Chlorpheniramin maleat 26,7mg

Guaiphenesin 200mg

Tá dược (Đường trắng, Natri benzoat, Natri edetat, Vd 100ml

Glycerin, Tình dâu dâu tây, Nước tỉnh khiết)

Một chai 60 ml có chứa:

Dextromethorphan hydrobromid 60mg

Chlorpheniramin maleat 16,02mg

Guaiphenesin 120mg

Tá dược (Đường trắng, Natri benzoat, Natri edetat, Vd 60ml

Glycerin, Tinh dầu dâu tây, Nước tỉnh khiết)

TÁC DỤNG:
METHORPHAN là thuốc trị ho với ba tác động: Cắt cơn ho — long dom - chống dị
ứng do sự phối hợp giữa các chất trị ho không gây nghiện với long đờm và kháng
Histamin dùng để điều trị triệu chứng của đường hô hấp trên.
- METHORPHAN trị ho do có tác dụng lên trung tâm ho ở hành não, có tác dụng
tương đương với Codein nhưng không gây nghiện, ít gây tác dụng phụ ở đường tiêu
hóa hơn, hiệu quả tác dụng kéo dai hơn(6 - 8 giờ/ 1 liều uống một lần)
- METHORPHAN làm loãng sự nhày dính của đờm và các dịch tiết khác của phế quản
khiến việc tống xuất chúng được dễ dàng hơn, thuận lợi cho việc rút ngắn điều trị ho.
Đồng thời làm dịu đường hô hấp đang bị kích ứng.
- METHORPHAN có tác dụng kháng histamin do tác động lên thụ thể HI ngoại biên,
chống lại sự co thắt của phế quản và có tác dụng làmêm dịu nên rất có ích với ho dị
ứng.
- METHORPHAN chứa chất phụ Natri benzoat cũng có tác dụng kích thích sự bài tiết
ở phế quản, nên hỗ trợ tốt cho điều trị ho

CHỈ ĐỊNH:
- Ho khan, ho do dị ứng, ho do cảm cúm.

- Ho có đờm trong viêm phổi, viêm phế quản.

LIEU DUNG - CÁCH DÙNG:
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Traphaco”
Hồ sơ đăng ký Siro ho METHORPHANs lrẻ từ 6 tháng đến 24 tháng: 1,25 - 25ml/1 lần (tương đương 1⁄4 - 1/2 thìa cà phê)

Thẻ từ 2 đến 6 tuổi: 5mI/1 lần (tương đương 1 thìa cà phê)
ê\từ 7 đến 12 tuổi: 10ml/1 lần (tương đương 2 thìa cà phê) fe
lời lớn: 15ml/1 lần (tương đương 3 thìa cà phê hay 1 thìa canh)
8 giờ uỗng 1 lần. Thời gian điều trị 5 - 10 ngày

  
  
  

"~ Man cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Người bệnh đang cơn hen cấp.
- Người bệnh có triệu chứng phì đại tuyến tiền liệt.
- Glaucom góc hẹp.
- Tắc cổ bàng quang.

- Loét dạ dày chít, tắc môn vị tá tràng.
- Người bệnh đang điềutrị các thuốc ức chế MAO.
- Người cho con bú, trẻ sơ sinh dưới 6 tháng và trẻ đẻ thiếu tháng.
THẬN TRỌNG:
- Thuốc có thể gây buồn ngủ, mất nhanh nhẹn. Các bệnh nhân đang dùng thuốc Siro ho
Methorphan không nên lái xe, vận hành máy móc.
- Chlorpheniramin có thể làm tăng nguy cơ bí tiểu tiện do tác dụng phụ chống tiết
Acetylcholin của thuốc, đặc biệt ở người bị phì đại tuyến tiền liệt, tắc đường niệu, tắc
môn vị - tá tràng và làm trầm trọng thêm ở người bị nhược cơ.
- Người bệnh có nguy cơ biến chứng đường hô hấp hoặc đang bị suy giảm hô hấp và
ngừng thở.

- Có nguy cơ sâu răng ở những người bệnh điều trị thời gian dài, do tác dụng chống tiết
Acetylcholin, gây khô miệng.

