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      ireho Siro ho

8 Chỉ định:
@Thanhphan:MỗichaiSiro 70michứa: - Viêm đườnghô hắpcắpcó kèmho.

 

 

 

© GIAM HO
OQ LONG OGM

  

CaokhôláThườngxuân

(Extractum FolliumHederahelicissiccus) 490mg

(Tươngđương2,53 glá thường xuân (Folium
Hederahelicis))

Tádược:Đườngtrắng,sehheezoke,ethancl 6%)

 

& Tacdung:

Giảmho,longđờm, làm loãngchấtnhày đường
hôhấp.

8Liềudùng - Cáchdùng:

Ngườilớn: Ngàyuống 3lần,mỗi lần7,5 mi.

Trẻemtrên 6tuổivàthiếuniên: Ngảyuống 3lần,
mỗilần 5mi.
Trẻem2-6tuổi:Ngàytống 3lần,mỗilần2:5mi.
Trẻemđưới2 tuổi: Dùngtheohướngdẫncủabácsỹ

© GIẢM HO
SĐK(Reg.No): O LONG ĐỜM
Số lô sx (Lot.No):
Ngay sx (Mfg.Date):

: HD (Exp.Date):

  =§SS,
i hồ ⁄peeae

i PGương đương Sĩ giả thưởngmẫn (ƑdKen
Hederahelicis))

@ Tac dung:

 

  

  

 

   

       

   

  

 

   

     

 

'® Chỉđịnh:

- Viêmđườnghôhấp cấpcókèmho.

tính: Ho, khạc đờm kéo dải.

SDK (Reg.No):
Số lô sx (Lot.No):

Ngày sx (Mig.Date):
HD (Exp.Date):

  

     

  

  

  

     

4 > Tréem 2-6tudi : Ngdy uống3lần,mỗi lan2,5mi.
Tá dược:Đườngtrang,acidbenzoic,ethanol96%,

Giảmho,longđờm,làmloãngchấtnhàyđường
hôhấp.

-Điềutrịtriệuchứngtrongviêmphế quảnmạn

 

    

-Điềutrịtriệu chứngtrongviêmphếquảnmạn

tinh: Ho,khạcđờmkéodài.

I8 Chốngchỉđịnh:
Mẫn cảmvớibắtcứthànhphầnnàocủathuốc.

âCácthôngtinkhác:

Xemtrongtờhướngdẫnsửdụngbêntronghộp

®Baoquan:

Đểnơikhôráo,nhiệtđộkhôngquá30°C,tranh

ảnh-sángtrựctiếp.

I8Tiêuchuẩn chấtlợng:TCCS

Đọckỹ hướngdẫnsửdụngtrướckhidùng.

Đểxatamtaytrẻem.

Phânphốibởi:

ViAnpharmaJSC.,
Số4B3TTZ179, TứHiệp,ThanhTrì, HàNội

DT:84-4-22456798*Email: info@vianpharma.vn

Sảnxuấttại:

(@HDPHARMA
cay

CÔNGTYCÔPHÀNDƯỢCVẬTTƯYTEHAIDUONG
nee iLang, Nguyễn T4,TPHãDươnglinh

8Liềudùng - Cáchdùng:
Người lớn: Ngàyuống 3lần, mỗilần 7,5 mi. B
Trẻemtrên 6tuổivàthiểuniên: Ngảyuống 3lần, |
mỗilần 5ml. iz

 

   

 

      

 

Trẻemdưới 2tuổi: Dùngtheohướngdẫncủabácsỹ

  

 

'§Bảoquản:Đểnơikhôráo, nhiệtđộkhôngquá
30°C,tranhanhsángtrựctiếp.

Dockỹhướngdẫnsửdụngtrướckhidừng.
Đềxatâm taytrẻem.

Phânphối bởi:
ViAnpharmaJSC.,
‘$6 4B3TTZ179, TứHiệp,ThanhTrì, HàNội
ĐT:B4-4'22456798 *Email:info@vianpharma.vn
Sảnxuấttại:

Í2wossansaa.ÌCÔNGTYCÓPHÂN DƯỢCVẬTTƯ YTẾHÁIDƯƠNG.
| SSmmemanne | so bc Lang PN Ti TP Ouran

_ HaiDuopg.DT:03203.842398*Fax:0320.3853846,
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ire ho Siro ho

®Chi dinh:
&Thanhphan:MéichaiSiro90michira: - Viêm đườnghôh4p cắpcó kèmho.
CaokhôláThườngxuân

(ExtractumFolliumHederahelicissiccus)630mg
(Tươngđương3,26 glá thườngxuân (Folium ® Chốngchỉđịnh:
Hederahelicis)) Mẫn cảmvớibắtcứthànhphầnnàocủathuốc.
Tádược:Đườngtrắng,acidbenzoic,ethanol96%, ph Các :nước tỉnhkhiết...........vừađủ. va on gsibsor
ETácdụng: #8Bảo quản: ' Am ⁄⁄⁄?Giảmho,longđờm,làmloãngchất nhàyđường ễ ô ore 9 qué 30°C, tanh

rực\
7 mae s ng:TÉCS

hôhấp.

