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| THANH PHAN
| Cao dc hén hep 450,0 mg

 

      

    

(tươngđương925,0mgdượcliệubaogồm:

           

   

+ __ Ngưu tấNRad Achyrahls iontatae
Ích mẫu( Herba Leonuri |aponicì)....

 
' | CHIBINH:
' ‘ +Rối loạntuần hoàn nãodoxơvữamạch máu.
' | Xuat huyétdo đông máurảiráctronglòng mạch.
' ....... *Phòngbiểnchứngdo xạtrị,hóatrị,

! hổngchỉ định, cách dùng vàcácthông tin khác:

Xemchỉtiếttrêntờhướng dẫn sử dụng kèm theo.
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Bột đương quy 38,0 mg
(tương đương với 50,0 mg đương quy
(Radix Angelicae sinensis)) '

Bộtxuyênkhung........61,0mg '
(tương đương với 75,0 mg Xuyén khung (Rhizoma '
Ligustlcl wallichil))
Tá dược vừa đủ 1 viên

BAO QUAN: Noi khé, nhiệt độ không quá
30°.tránh ánh sáng.

Đạckÿhướngdẫnsửđụngtrướckhiđìng
Nếuấnthêmthôngtịnxinhỏi kiếnbắc dược,
Đếthuốctránhxatắmtaytrẻem
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Caođặchỗnhop450,0mg Bộtđươngquy38,0mg
(tương đương 925,0 mg dược liệu bao gồm: (tương đương với 50,0 mg đương quy
Sinh địa (Radix Rhemanniae glutinosae) .....500,0 mg (RadlxAngalicae sinensis))

Đương quy( Radix Angelicae sinensis).. Omg Bột xuyên khung........61,0 mg

Ngưu tất( RadixAchyranthis bidentatas) ,0 mg (tương đương với 75,0 mạ Xuyên khung (Rhizoma.
ich m&u( Herba Leonuri japonici) .. Lgusticl wallichii))

 

Tádượcvừađủ1viên

@)
CHỈ ĐỊNH: BẢO (UẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá
+Rốiloạntuầnhoàn nãodoxơvữamạchmáu. 30°C,tranhanhsang.
*Xuấthuyết dođông máurảiráctronglòng mạch. Đọckỹ hướngdẫnsửđụng trướckhidùng

Nếucẩnthêmthôngtinxinhỏijkiến bác sỹ, dượcsỹ.+Phòngbiếnchứng doxạtrị, hdatri,
ống chỉ định, cách dùngvãcácthôngtin khác: — ðÝthuốcrúnhxutimtytẻem
Xemchỉtiếttrêntờ hướng dẫnsử dụngkèmtheo.
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Công ty cô phần dược

 

Hồ sơ đăng ký thuốc

 

 

 

  

 

  

 

Phúc Vinh HOAT HUYET CM3

Tờ hướng dẫn sử dung

HOẠT HUYET CM3

1. Thành phần: Công thức cho 1 viên nang mềm

STT Thành phần Hàm lượng _

- Hoạt chất: _ SỐ - CS ‘|
1L Cao đặc hon|hợp- - SỐ _450,0 mg

| IF tươngđương92925,01mg dược liệu bao;gồm: CS A _|
_ Sinh địa ( Radix Rhemanniae glutinosae) 500,0 mg 7

L _Duong quy( Radix Angelicae sinensis) __225,0mg —
Ngưu tât( Radix Achyranthis bidentatae)̀ 100.0 mg

Ích mẫu( /Jerba Leonurijaponiei) _ 100,0mg) _
2 _ Bột đương quy _ 38/0mg _

( tương đương với 50.0 mgđương quy( RaRadix Angelicaesinensis) ` |

3 Botxuyénkhung_ 61,0 mg  
 

| | (tong đương với 75,0 mgXuyénkhung(RhizomaLigusticiwallichii))

Tádược: Aerosil, sáp ong trắng, dầu cọ, lecithin, nipagin, nipazol, simethicon,dau nanh,

| gelatin, glycerin, sorbitol, vanilin, titandioxyd, Fe.03 dé, ponceau 4R, Ethanol 96°, nude
"tỉnh khiết vừa đủ 1 viên

 

n
N Dang bao ché: vién nang mém

Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm; Hộp Š§ vỉ x 10 viên nang mềm;
Hộp 10 vi x 10 viên nang mềm

4. Chỉ định điều trị:
-_ Rối loạn tuần hoàn não do xơ vữa mạch máu.

- Xuat huyết do đông máu rải rác trong lòng mạch.
- Phongbién chứng do xạ trị, hóa trị.

5. Liều lượng và cách dùng:

-_ Người lớn: Uống 2 viên/lần x 3 lần/ngày , uống sau khi ăn 30 phút.

G
3

- Trẻ em: Uống 1 - 2 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày , uống sau khi ăn 30 phút.

6. Tác dụng không mong muốn:
- Chua co bao cao

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi si\Yu fe thudc.
7. Tương tác thuốc:

- - Chưa có báo cáo
8. Chống chỉ định:

- _ Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc .
- _ Phụ nữ có thai.

-_ Đang chảy máu, rối loạn chảy máu.
9. Thận trọng:

-_ Không có thận trọng đặc biệt.

