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Hộp Ì vi x 20 viên nén

VEROSPIRON®
49 mg

Gedeon Richter Ple
Gyomtỏi út 19-21

103. Hungary

5° E]NN“vVEROSPIRON? :: ing bi

+ Mỗi viên nen chủa 25 mg spironolgclone

THUỐC BẢN THEO DON. THUỐC UONG. CHI BINH, CHONG CHI ĐỊNH, CÁCH
DÙNG, CÁC CHỈ:DẪN KHÁC: XIN ĐỌC TRONG TỔ HUONG DAN SỬ DUNG
THUỐC. ĐỂ XA TAM TAY TRE EM. BOC KY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI
DUNG. BAO QUẢN DUỚI 30°C.
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Spironolactone 25 mg Spironclactone 25 mg
Gedeon Richter Ple Gedeon Richter Plc
Budapest, Hungary đ® Budapest, Hungary

VEROSPIRON®25mg VEROSPIRON®25mg
Spironolactone 25 mg Spirenclactone 25 mg
Gedeon Richter Plc Gedeon Richter Pie.
Budapest, Hungary đ® Budapest, | lungary

VEROSPIRON® 25mg VEROSPIRON®25 mg
Spironolactone 25 mg Spitonclactone 25 mg
Gedeon Richter Plc Gedeon Richter Ple.
Budapest, Hungary ®) Budapest, Hungary
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

VEROSPIRON©25mg, siénnen

Thuốc này chí dùng theo don cua bac sy.
Đọc kỳ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông ñn xin hỏi ý kiến bóc sỹ
Để xa lầm lay trẻ em

TEN SAN PHAM
VEROSPIRON® 25 mg, viên nén.

TEN HOAT CHAT VÀ HAM LUONG
Mỗi viên nén chức 25 mq spironolactone là hoạt chất
chính

CÁC THÀNH PHẦN KHÁC
Colloidal silicon dioxide, magnesium steorate, talc,
starch, lactose.

DANG BÀO CHẾ CỦA THUỐC
Viên nén

MO TA SAN PHAM
Vién nén tron, det, rla xién góc. gồn như trồng, mùi độc
trưng giống mùi lu huỳnh, có khác chữ VEROSPIRON
trên mội mồi.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Họp Ì vÌ nhóm // nhuo PVC trong x 2Ô viên nén

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC
Ma ATC: CO3D AO]
Spironolactone la một chốt đối khóng cạnh tronh với

oldosterone. Thuốc tóc động tiên ống lượn xo, ức chế
lóc động giữ nước vỏ No", tóc dộng thỏi trừ K' của
oldosterone. Nó không chỉ làm lõng sự thải trừ No*, CF
vỏ lòm giỏm thỏi trừ K* mò còn ức chế bài tiết Hˆ vào
nước liểu. Kết quỏ củo tóc dông lợi liểu dán đến lóc dộng
họ huyết óp

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC
Su hép thu spironolactone tii 6ng tiéu hda nhonh vỏ
mọnh. Thuốc gồn kết mạnh vỏo protein huyét tucng
{khodng 90%).
Spironoloclone được chuyển hóo nhanh. Các chối chưyển
hoó có hool tính dược lý lò 7ưrthiomethylspironolaclone
vỏ canrenone. Cóc chốt chuyển hóa nỏy chủ yếu được
bai tiết vòo nước tiểu, một lượng nhỏ vỏo phõn.
Spironolactone vd cdc chối chuyên hóo vượt quo dược
hỏng rỏo nhau thoi, vỏ cũng dược liết vòo sữo mẹ

CHỈ ĐỊNH
Trong bénh cudng aldosterone tién phat: Diéu tri ngồn

han trudc phdu thudt. Néu ngudi bénh khéng thé phdu
na hodc ii ch6i phdu thudl, cd thé diéu tri dai han.
Phù do cóc nguyên nhón khóc nhọ; Nên phối hợp
spironolactone với cóc thuốc lợi tiểu khác, họn chế dùng
muối vỏ nước vò phỏi nồm nghỉ nếu cồn.
Phù nề kèm theo suy lim sung huyết, nếu người bệnh
không đóp ứng, hoặc không dung nọp với cóc liệu phóp
khóc, hoöc muốn có lóc dụng hiệp đồng với cóc thuốc
lơi tiếu khóc.
Phù vò/hoộc cổ trướng kèm theo xơ gan

