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MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC
Nhãn hộp QANAZIN (hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng)

CÔNG THỨC:
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CHỈ ĐỊNH:
Dự phòng đau nửa đầu dạng cổ điển hoặc đau nữa đầu dạng thông thường

Điáu trị triệu chứng chồng mật ¿ năng hệ thống tiền đình

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNE CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG,
TAC DUNG KHONG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC:
Xin đọc trong tở hướng dẫn sử dụng.

TIEUCHUAN: TCCS. SOK:
BẢ0 QUẢN: Nơi khô mí dưới 30°C, trảnh ánh sáng

DEXA TAM TAY TRE EM. DOC Kỳ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

00MP0SITI0N:

Hunarizine,

Exøipient
(Starch, lL C21251 1 TS asium Stearate, empty gelatin cai

INDICATIONS, DOSAGE, CONTRA-INDICATIONS: See leaflet insert

SPECIFICATION: Reg. No:

STORAGE: ina and dry olace at the temperature belaw

protect from light

KEEP 0UT 0F REACH 0F CHILDREN,
READ CAREFULLY THE LEAFLET INSEAT BEFORE USING.
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han vi QANAZIN (vi 10 viên nang cứng)
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: QANAZIN ”
LÍ IR

« CONG THUC: :
“ 10x 2 na. aạạạmẻ  .ẻ.ố 5,0 mg i

« Ta duoc (Tinh bột ngô, Lactose, Povidon, Bột Talc, Magnesi stearat, vỏ nang cứng)..... vừa đủ 1 viên i

„ DƯỢC LỰC HỌC: i
:  Flunarizine 1a thuéc đốikhang canxi có chọn lọc. Thuốc ngăn chặn sự quá tải canxi tế bảo, bằng cách giảm »

!'. canxi tràn vào quá mức qua màng tế bào. Flunarizine không tác động trên sự co bóp và dẫn truyền cơtim. 7

* Flunarizin là thuốc đối kháng cạnh tranh và thuận nghịch với histamin trên thụ thể histamin HI, qua đó làm Ƒ
" — giảm hay loại bỏ những tác động chính của histamin đối với cơ thểnhư tác động gây dãn mạch, tăng tính "
w - thấm thành mạch, gây di ứng trên da, co thắt cơ trơn phế quản và ống tiêu hóa. Flunarizin không làm bất a
„ — hoạt histamin hayức chế sự tông hợp hay phóng thích của histamin. i

»  Flunarizin còn có tác dụng an thần gây ngủ do ức chế thần kinh trung ương. 7

„ DƯỢC ĐỘNG HỌC: 5
Thuốc được hấp thu tốt tại ruột, đạt nồng độ đỉnh sau 2 - 4 giờ và đạt trạng thái hằng định ở tuần thứ 5 7

e - 6. Gắn kết với Protein huyết tương > 99%. Được chuyên hóa qua gan, và thải trừ qua phân theo "
" đường mật. Thời gian bán hủy khoảng Š - 1Š giờ ở hầu hết các bệnh nhân sau khi dùng liều đơn.

„ CHỈ ĐỊNH: i

" Dự phòng đau nửa đầu dạng cổ điển hoặc đau nửa đầu dạng thông thường. 7

` Điều trị triệu chứng chóng mặt do rối loạn chức năng hệ thống tiền đình. 7

, LIEU LUQNG VÀ CÁCH DUNG: ¡ |JÁ⁄

'.. Uông thuộc vào buôi tôi. :

„ Dự phòng đau nửa đầu: .

" Liêu khởi đấu: x

" Bệnh nhân < 65 tuổi: 2 viên/ ngày. ồu

   

  

« Bệnh nhân > 65 tudi: 1 vién/ ngày.

»„ Nếu trong giai đoạn điều trị xảy ra các triệu chứng trầm cảm, ngoại tháp hoặc các tác dụng phụkháể

„ thì nên ngừng điều trị. Nếu sau 2 tháng không có cải thiện đáng kể, bệnh nhân được xem như không,

đáp ứng và nên ngừng điều trị. oom

: Liễu duy trì: sath "

» . Nếu bệnh nhân đáp ứng tốt và can |diéu trị duy trì thì nên giảm liều xuống 5 ngày/ tuần với liuấñõi "

" ngày là như nhau và 2 ngày nghỉ mỗi tuần. a

„Nếu điều trị phòng ngừa duy trì thành công và dung nạp tốt thì cần ngừng điều trị trong 6 tháng và chỉ a

" bắt đầu điều trị lại nếu tái phát. "

" Điều trị chóng mặt: =

" Liều sử dụng tương tự như đau nửa đầu, nhưng điều trị khởi đầu chỉ kéo dai cho đến khi kiểm soát 7