- Tránh dùng cho những người bị bệnh tăng nhãn áp như bị Glaucom.
- Người bệnh bị ho có quá nhiều đờm và ho mạn tính ở người hút thuốc, hen hoặc tràn
khí.

- Dùng Dextromethorphan có liên quan đến giải phóng Histamin và nên thận trọng với
trẻ em bị dị ứng.

- Lạm dụng và phụ thuộc Dextromethorphan, có thể xảy ra (tuy hiếm), đặc biệt do dùng
liều cao kéo dài.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN:
Các tác dụng phụ bao gồm một số rối loạn tiêu hóa và thần kinh trung ương có thể xảy ra
như:

- Buồn nôn, khô miệng.

- Mệt mỏi, chóng mặt.

- Nhịp tim nhanh, đỏ bừng.
- Tác dụng làm dịu, thay đổi từ lơ mơ đến ngủ li bì có thể xảy ra nhưng sẽ giảm
bớt sau vài ngày khi ngừng sử dụng thuốc.

Ngoài ra hiếm gặp các tác dụng phụ như: nổi mày đay, ngoại ban.
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Hồ sơ đăng ký Siro ho METHORPHANva báo cho Bác sĩ tác dụng không mong muốn gặpphải khi đùng thuốc
DUNG CHO PHU NUCO THAI VA CHO CON BU:
hgung cho ngudi mang thai khi thật cần thiết. Dùng thuốc trong 3 tháng cuối của4k có thê dẫn đến những phản ứng nghiêm trọng (như cơn động kinh) ở trẻ sơ sinh.Nếế thận trọng khi dùng thuốc với các chế phẩm chứa Ethanol.

- Không dùng cho phụ nữ đang cho con bú.
TƯƠNG TÁC THUÓC:
- Tác dụng an thần của Chlorpheniramin tăng lên khi uống rượu và khi dùng đồng thờivới các thuốc an thần khác.
- Các thuốc ức chế Monoamin oxydase làm kéo dài và tăng tác dụng chống tiếtacetylcholin của thuốc kháng histamin.
- Dextromethorphan dùng đồng thời với các thuốc ức chế thần kinh trung ương có thểtăng cường tác dụng ức chế thần kinh trung ương của những thuốc này hoặc củaDextromethorphan.

QUA LIEU:
- Triệu chứng quá liều Dextromethorphan: Buồn nôn, nôn, buồn ngủ, nhìn mờ, rung giậtnhãn câu, bí tiểu tiện, trạng thái tê mê, ảo giác, mất điều hòa, suy hô hắp, co giật.- Triệu chứng và dấu hiệu quá liều Chlorpheniramin bao gồm an thần, kích thích nghịch
thường hệ TKTW, loạn tâm thần, cơn động kinh, ngừng thở, co giật, tác dụng chống tiết
acetylcholin, phản ứng loạn trương lực và trụy tim mạch, loạnnhịp.
- Khi quá liều Dextromethorphan: điều trị hỗ trợ, dùng naloxon 2 mg tiêm tĩnh mạch, chodùng nhắc lại nếu cần tới tông liều 10 mg.
- Khi dùng quá liều Chlorpheniramin: điều trị triệu chứng và hỗ trợ chức năng sống, cần
chú ý đặc biệt đến chức năng gan, thận, hô hấp, tim và cân bằng nước, điện giải. Rửa dạ
dày hoặc gây nôn bằng Siro ipecacuanha. Sau đó, cho dùng than hoạt và thuốc tây dé hanché hap thu. Khi gap ha huyét áp và loạn nhịp, cần được điều trị tích cực. Có thể điềutrịco giật bằng tiêm tĩnh mạch Diazepam hoặc Phenytoin. Có thể phải truyền máu trong
những ca nặng.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng.
HẠN DÙNG: 36 tháng kế từ ngày sản xuất.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NÉU CÀN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIÊN THÀY THUỐC

 

   
   

CONG TY CO PHAN TRAPHACO
75 Yén Ninh - Ba Dinh - Ha Nội

+ Ì Sản xuất tại: Ngõ 15, đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. HàNội
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