E8 Liềudùng - Cáchdùng:

Đọc kỹhướngdẫn sửdụng trước khidùng.

Déxatamtaytrẻem.

- Điềutrịtriệuchứngtrong viêmphếquảnmạn
tính: Ho, khạc đờm kéo dài.
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Ngườilớn:Ngàyuống 3lần,mỗilần 7,5 mi.

rẻemtrên 6tuổivà thiếu niên: Ngàyuống 3lần,

 

  

    ương đương3,26 gláthườngxuân(Folium
Hederahelicis))
Tádược:Đườngtrắng,acidbenzoic, ethanol96%,
nướctỉnhkhiế...............vừađủ. : (
8Tácdụng: L ` o quản:Đểnơikhôráo,nhiệtđộkhôngquá
Giảmho,longđờm,làmloãngchấtnhàyđường. 30C,tránh

   

 

  

 

  



 
   

  

Siro ho

#8Chỉ định:
~ Viêm đườnghôhắpcấpcókèmho.

   

@Thanhphan:MéichaiSiro 100 michứa:
Caokhôlá Thườngxuân - Điều trị triệuchứngtrongviêm phếquảnmạn
(ExtractumFolliumHederahelicis siccus) 700mg tính: Ho, khạcđờmkéo dài.
(Tươngđương3,62 glá thường xuân(Foliưm 8Chốngchỉđịnh:
Hederahelicis)) 

Mẫncảmvớibắtcứthànhphannàocủathuốc.
Tádược:Đườngtrang,acidbenzoic,ethanol96%,

nướctỉnh khiết............. vừađủ. Xemtơ ừlướn cảsử inbác

Ping :
   ® Tacdung: =Bao

Giảmho, longđờm,làmloãngchatnhàyđường = F
hôhấp.  8Liềudùng -Cáchdùng:
Ngườilớn:Ngàyuống 3lần,mỗilần7,5 mi.
Trẻemtrên6tuổivà thiếu niên:Ngàyuống3lần,
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SIRO HO HASPANVe

Dang bao ché: Siro —

Thành phần: Mỗi chai Siro chứa:

- Cho 1 chai 70 ml:
 

Cao khô lá Thường xuan (Extractum Follium Hedera helicis siccus) 490 mg

(tương đương 2,53 g lá Thường xuân (Follium Hedera helicis))
 

Tá dược: Đường trăng, acid benzoic, ethanol 96%, nước tỉnh khiết vừa đủ 70 ml

- Cho 1 chai 90 ml:
 

 

Cao khô lá Thường xuân (Extractum Follium Hedera helicis siccus) 630 mg

(tương đương 3,26 g lá Thường xuan (Follium Hedera helicis))
 

Tá dược: Đường trăng, acid benzoic, ethanol 96%, nước tỉnh khiết vừa đủ 90ml

- Cho 1 chai 100 ml:
 

 

Cao khô lá Thường xuan (Extractum Follium Hedera helicis siccus) 700 mg|

(tương đương 3,62 g lá Thường xuân (Ƒo/lium Hedera helicis))
 

Tá dược: Đường trắng, acid benzoic, ethanol 96%, nước tỉnh khiết vừa đủ 100 ml   
 

 

Tác dụng:

- Giảm ho, long đờm, làm loãng chất nhày đường hô hap.

Chi dinh:
mA x ^ Ấ A z x

'- Viêm đường hô hap cap có kèm ho. »
w

- Điều trị triệu chứng trong viêm phế quán mạn tính: Ho, khac dom kéo dài. 33

Chong chi dinh: Bs

Mẫn cảm với bắt cứ thành phần nào của thuốc. - ‘

Tác dụng không mong muốn: i

Thường gặp: các phản ứng đường tiêu hóa (nôn, buôn nôn, tiêu chảy).

Ít gặp: các phản ứng dị ứng (nổi mè đay, phát ban, khó thở).

7 Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Liều dùng - Cách dùng:

Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 7,5 mI.

Trẻ em trên 6 tuôi và thiêu niên: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 5mI.

 



 

Trẻ em 2-6 tuổi : Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2,5 mI. We

Trẻ em dưới 2 tuôi: Dùng theo hướng dân của bác sĩ.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Tham vấn ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc.

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

Thuốc dùng được khi đang lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác:

Chưa có báo cáo.

Quá liều và xử trí :

Quá liều có thể gây buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và kích động.

Xử trí: Báo ngay cho nhân viên y tế dé có biện pháp xử lý kịp thời.

Không dùng quá liều chỉ định.

Han dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản : Đề nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn chất lượng : Đạt TCCS

Trình bày: Hộp I chai thủy tỉnh 70 ml, 90 ml hoặc 100ml . kèm cốc đong và hướng dẫn sử

dụng.

 

Chú ý: - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

  

   
  

- Dé xa tam tay trẻ em. Nếu cả ong tin xin hỏi ý kiến Bác sỹ.
⁄2099 i 107,os

San xuất tại: CONG TY COPHANDUDE XTYT HAI DUONG

Số 102, phố Chỉ Lăng, Nsffl wi,ih Duong, tinh Hai Duong.
ses

Ce Saas :ha B08            
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