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Hộp 10 vỉ x 10 veo mt |

tenolol STADA 50 mg ;
Nhà sẵn xuất:
Cảngty TNHH LŨ STADA-VIET NAM
40 Bail Ty Do, KCN Viet Nam-Singapore,

Thuận An, Tĩnh Bình Duong, Viet Nam

a Each tablet contains:

Atenolol STADA 50 mg Aliinll............dccsaeeicaniiakke-cdee 50 mg

Excipients .T75 ằằ.1 tablet
Indications, Administration, Contraindications

and other precautions:
Read the package insert inside.
Store in a well-closed container, in a dry place.
Do not store above 30°C.
Manufacturer's specification
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ THE PACKAGE INSERT CAREFULLY

BEFORE USE

Barcode      
Ds. Nguyén Ngoc Liéu

Atenolol 50 mg

Manufactured by:
STADA-YN J.V. Co.,Lii_

40TuDoAvenue,Viet Nam-Singapore Ind
Park,ThuanAn, BinhDuongProvince, Vie
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Atenolol STADA 50 mg
THÀNH PHÀN

D

Mỗi viên nén chúa:

  

  

 

Tá dược vừa đủ.
(Tinh bột ngô, tỉnh bột ngô tiền l
suet colloidal silica khan, magnesi stearat)
T.

  

Viên nén tròn, màu trắng, hai mặt khum, một mặt trơn, một mặt khắc vạch với chữ “C” &
trên và "24” ở dưới vạch.

LỰC HỌC
Atenolol là thuốc chẹn thụ thế beta-adrenergic thân nước có tỉnh chon lọc tương đổi với
B; (chọn lọc đối với tim) không có hoạt Jinh thần kinh giao cảm nội tại và ổn định mảng.
Với tác dụng giảm trương he a0 cam, atenolol lam giam nhip tim, gidm strc co bdp tim,
giảm tốc độ dẫn truyền nhĩ thất và giảm hoạt tỉnh renin trong huyết tương. Atenolol có
thể làm tăng trương lựccơ trơn bằng cách ức chế thụ thé Bo.

DƯỢC ĐỘNG HỌC
- Khoảng 50% liễu sâu vn

|
atenolol được hắp thu qua đường tiêu hóa. Dù atenolol

không bị chuyển hóalẫn đâu qua gan, sinh khả dụng toản thân cũng chỉ khoảng 50%.
Thời gian đạt nồng độ đỉnh trong huyết tương là 2 - 4 giờ. Tỷ lệ gắn kết protein huyết
tương khoảng 3%; thẻ tích phân bố tương đối là 0.7 l/kg.
Atenolol chịu sự sinh chuyển hóa rất it và không hình thành các chất chuyển hóa có hoạt
tỉnh cỏ ý nghĩa lâm sảng. Khoảng 90% atenolol có trong tuần hoàn được đảo thải dưới
dạng không đổi qua thận trong vòng 48 giờ. Thời gian bản thải của atenolol là 6 - 10 giờ
ở những bệnh nhân chức năng thận bình thường và có thẻ tăng đến 140 giờ ở bệnh
nhân suy thận giai đoạn cuối.

CHỈ ĐỊNH
Atenolol đượceg ae điều trị tăng huyết áp, đau deal man tinh én Ginn, “oen nhip
nhanh trên thắt?can thiệp sớm vào giai đoạn cắp của ¡ máu cơ tim và điều trị lâu dải

hỏng sau nhỏi máu cơ tìm. Z7để dự p
LIEU LUQNG VA CACH DUNG

Atenolol STADA 50 mg được dùng bằng đường uống trước bữa ăn,
Tăng huyết áp:
Liều khởi đầu thường dùng của atenoldl ở người lớn là 25 -? mạ x 1 lằn/ngày. Tác
dụng hạ huyết áp day đủ của atenolol đạt được sau 1 - 2 tuảnCó thể tăng liễuđến 100
mg x 1 lằn/ngày để đạt được đáp ứng tối ưu. Tặng liễu atenolol trên 100 mg/ngày
thường không lam cải thiện thêm việc kiếm soát huyết áp.
Đau thắt ngực.
Đi với việc điều trị chứng đau thất ngực dn định mạn tính, liễu khởi đâu của atenolol ở
người lớn là 50 mg x 1 lằnfngảy, Nếu không đạt được đáp ứng tối ưu trong vòng 1 tuần,
nên tăng liễu đến 100 mg x 1 lằn/ngày,
Loạn nhịp tim: :

