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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Viên nén bao đường HOẠT HUYẾT THEPHACO

Công thức: Cho 1 viên:
 

 

 

 

 

 

 

 

Cao đặc hỗn hợp dược liệu (độ âm 20%): 165,33 mg

Tương đương với các dược liệu:

Duong quy (Radix Angelicae sinensis) 300 mg

Sinh dia (Radix Rehmanniae glutinosae) 300 mg|

Xuyén khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 60 mg

Nguru tat (Radix Achyranthis bidentatae) 140 mg
ich mu (Herba LeonamTjaponic) sont 40me

Ta duoc vừa đủ 1 viên   
 

(Tá dược: Nipagin, Nipasol, Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica, Talc, Tinh

bột sẵn, Đường trắng, Titan dioxyd, Gôm arabic, Phẩm màu Amaranth lake, Phẩm màu

Tartrazin lake, Ethanol 96%, Parafin, Sap ong vàng, Dau Parafin, Nuéccat).

Dạng bào chế: Viên nén bao đường.

Qui cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 20 viên nén bao đường; hộp 5 vỉ x 20 viên nén bao đường.

Tác dụng: Hoạt huyết, bố huyết.

Chỉ định: Hoạt huyết, phòng và điều trị thiểu năng tuần hoàn não. Có các biểu hiện đau đầu, k>

giảm trí nhớ, chóng mặt, hoa mắt, mệt mỏi, suy nhược thần kinh gây mất thăng bằng đo thiếu

máu não.

Chống chỉ định: Không dùng cho người đang chảy máu nhiều, đang hành kinh, phụ nữ có

thai, người có cơ địa dị ứng với các thành phần của thuốc.

Thận trọng: Khi đang rối loạn tiêu hóa gây đau bụng, tiêu chảy.

Tương tác thuốc: Chưa có báo cáo về tương tác thuốc.

Tác dụng không mong muốn: Liều điều trị chưa thấy có tác dụng không mong muốn.

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

Liều dùng và cách dùng:

- Người lớn: Uống6 - 8 viên/ lần x 3 lần/ ngày.

- Trẻ em: Uống 3 - 4 viên/ lần x 3 lần/ ngày.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng cho phụ nữ có thai.

Sử dụng khi lái xe và vận hành máy móc: Sử dụng được.

Quá liều và cách xử trí: Chưa có báo cáo về sử dụng quá liều, tuy nhiên không nên dùng quá

liều chỉ định.

Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo trước khi sử dụng:



- Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên nhãn.

- Không dùng thuôc đã bị biên màu, mộc.

Hạn dùng: 36 thang ké từ ngày sản xuất.

Bao quan: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS

Đề xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.

 

Nhà sân xuất

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUÓC ĐÔNG DƯỢC

CONG TY CO PHAN DUGQC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
Lô 4-5-6 KCN Tây bắc ga - Phường Đông Thọ - TP Thanh Hóa

Điện thoại: (037) 3852.691 - Fax: (037) 3724.853
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