- Anh hưởng của thuốc với công việc (người vận hành máy móc, đang lái tàu xe,
người làm việc trên cao và các trường hợp khác): không ảnh hưởng.

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



Công tycỏ phần dược Hồ sơ đăngký thuốc

Y phic Vinh HOAT HUYET CM3

- Khong ding thuốc cho phụ nữ có thai.

-_ Thuốc sử dụng được cho phụ nữ cho con bú
11. Quá liều và cách xử trí:

-__ Chưa có báo cáo về sử dụng quá liều, tuy nhiên không nên dùng quá liều chỉ
định.

-_ Bệnh nhân dùng quá liều, nếu có triệu chứng bất thường cần đến bệnh viện dé
được theo dõi.

12. Sử dụng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:
- Thuốc dùng được khi đang lái xe và vận hành máy móc.

13. Bảo quản:

-__ Nơi khô, nhiệt độ không quá 30° C, tranh anh sang.
14. Han ding: 36 thang ké tir ngay sản xuất

15. Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở(TCCS)
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thong tin xin hoiy kién bac sp, dược sỹ.
Dé thuéc tránhxa tam fay trẻ em

Nhà sản xuất và phânphối: Công ty cô phần Dược Phúc

Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùhø Xá, huyện Thạch Thất,

thành phó Hà Nội.

Điện thoại: 04.32009289 - Fax: 04.32009289   
TỔNG GIÁM ĐỐC

Dio Dink Bing



: Công ty cô phần dược Hồ sơ đăng ký thuốc

: © Phuc Vinh HOAT HUYET CM3

3 TO THONG TIN CHO BENH NHAN

1. Tén san phim: HOAT HUYET CM3
2. Mô tả sản phẩm:

- _Viên nang mềm màu hồng đậm, dịch thuốc trong nang có màu đen.

- Hộp 3 vi x 10 viên nang mềm Hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm; Hộp 10 vi x 10
vién nang mém.

3. Thành phần, hàm lượng của thuốc:Công thức cho 1 viên nang mềm

 

 

  

 
 

  

 

 

   

 

_STT ' Thành phần Hàm lượng ˆ
Hoạt chất: a - — |

1 - Cao đặchỗnhợp_ ee i 450,0 mg ,
( tương đương925,0mgdugc ligu baogom:  _ ee =.
Sinh dia (RadixRhemanniaeglutinosae) _—_— 900/0 mg _

. Đương quy( Radix Angelicaesinensis) —- _ 2250mg._
L _ Ngưutất(, RadixAchyranthis bidentatae) —___ 1000mg.
| ich mau( Herba Leonurijaponici) —_ 1000mg)_ `

2. Bột đương quy ee _ | _ 380mg
__. ( tương đương với 50.0 mg đươngquy(Radix Angelicae sinensis)) | —

3 __. Bột xuyênkhung — 610mg |
ị  

  
 

_ Tá được: Aerosil, sáp ong trăng, dâu cọ, lecithin, nipagin, nipazol,simetl dàđ nành,
gelatin, glycerin, sorbitol, vamilin, titandioxyd, FeO; đỏ, ponceau 4R, Eth

tinhkhiêt vừađủ 1 viên

4, Chỉ định điều trị
- _ Rối loạn tuần hoàn não do xơ vữa mạch máu.

-_ Xuất huyết do đông máu rải rác trong lòng mạch.
-__ Phòng biến chứng do xạ trị, hóa trị.

5. Cách dùng và liều lượng
-_ Người lớn:Uống 2 viên/lần x 3 lần/ngày , uống sau khi ăn 30 phút.

 

- _ Trẻ em: Uống 1 -2 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày , uống sau khi ăn 30 phút.

6. Khi nào không nên dùng thuốc này?
-_ Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc .
- _ Phụ nữ có thai.

-_ Đang chảy máu, rối loạn chảy máu.

7. Tác dụng không mong muốn
- _ Chưa có báo cáo

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

. Tương tác với những thuốc khác
Chưa có báo cáo

. Can lam gì khi một lần quên,không dùng thuốc?
Bỏ qua liều quên. Dùng liêu tiếp theo,không được gấp đôi liều dùngở lần uống tiếp

sau liều bị bỏ quên.
10. Bảo quản thuốc

8

9



Công ty cổ phần được Hồ sơ đăngký thuốc

` (ĐỒ phúc Vinh HOAT HUYET CM3

- Noi khé, nhiét độ không quá 30° C, tránh ánh sáng.

11. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều
- _ Chưa có trường hợp quá liêu nào được báo cáo.

12. Cần phải làm gì khi dùng quá liềukhuyến cáo
-__ Bệnh nhân dùng quá liều, nếu có triệu chứng bắt thường cần đến bệnh viện để được

theo dõi. -

13. Nhà sản xuất/ chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:

Công ty Cô phân Dược Phúc Vinh

Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất —- Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất,

thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.32009289 - Fax: 04.32009289

14. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này
- _ Không có thận trọng đặc biệt.

15. Khi nào cần tham vấn bác sỹ - tg
- Néu can thém thong tin, có bât kỳ biêu hiện tác dụng không mo n xin tham vân

ý kiến bác sỹ.

  
TỔNG GIÁM ĐỐC

Deo Dink Bing

  
TUQ.CỤC TRƯỞNG

P.TRUONG PHONG

Gi Minh Hing


