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KEEP OUT OF REACH OF

CHILDREN.
CAREFULLY READ THE
INSTRUCTIONS BEFORE USE.

COMPOSITION: Each film-coated caplet contains:

Mephenesin................- 500 mg |

Excipients q.s for one film-coated caplet. |

INDICATIONS, CONTRA-INDICATIONS, DOSAGE: |

See enclosed leaflet. |
STORE BELOW 30°C, PROTECT FROM LIGHT AND MOISTURE.

Mephenesin 500 mg

Manufactured by: IMEXPHARM CORPORATION
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Neate 0.8) mg
Film-coated caplet

Box of 10 blisters x 10 film-coated caplets
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uốc bán theo đơn

pms-MEPHENESIN 500 mg

VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM

|
 

DOC KY HUONG DAN SU’ DUNG TRƯỚC KHI DUNG

 
THANH PHAN:
Mỗi viên nén dài bao phim chứa: Mephenesin ..............---- 500 mg

Tá dược: Cellulose vì tỉnh thé, Natri starch glycolat, Povidon,

Magnesi stearat, Sepifilm, HPMC, Polyethylen glycol, Titan

dioxid, Red iron oxid, FD&C yellow 6 lake.

DANG TRINH BAY:
Hộp 10 vỉx 10 viên nén dài bao phim.

DƯỢC LỰC:
Thuốc thư giãn cơ có tác dụng frung ương. gây thư giãn cơ vàtrần

tĩnh nhẹ theo cơ chế phong bề thần kinh cơ có tác dụng toàn thân.

Lợi ích của thuốc bị hạn chếdothời gian tác dụng ngắn.

DƯỢCĐỌNG HỌC:

~ Mephenesin được hấp thư nhanh qua đường tiêu hoá và phân

bố ở hàu hết các mô trong cơ thể, đạt nông độ cao trong máu

chưa đến 1 giờ.
~ Mephenesin được chuyển hoá ở gan, bài tiết ra nước tiểu chủ ˆ

yếu ở dạng đã chuyển hoá và một phần ở dạng thuốc chưa biến

đổi. Thời gian bán thải khoảng 45 phút.

CHỈĐỊNH:

Điều trị hỗ trợ các cơn đau co cứng cơ trong các bệnh thoái hoá

đốt sống và các rồi loạn tư thế cột ona: vẹo cổ, đau lưng, đau thắt

lưng.

THUOC NAY CHIDUNG THEOBON CỦA
BÁC SĨ.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
~ Dị ứng với thành phần của thuốc.

~ Người bệnh bị rối loạn chuyển hoá porphyrin.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:

Thuốc có thể có những tác dụng không mong muốn như co giật,

run rẩy, co cứng bụng, buôn nôn, toát mồ hôi. Triệu chứng này

thường xảy ra ở những người bệnh phải dùng thuốc kéo dài.

- Thường gặp: mệt mỗi, buồn ngủ, uễ oải, khó thờ, yếu cơ, mắt

điều hoà vận động
~ Ít gặp: đau khớp, đau người, buồn nôn, bực tức, tiêu chảy, táo

bón, nỗi mẫn. Một vài trường hợp đặc biệt khác bị mắt cảm giác

ngon miệng, nôn mửa, ảo giác kích động và có thể có sốc phản

vệ.
_ Hiếm gặp: phản ứng dị ứng, sốc phản vệ rất ít xảy ra, ngủ gà,

phát ban.
Khi sử dụng thuốc quá liều, có ghi nhận các tác dụng không mong

muốn như: giảm trương lực cơ, hạ huyết áp, rồi loạn thị giác, ngủ

gà, mất phối hợp động tác, ảo giác, liệt hô hắp và hôn mê

Thông báo cho Bác SĨ những tác dụng không mong muốn

gặp phải khi sửdụng thuốc.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: 1 viên/lần x 3 lần ngày.

THẬN TRỌNG:
~ Người bệnh có tiền sử dị ứng, hen phế quản, phản ứng dị ứng

với thuốc, đặc biệt dị ứng với aspirin.

~ Người có bệnh đường hô hấp, yếu cơ, có tiền sử nghiện thuốc,

suy chức năng gan thận.

_ Sử dụng đồng thời với rượu và các thuốc ức chế thần kinh trung

ương có thể làm các tác dụng không mong muốn có liên quan

đến thuốctăng thêm.
~ Phụ nữ mang thai: chưa có đủ dữ liệu đáng tin cậy để đánh giá

về khả năng gây dị tật cho thai nhi khi dùng mephenesin trong

thời kỳ mang thai, vì vậy không nên dùng thuốc cho phụ nữ đang

mang thai.

- Phụ nữ đang cho con bú: không dùng mephenesin trong thời

kỳ cho con bú.

- Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: thuốc

có thể gây buồn ngủ và làm giảm khả năng phối hợp các động

tác nên người bệnh sử dụng mephenesin không được lái xe và

vận hành máy móc.

TƯƠNGTÁC THUÓC:
Cáctác dụng trên hệ thần kinh trung ương của mephenesin có thể

tăng cường nếu trong thời gian dùng thuốc có uống rượu hoặc

dùng các chất ức ché hệ thần kinh khác.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬTRÍ:
~ Triệu chứng: giảm trương lực cơ, hạ huyết áp, rối loạn thị giác,

ngủ gà, mắt phối hợp động tác, ảo giác, liệt hô hắp và hôn mê.

Quá liều gây co giật ở trẻ em và có thể gây xúc động mạnh và lú

lẫn ở người già.
_ Điều trị: người bệnh cần được theo dõi cẩn thận về hô hấp,

mạch và huyết áp.
Nếu người bệnh còn tỉnh táo cần xử lý ngay bằng cách gây nôn,

rửa dạ dày và điều trị các triệu chứng hoặc chuyển người bệnh

đến cơ sở điều trị có đủ điều kiện về hôi sức cấp cứu.

Tiền hành rửa dạ dày ngay cùng với những chỉ định điều trị hỗ

trợ chung, đảm bảo thông khí, truyền dịch. Cũng có thể điều trị

ức chế hệ thần kinh trung ương bằng cách lựa chọn các thud:

điều trị thích hợp.
Trường hợp người bệnh đã mắt ý thức, làm hô háp nhân tạovà

chuyển người bệnh đến cơ sở chuyên khoa. f

ĐÈXA TÀM TAYTRẺ EM.

NÉU CÀN BIÉT THÊM THÔNG TIN, XIN HOLY KIEN BAC SI.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: dưới 30°C, tránh 4m va anh sang.
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