Sau khi kiểm soát bằng atenolol tiêm tĩnh mạch, liễu uống duy trì thích hợp là 50 - 100
mgingảy, dùng 1 lằn/ngày. +
Điều trị sớm nhôi máu cơ tìm cắp:
Liễu cho người lớn:
Nếu bệnh nhân dung nap được tổng liều 10 mg tiêm tĩnh mạch có thể uống 50 mg sau
khi tiêm 10 phút, 12 giờ sau đó uống thêm 50 mg. Uống tiếp trong 6 - 9 ngày với liễu 100
mgingàảy, uống 1 lằn hoặc chia 2 lẳn.
Ngưng atenolol nếu bệnh nhân có biểu hiện tim chậm, hạ huyết áp hay bắt cứ tác dung
không mong muốn nao của thuốc.  ⁄
Bệnh nhân suy thận:
Nên giảm liễu atenolol ở bệnh nhân suy thận, dựa theo độ thanh thải creatinin (CC) dưới
đây:y:
+ CC 15 - 35 ml/phút mỗi 1,73 m°: Liêu uống tối đa của atenonol được khuyến cáo là 50

mg/ngay.
+_ ÓC dưới 15 mlíphút mdi 1,73 m?: 25 mg/ngay hoaec 50 mg cach ngay.
+ Bénh nhan thdm tach: 25 - 50 mg sau mỗi lằn thẳm tách

CHÓNG CHỈ ĐỊNH
Nhiễm acid chuyén hoa.
Hạ huyét dp. ~
Rồi loạn mi hoàn ngoại hiên nặng. Z
Hen suyễn nặng.
COPD nang. -
U té bao wa crém chưa điều trị. < ⁄
Bệnh nhân chậm nhịp xoang (< 50 lằn/phút trước khi bắt đầu điều trị), blốc nhĩ thất trên
độ 4, we tìm, quá mẫn với bắt kỳ thành phản nào của thuốc và suy tim thấy rõ hoặc suy
tim mắt bù.

- Phối hợp với verapamil.
THẬN TRỌNG

Không ngưng dùng các thuốc chen thụ thẻ beta một cách đột ngột.  %
Đặc biệt theo dõi điều trị cẲn thận trong các trường hợp sau:
+_ Bệnh nhân hen suyễn hoặc có tiên sử bệnh đường thở tắc nghãn.
+ Bệnh nhân đái tháo đường với nồng độ đường huyết cao không

hạ đường huyết nghiêm trọng).
+. Bệnh nhân theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt trong thời gian dai va những bệnh nhân

có hoạt động gắng sức (do nguy cơ hạ đường huyết nghiêm trọng).
+ Bệnh nhân bị u tế bào ưa crôm (khối u tủy thượng thận; đã được chỉ định điều trị

bằng các thuốc chẹn alpha trước đó).
+_ Bệnh nhân suy giảm chức năng thận.
Các thuốc chẹn thụ thé beta chi nên dùng sau khi có sự cản nhắc kỹ giữa lợi ichinguy cơ
ở những bệnh nhân có tiền sử hoặc tiên sử gia đình bệnh vảy nắn.
Gác thuốc chẹn thu thé beta có thể làm tăng nhạy cảm với các dị ửng nguyên và tăng
mức độ trằm trọng các phản ứng phản vệ. Vì vậy, các thude chen thy thé beta chi nén
dùng nếu thật cần thiết ở những bệnh nhân có tiên sử phản ứng nhạy cảm nặng và bệnh
nhân dùng liệu pháp giảm nhạy cảm đặc hiệu (do nguy cơ làm trằm trọng các phản ứng
phản vệ).
Việc dùng atenolol có thẻ cho kết quả dương tính trong các xét nghiệm doping. Chưa
biết trước hậu quả đối với sức khỏe khi sử dụng atenolol như là thuốc kich thịch. Không
loại trừ các nguy cơ nặng nẻ đối với sức khỏe.
Những bệnh nhân bị bệnh không dung nạp galactose di truyền hiểm gặp, thiếu hụt Lapp
lactase hoặc chứng kém hắp thu glucose - galactose không nên sử dụng atenolol.