 - được triệu chứng. Nếu không có sự cải thiện đáng kể sau 1 tháng dùng thuốc đối với chóng mặt mãn "

„ tính hoặc 2 tháng đối với chóng mặt tư thé, bệnh nhân xem như không đáp ứng và nên ngừng điều trị. =

„ CHÓNG CHỈ ĐỊNH: '

„ Không dùng cho bệnh nhân có triệu chứng, trầm cảm, đang có triệu chứng Parkinson, hoặc các rỗi loạn is

°.. ngoại tháp khác (vận động chậm, cứng cơ, nằm ngồikhông yên, run,...). 7

„ Không dùng cho ngườibị hen suyễn nếu có tiền sử bị tắc nghẽn đường thở do dùng các thuốc kháng *

« _ histamin HI, người bị rối loạn chuyển hóa porphyrin. ——

+. Không dùng cho phụ nữ cho con bú, trẻ dưới 2 tudi.

" Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. :



" THAN TRONG: n

„ Không uống quá liều qui định. Bệnh nhân phải được khám định kỳ, đặc biệt trong giai đoạn điều trị „
"duy trì, để có thể phát hiện sớm triệu chứng trầm cảm hay ngoại tháp và ngừng sử dụng thuốc. "

" SU DUNG CHO PHY NU CO THAI VA CHO CON BU: i

„ Thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai. :

» ..Không dùng cho phụ nữ cho conbú. :

" TAC DUNG DOI VOI KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC: :
" Doi khi gay buồn ngủ, đặc biệt lúc bắt đầu điều trị, nên thận trọng đối với người lái xe hoặc vận hành „
. máy móc. 7

« TAC DUNG KHONG MONG MUON: :
" Tac dung phy thudng gap thoang qua: buồn ngủ nhẹ hoặc mệt mỏi, có thể tăng cân hoặc tăng cảm giác "

" ngonmiệng. "

«— Khidiéu trị kéo dài, một số tác dụng phụ nghiêm trọng có thể xảy ra: trầm cảm (đặc biệt với bệnh nhân "

"._ nữ có tiền sử trầm cảm) hoặc triệu chứng rôi loạn ngoại tháp. JV

" Tác dụng phụ hiếm gặp khác: 3

"..- Tiêu hóa: cảm giác nóng bỏng trong xương ức, buồn nôn, đau dạ dày. :

g - Thần kinh trung ương: buồn ngủ, lo lắng.

" - Khac: tang tiết sữa, khô miệng, đau cơ, phát ban. ụ

a 7hông bảo cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. '

" TƯƠNG TÁC THUỐC: "
« Rượu, thuốc an thần khi dùng chung với Flunarizine có thể làm tăng tác dụng phụ buồn ngủ. :

‘ Flunarizine không chống chỉ định ở bệnh nhân đang dùng thuốc chẹn beta. ,

¡  Flunarizine không ảnh hưởng đến Topiramat, Phenytoin, Carbamazepin, Valproat hay Phenobarbital.  a

«| QUA LIU VA XUTRI: "

" Triệu chứng: dựa vào tính chất dược lý của thuốc, buồn ngủ và suy nhược có thể xây ra. Một vài "

„ _ trường hợp quá liều cấp (cao đến 600mg/ lần uống) đã được báo cáo, triệu chứng quan sát được là :

* buồn ngủ, nhịp tìm nhanh, kích động. geo Te :

" - Điêu tri: không có thuốc giảiđộc đặc hiệu. Trong vòng 1gio. sau khi uống thuốc quá liều, nên súc rửa "

« da day. Co thé ding than hoạt néu thay thich hgp.

" DẠNG THUÓC VÀ TRÌNH BÀY: Viên nang cứng. Hộp 104vix 10vién.Cu be:

" HAN DUNG: 36 thang kế từ ngày sản xuất.

" BAO QUAN: Noi khô mát, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng)À̀   
 

" TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS. QUAN

° ĐỀxa tam tay trẻ em

‘i Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

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

: Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thay thuốc HÓ Cục TRƯỜNG ;

' CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC PHẢM OPC a[yuyn Yin #nmi ,

= 1017 Hồng Bàng, Quận 6 - TP. Hồ Chí Minh "

" DT: 08. 37517111 - 38756619 FAX: 08. 38752048 n

a Sản xuất tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC PHẢM OPC TẠI "

: BÌNH DƯƠNG~NHÀ MÁY DƯỢC PHẢM OPC "

" Ấp Tân Hóa-Xã Tân Vĩnh Hiệp-Huyện Tân Uyên- Bình Dương i

a E-mail: info@opcpharma.com - Website: www.opcpharma.com a