kh
Hội chứng thận hư, nếu do diều trí bệnh gốc hoäc han
chế dùng nước vỏ muối, vỏ đó dùng cóc thuốc lợi tiếu
khóc mỏ khóng dọt hiệu quỏ mong muốn.
Tang huyết óp vô cón. dùng kết hợp với cóc thuốc chống
lông huyết óp khóc, dạc biệt trong trưởng hợp giỏrn kdli
huyết.
Gidm koh huyết, nếu khóng thể óp dụng dược những liệu
phóp khóc.
Phòng ngừo giỏm koli huyết ỏ người bênh diéu trị với
digitolis, nếu khóng còn lựo chọn diều tụ.

   CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Vô niêu, suy hôn cốp, suy chứ

Cưởng aldosterone: Dung trước phổu
ty 100-400 mg.
Nếu người bệnh không thích hợp cho phổu thuôt, thì tiến
hành điều trị duy trì dói ngdy với liều tối thiểu có hiệu quỏ
được xóc dịnh cho từng người bệnh. Trong trưởng hợp
nỏy, giỏm liều khỏi dồu sou mới | 4 ngỏy cho đến khi dọt
liều tối thiểu có hiệu quỏ. Nếu điều trị lôu doi, tốt nhốt lò

dùng kết hợp với cóc thuốc lợi iểu khóc để giảm cóc lóc
dụng khóng mong muốn
Phù (suy tim sung huyét, x6 gan, hdi chung than hu}:
Người lớn: Liéu khdi déu thong thudng la 100 mg/ngay.
chia lam hai lồn, nhưng có thể thay déi tt’ 25-200 mg/
ngôy.

Để có liều coo hơn, nên dùng kết họp Verospiron với một
thuốc lợi tiểu khóc, tối nhốt là với thuốc lợi tiểu có tóc
dụng ỏ ống lượn ổn. Như thế, có thể giữ nguyên liều
Verospiron.

Trẻ em: 3,Ö mo/kq thể trọng/ngèy, chío làm hơi lồn,
hoc uống lám một lần

lóp:

Liều khỏi đổu la 50-100 mg/ngay, chia lam hoi lồn,
kết hợp với cóc thuốc chống lũng huyết áp khác Điều
tri Verospiron liên tục ít nhốt trong 2 tuổn, bỏi vì hiệu quỏ

chống lõng huyết óp tối đo chỉ có thế dọI được sou 2
tuổn diều trị.
Sou đó điều chỉnh liều theo lừng có thể.
Giỏm koli huyết:

25100 mg/ngày, nếu không thể cung cốp K* dược
bỏng dưỡng uống hoc không thé dung dược phương
phóp giữ koli khóc.

TƯƠNG TÁC THUỐC
— salicylate [lam gidm tac dung loi tiểu].
— cdc thu6c Ioi tu khdc (tang Iai tu).
— koli và cóc thuốc lợi tiểu giữ kol khóc (nguy cơ tðng
kali huyết).

—. thuốc chống tõng huyết óp |löng tóc dụng ha huyết óp].  
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~ thuốc chống viêm khóng sleroid NSAID [nguy cơ lõng
koli huyết|.

— thuốc ức chế enzyme chuyển ongiolensin [nguy cơ lòng
koli huyết).
— amoni clorid [nguy cơ !toon huyết !õng].
— fludrocortisone [tang thai trừ koli một cách bối thưởng]
- digoxin (thdi gian bón thỏi củo digitolis tang, nguy co
nhiềm độc digoxin lõng|
~ mitolone [lóc dụng củo milolone giỏm|

—_ cóc dồn xuốt coumorine (cóc túc dụng củo những dồn
xuốt nỏy giỏm|.

- carbenoxolone (lam gidm hiéu qué ctia carbenoxolone]
— neomycin (lam gidm hép thu spironolactone).

— Wiploreline, busereline, gonodoreline (cdc lóc dung
củo những thuốc nỏy tông].

