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| ® Thành phần: Mỗi 10ml chứa ® Bao quan: Trong hép kin, ờ nhiệt độ dưới 3C |

| Thymomodulin 60mg Tranh anh sang

| ø Chỉ định, cách dùng, liều đùng, chống chỉ định, lưu y: m Nhập khẩu boi: |

| Xin xem trong tờ hướng dân sử dụng |

m Dạng bào chế: Dung dịch uống m Các thông tin khác đề nghị xem trong tờ
| ø Đóng gói: 10 ml/óng, 20 ống/hộp honatdan ad aenaven| thea! |

| DE XATAM TAY TRE EM - ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Rx Thuốc kê đơn

For controlling
Immune response
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10ml X 20Amps \

KHÔNG ĐƯỢC TIÊM e Ny

N_ ot Sản xuất tại Hàn Quốc bởi: |

"ni @ CHO-A PHARM.CO..LTD.
Exp /HSD: 465,Pasun. Hamanmyeon Hamangun. Gyeongsangnam-do, Korea

|

|
| = Composition: Each 10ml contains:

Thymomodulin......................60mg m Storage:
Store in an airtight container at temperature |

= Indications,Dosage&Administration, Contra-indications __-----below 30°C. Protect from light. |
and Side-effect: Please see insert-paper ⁄ ng es
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@ Páckage`110ml/Ampoule, 20 Ampoules/Box

= J \™ Dosage form: Drinkable solution ™~
Noe \

  

  Thioserin
Thymomodulin......60mg
Drinkable ampoule 10mL

DONOT USEFOR INJECTION

 Cho^APHARM.CO.LTD,
Republic of Korea

Lot No. Số lô SX-

Exp. HSD.

  

  



65/6 bs€

Thuốc này chỉ dàng theo sự kê đơn của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Để xa tam tay trẻ em.
 

Đề kiểm soát đáp ứng miễn dịch

THIOSERIN
(Thymomodulin 60mg)   

THÀNH PHẢN

Mỗi ống 10mL chứa:10m d:
Hoạt chất chính:

Thymomodulin ...............................--Ặ2c cccScssesses 60 mg

Ta dược: Sucrose, Acid citric khan, Concentrated Glycerin, Methyl

parahydroxybenzoat, Propyl parahydroxybenzoat, Champagne cider flavor, Ethanol,

nước tinh khiết, D-sorbitol solution 70%.

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Thuốc được hấp thu tốt sau khi uống, mức độ hấp thu của thuốc được đánh giá thông

qua sự xuất hiện của FTS (facteur thymique sérique: peptide được bài tiết bởi tế bào

biểu mô tuyến ức). Trên đối tượng khoẻ mạnh, sau khi uống Thymomodulin, khoáng

2-6 giờ sự xuất hiện của FTS đạt được là tối đa, nó được duy trì trong khoảng 12 giờ

và biến mất sau khoảng 48 giờ.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Thymomodulin có tác dụng điều hòa miễn dịch trên mô hình thử nghiệm.

DẠNG BÀO CHÉ: Dung dịch uống

> CHI DINH:

- Hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấpở trẻ em và người lớn.

Viêm mũi dị ứng.

Hỗ trợ dự phòng tái phát dị ứng thức ăn.

Hỗ trợ cải thiện các triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân HIV/AIDS.

Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.

> LIEU LUONG VÀ CACH DUNG

-_ Hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn: Liều dùng 120
mg/ngày, dùng trong thời gian 4-6 tháng.

- Viém mũi dị ứng: Liều dùng 120mg/ngày, dùng trong thời gian 4 tháng.
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-_ Hỗ trợ dự phòng tái phát dị ứng thức ăn: Liều dùng 120mg/ngày, dùng trong thời

gian 3-6 tháng

- H6 tro cải thiện các triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân HIV/AIDS: Liều dùng 60

mg/ngày, dùng trong thời gian 50 ngày.

- Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi: Liều dùng

160mg/ngày, dùng trong thời gian 6 tuần.

` CHÓNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng cho bệnh nhân quá mẫn với thuốc này hay bất cứ thành phần nào của

thuốc.

> TAC DUNG KHONG MONG MUON

Có thể gặp phản ứng dị ứng ở bệnh nhân qua man.

* Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muỗn gặp phải khi dùng thuốc. +

*Nếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiến dược sĩ hoặc bác sĩ.

> THAN TRONG KHI DUNG THUOC

1) Tuân thủ liều dùng và đường dùng.

2) Trẻ em dùng thuốc phải có giám sát của cha mẹ.

3) Thuốc chỉ dùng đường uống, không được tiêm.

 

4) Không dùng chế phẩm này như là chất bổ sung dinh dưỡng. ⁄2
SỬ DỤNG THUÓC CHO PHỤ NỮCÓ THAI VÀ CHO CON BÚ A

Su dung o phu nit mang thai:

Chưa có nghiên cứu đầy đủ xác định độ an toàn của thuốc đối với người mang thai.

Do đó chỉ sử dụng thuốc ở những người mang thai khi những lợi ích dự kiến mang lại

vượt hơn hẳn những rủi ro có thể xảy ra.

Sử dụng ởphụ nữ cho con bú: =

Chua có nghiên cứu đầy đủ xác định độ an toàn của thuốc đối với người đang cho con

bú. Vì vậy thận trọng khi dùng cho đối tượng này.

>» ANH HUONG CUA THUOC DEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY
Moc:
Không ảnh hưởng A

> TUONG TAC THUOC
Chưa có ghi nhận nào về tương tác của Thymomodulin với các thuốc khác.

> QUA LIEU

Chưa có báo cáo về trường hợp quá liều khi sử dụng thuốc chứa Thymomodulin.

Trong trường hợp quá liều, điều trị triệu chứng và dùng các biện pháp điều trị hỗ trợ.



>BAO QUAN:

Giữ thuốc trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 300C. Tránh ánh sáng,

> HAN DUNG:

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

* Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.

> DONG GOI:

10 mL / ống, 20 ống / hộp.

Sản xuất bởi:

CHO-A PHARM. CO., LTD. 4

  