dn định (do nguy cơ

TƯƠNG TÁC THUỐC
Các tương tác sau đây được kể đến khi dùng đồng thời atenolol vai:
Thuốc chẳng tăng huyết áp, thuốc lợi tiểu, thuốc giãn mạch, thuốc chồng tram cam 3
vòng, barbiturat, phenothiazin: Tăng tác động hạ huyết áp của alenolol.
Thuốc chỗng loạn nhịp tim: Tăng tác động ức chế tim của atenolol
Các thuốc đỗi kháng calci kiểu verapamil hoặc diiltiazem hoặc các thuốc chẳng loạn nhịp
khá yramid): Hạ huyết áp, chậm nhịp tim hoặc loạn nhịp tìm khác có thả xảy
ra (nên theo dỗi nhản cần thận)

p2

   TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRUONG PHONG

Nouyên Chi Cha tohuly

 

Các thuốc đối khéng calci kiéu nifedipin: Lam tang khả năng hạ huyết áp và trong một só
trường hợp riêng biệt, có thể tiến triển suy tim.
Các giycosid tim, reserpin, alpha-melhyldopa, guanfacin, clonidin: Cham nhip tim, tri
hoãn dẫn truyền xung lực tim. Ngưng clonidin đột ngột khi dùng chung với atenolol có thé
lam tram trọng tăng huyết áp. Do đó, khi dùng đồng thời clonidin với atenolol không nên
ngưng clonidin đến khi không dùng atenolol một vải ngày trước đó. Sau đó chỉ có thể
giảm liều clonidin một cách từ từ.
Thuốc điều trị đái tháo đường dạng uống, insulin: Atenolol làm tăng tác động hạ đường
huyết, Các dấu hiệu báo trước hạ đường huyết, cụ thể như nhịp tìm nhanh và run bị cho
lắp hay giảm nhẹ. Vì vậy, cằn kiểm tra đườnghuyổt thưởng xuyên.
Noradrenalin, adrenalin: Có thé làm tăng huyết áp quá mức,
Indomethacin: Lam giam tác dụng hạ huyết áp của atenolol.
Thuốc gây mê/gây tê: Làm tăng tác động hạ huyết áp, gia tăng tác động hướng cơ âm
tỉnh (thông báo cho bác sĩ gây mê về việc sử dụng atenolol).
Các thuốc giãn cơ ngoại vi (ví dụ succinyicholin halid, tubocurarin): Atenolol tam tang va
kéo dai tác động giãn cơ (thông bảo cho bác sĩ gây mê về việc sử dụng atenolol).

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

vậy,
ẢNH HƯỚNG

Phụ nữcó thai
Atenolol qua được hàng rảo nhau thai và xuất hiện trong máu của dây rốn. Chưa có công
trình nghiên cứu nào được tiền hành về việc sử dụng atenolol ở 3 tháng đầu của thai kỳ
vả không thé loại trừ khả năng tổn hại thai nhị, Atenolol đã được sử dụng dưới sự theo
dõi chặt chẽ trong điều trị tăng huyết áp 3 tháng cuối của thai kỳ. Dùng atenolol cho phụ
nữ có thai để điều trị tăng huyết áp từ nhẹđến trung bình có liên quan đến tình trạng
giảm sức lớn của thai nhỉ. -
Sử dụng atenolol cho phụ nữ đang hay có khả năng có thai cân phải cân nhắc giữa lợi
Ích và nguy cơ, đặc biệt là trong quý đâu vả quý hai của thai kỹ, vì nói chung thuốc chẹn
beta có liên quan đến việc giảm tưới máu nhau thai có thẻ dẫn đán thai lưu trong tử cung
và sinh non.
Phụ nữ cho con bú
Atenolol bải tiết vào sữa mẹ với tỷ lệ gắp 1,5 - 6,8 lằn so với nông độ thuốc trong huyết
tương người mẹ. Đã có những thông báo về tác hại của thuốc đổi với trẻ em bú mẹ khi
người mẹ dùng atenolol, như chậm nhịp tim hoặc giảm glucose huyết có ý nghĩa lâm
sảng. Trẻ đẻ non, hoặc trẻ suy thận có thể dễ mắc các tác dụng không mong muốn. Bởi

không nên dùng atenolol cho nguéicho conbi. ~
TREN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC

Bệnh nhân sử dụng thuốc phải được theo dõi thường xuyên. Các phản ứng khác nhau ở
từng người có thể thay đổi sự tỉnh táo như mức độ suy giảm khả năng lái xe, vận hành
máy móc hoặc lảm việc không có bảo hộ chắc chắn. Phải đặc biệt lưu ýđiều này khi bắt
đầu trị liệu, khi tăng liều hoặc đổi thuốc hoặc khi uống rượu cùng lúc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN

a

BẢO QUẢN :_ Trong bao bì kín, nơi khỏ. Nhiệt độ không quá 30°C. TRAC
HAN DUNG : 60 tháng kể từ ngày sản xuất,
ĐỒNG GÓI : _ Vi 10 viên. Hộp 10 vi.
TIEU CHUAN AP DỤNG: Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Tác dụng không mong muốn liên quan đến tác dụng dược lý và vào liễu dùng của
thuốc.Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất là mệt mỏi bao gồm yếu cơ, chiếm
khoảng 0,5 - 5% số người bệnh dùng thuốc.

Thường gặp
Toàn thân: Yêu cơ, mệt mỏi, lạnh và ớn lạnh các đâu chỉ.
Tuần hoàn: Chậm nhịp tim, blếc nhĩ thắt độ II,III và hạ huyết áp.
Tiêu hóa: Tiêu chảy, buồn nôn.
it gap
Rỏi loan giác ngủ, giảm tình dục.
Hiếm gặp
Toàn thân: Chóng mặt, nhức đầu.
Máu: Giảm tiêu cầu, giảm bạch cầu. Z
Tuần hoàn: Trầm trọng thêm bệnh suy tim, biớc nhĩ - thất, hạ huyết áp tư thế, ngắt.
Thần kinh trung ương: Ác mộng, ảo giác, trầm cảm, lo lắng, bệnh tâm thản. _
Ngoài da: Rụng tóc, phát ban da, phản ứng giống như vảy nên và làm trằm trọng thêm
bệnh vảy nên, ban xuất huyết.
Mắt: Khô mắt, rồi loạn thị giác.
UA LIEU VA XU TRI
Triệu chứng
Các triệu chứng của quá liễu có thể bao gồm nhịp tim cham, ha
tính và co thắt phế quản.
Xử trí `

Điều trị tổng quát bao gỗm: Giám sát chặt chẽ, điều trị tại phòng chăm sóc đặc bié
hành rửa dạ dảy, dùng than hoạt vả thuốc nhuận tràng để ngăn chặn ;
thuốc khi vẫn còn ở trong đường tiêu hóa; sử dụng huyết tương hodc chat thay thé
tương để điều trị hạ huyết áp và sốc. Có thé xem xét tiến hành thẳmtáchmáu
truyền tách máu
Nhịp tim chậm quả mức có thể được điều trị bằng atropin 1 - 2 mg| ni
và/hoặc dùng máy tạo nhịp tim. Nếu cản thiết, cóthể tiêm tĩnhmacty(bolus) thé
glucagon. Nếu cản thiết, có thể nhắc lại hay truyền tĩnh mạch tiếp glucagon 1 - 10
tùyđẹp ứng. Nếu không đáp ứng với glucagon xảy ra hoặc nếu không có, sẽ
có truyền tĩnh mạch một thuốc kích thích thụ thể beta như dẹt
meg/kg/phut. Do dobutamin có tác dụng co bóp cơ tim, nên cũng cóth
để điều trị hạ huyết áp và suy tim cắp. Các liễu lượng nảy có thê ¡
tác dụng trên tìm của thuốc chẹn thy thé beta nếu đã uống quá liễu một lượng thui
Do đỏ, cần tăng liều dobutamin nêu cần thiết để đạt được đáp ứng mong muốn
tỉnh trạng lâm sảng của bệnh nhân.
Co that phế quản có thể được hồi phục bằng thuốc giãn phế quản.

   

     

   

 

  

   

 

   

  

THUÓC NÀY DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ
Để xa tằm tay trẻ em

Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng
kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

lu cân thêm thông tin, xin hỏiý kiến bác sĩ
Thông bảo cho bác sĩnhững tác dụngvợ tra mong muốn

gặp phải khi sử dụng thu
Ngày duyệt nội dung toa: 27/08/2015

Nhà 3X:

Céng ty TNHH LD STADA-VIET NAM

$4 40, Dai ld Ty Do, KCN Viét Nam-Singapore,
Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐT: (+84) 650 3767470 - Fax: (+B4) 650 3767469
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