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Déxa tam tay tré em

Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin tham khảo ý kiến bác sĩ
Dạng bào chế viên nang mêm

MEBRATUX

Trình bày: Hộp 5 vi x 10 viên nang mềm.

Công thức

EPfMGiHGN đẲWYUITGGIOEHẨ nmauennsnwasedinnsrritRiitiioBiiitagltiieveibtaarvssvl6ssikEoXiiou0000650 mg

TÊN KHI cnc aieaRices RST sna vd | vién nang mém

(Dau dau nanh, Dau co, Lecithin, Sap ong, Aerosil, Gelatin, Glycerin, Vanilin, Methyl paraben,

Propyl paraben, Kali sorbat, Sorbitol long, Titan dioxit, Allura red, Tartrazin yellow).

Dược lực học

- Eprazinon dihydroclorid là dẫn xuất của piperazine, là chất điều tiết chất nhầy có tính tan đàm.

Dược động học

- Sau khi uống, nồng độ đỉnh trong máu đạt được sau | giờ.

- Thuốc được chuyên hóa chủ yếu qua gan (bẻ gãy alkyl).

- Thời gian bán hủy, thải trừ khoảng 6 giờ.

Chỉ định: Hỗ trợ điều trị:

- Làm loãng dịch nhầy ở các xoang, đường hô háp.

  

 

- Hồ trợ điêu trị viêm phê quản câp và mãn tính, viêm mũi xoang, ho cập và mãn tinh do nhi@

nguyên nhân như: cảm cúm, suyên.

Chống chỉ định

-_ Tiền sử co giật.

- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc. em

Liều dùng và cách dùng: k⁄ GES
a

-_ Người lớn: 3-6 viên/ngày, chia 3 lần.
-_ Thời gian điều trị không quá 5 ngày, trừ khi có chỉ định của bác sĩ.

-_ Trẻ em: theo hướng dẫn của Bác sĩ.

 

Hoặc theo sự hướng dan cua thay thuốc.

Tương tác thuốc

-_ Chưa có báo cáo.

Thận trọng

Cần phối hợp trị liệu chuyên biệt trong trường hợp sau :

- _ Đàm đặc, có mủ hoặc sốt.

- _ Bệnh phổi hoặc phế quản mãn tính (kéo đi),

Không dùng kèm thuốc giảm ho hoặc thuốc làm khô chất tiết phế quản trong khi sử dụng

eprazinon.
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Phụ nữ có thai và cho con bú

- _ Chưa có nghiên cứu đầy đủ trên người, chỉ nên dùng thuốc cho phụ nữ có thai khi lợi ích mang

lại cao hơn các nguy cơ có thê xảy ra.
- _ Không nuôi con bằng sữa mẹ khi dùng thuốc.

Tác dụng của thuốc khi vận hành máy móc tàu xe

- - Không nên lái xe và vận hành máy móc do các tác dụng không mong muốn có thê xảy ra như

nhức đầu, ngủ gà.

Quá liều và xử trí
- _ Buồn ngủ, mất điều hòa, nguy cơ gây co giật.

- Trong trường hợp quá liều, chủ yếu điều trị triệu chứng.

Tác dụng không mong muốn

-_ Ít khi gây rối loạn tiêu hóa. Dị ứng da rất hiếm.
- Nhức đầu, buồn ngủ, chóng mặt hiếm xảy ra.

Thông báo với bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sảnxuất.

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.

Tiêu chuẩn: TCCS số 0650B-004-201 I. k<
Logo céng ty: MIEDISUN
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược Phâm ME DI SƯN

Địa chỉ nhà sản xuất: Số 521, Khu Phố An Lợi, Phường Hoà Lợi, Thị Xã Bến

Dương.

Điện thoại: 0650 3589036 — Fax: 0650 3589297
   

Bình Duong, ngay 27 thang 08 nam 2014

ám đốc cơ sở đăng ký thuốc
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