CAC CANH BAO VA THAN TRONG
[rong trưởng hợp suy thôn vỏ tang kali mau, cd thé gdp su’
tng uré mau (mic BUN} thodng qua va chung toon tang
clo huyết do chuyển hóo có thể hồ: phuc.
Vì thế, ð người bệnh có rối loan chức nồng gọn, thón vỏ ỏ
người coo tuổi, cổn phỏi kiểm tro thường xuyên chớt điện
giỏi trong huyết thonh và chức nõng thôn
Verospiron lôm xóo trộn sự xóc định digoxin trong huyết
thanh, cortisol v4 epinephrine trong huyết lương
Mac déu Verospion kh6ng t6c dong Irvc np lén chuyén
hda carbohydrate, nhung cing phdi dung thudc nay cdn
thộn ở người bênh dới thóo dưỡng, độc biệt khi có biến

chung thon do dai thóo dường, vì chứng löng koli huyết
có thể xuốt hiện ở những người bệnh nỏy.
Trong khi điều trị, không được dùng cóc thức uống có
cồn

Ở động vội, khi dùng liều coo gốp nhiều lớn liều tối do
dùng cho người trong một thởi gian dỏi, người !a thốy
xuối hiện cóc khối u vỏ bệnh bọch cốu lủy bỏo, vì vộy
nén tranh dung lau dai.
Mỗi viên nén Verospiron 25 mg chứo | 46,0 mg lactose.
vi vộy nên chú ý ổ những người không dung nọp laclose.
Nếu bệnh nhồn bị bênh di truyền hiém gdp khóng dung
nọp golactose, thiếu hut men Lapp lactase hodc kém hép
thu glucosegoloclose, không nên dùng thuốc nòy.

a: aP| 5 thai. ngườid

Chang chỉ định dùng thuốc viên Verospion trong khi
dang mong lhơi hoy dong nuôi con bảng sữa mẹ Nếu
cồn thiết phỏi dùng Verospiron thi ngừng cho con bú sữo
me vỏ thoy bông cóc thức õn khóc.

- va van he

Khi bổ! déu điểu trị không lói xe hoy điều khiển móy móc
ngưy hiểm lrong mội khong thời Sion lùy từng Irưởng
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QUÁ LIỄU VÀ CÁCH XỬ TRÍ
Triệu chứng: buồn ngủ, rối loạn lõm thồn vỏ có những
thay đổi trong kết quỏ cóc xét nghiệm.
Điều trị: điều trị triệu chứng, không có cóc thuốc giỏi độc
đác hiệu. Cổn duy trì côn bông dịchcchối diện giỏi, ocid
base bang cach sti dung cdc loa thuốc lợi tiểu thỏi koli,
liêm glucose + insulin Trưởng hợp nöng, cồn thởm phán
lọc móu.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN
Thông báo cho bác sỹ nhũng tác dụng không mong
muốn gặp phải khi sử dụng thuốc
Dùng Verospiron Ìáu dài có thể góy tõng koli huyết, giảm
nolri huyết, những thoy di về lhành phần chối diện giỏi
long móu, họ huyết óp, mềm xương, chứng vú to vỏ bối
luc 6 nam gidi khi diều tị lôu dòi, rối loan kinh nguyét,
tam l6ng téc 6 phy ni, cdng tic ve 6 phu ni, thoy đổi
giọng nó: ỏ có hoơi gidi.
Hiếm khi bị bon sổn hoc bạn đỏ, mòy doy, do biến
đối giống bệnh lupus, rụng tóc, rối loợn tiêu hóo [buổn

nôn, nón, liêu chóy, chỏy móu do dòy, loét dạ dòy, dou
do dày, viêm gon|, rối loạn hệ than kinh trung ương [thối
diều, buổn ngủ, nhức dồu].
Mối bạch cổu hat, gidm s6 lương tiểu cổu vỏ tông bọch

cổu va eosin 6 bénh nhén bi xo gon
Những tóc dụng phụ nỏy thưởng mối dì khi ngung thuốc.

ĐIÊU KIÊN BẢO QUẢN
Bỏo quản dưới 30C.

HAN DUNG CUA THUOC
3 nõm kể từ ngỏy sồn xuối.
Không dùng thuốc quá hạn sử dụng ghỉ trên bao bi.

TÊN ĐỊA CHỈ NHÀ SẢN XUẤT VÀ CHỦ SỞ HỮU GIẤY
PHÉP ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC
Gedeon Richter Plc.

Gyémrdi dl 19-21,
Budapest, 1103, Hungary
Tel. 36-1-43 1-4000
Fax. 361-261-2166

Ngày xem xét lợi tờ hướng dẫn sử dụng: 27/02/2012
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