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BỘ YTẾ (
CỤC QUÁẢN LÝ DƯỢC [—- Mỗu nhỡn hộp

ĐÃ PHÊ DUYET Kích thước 118 x 53 x 53 mm

_ Lần sonatasom = —
CSSX THUOC Y HOC CO TRUYEN
BAO PHUONG

BAO PHUONG PHARMA Hòa Thạch - Quốc Oai - Hà Nội

CÔNG THỨC CHỈ ĐỊNH
~ 120 ml cao lỏng được chiết xuấttừcác dược liệu:

 
Đào nhân 30g

(Semen Persicae)

Hồng hoa 30g
(Flos Carthami)
Đương quy 36g

(RadixAngelicae sinensis)
Xuyên khung 30g

(Rhizoma Ligustici wallichii)
Xích thược 30g

(Radix Paeoniae rubra)
Sinh địa 369

(RadixRehmanniae)

Chỉxác 30g

(FruclusAurantiij)
Sài hồ bắc 300 at
(Radix Bupleuri)
Cátcánh 18g

(Radix Platycodi)

Camthảo 9g

(Radix Glycyrrhizae) ý
~ Tá dược (Nipagin,Aspartam) và nước tỉnh khiết

vừa đủ 120ml

SDK:

DE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HUONG DAN SU DUNG TRƯỚC KHI DÙNG|

  

   

Nha SX:

|‘co SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT BẢO PHƯƠNG
Thắng đầu-Hoàthạch - Quốcoai- Hà Nội

Tel: 04 33281978- Fax: 04 33281977
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| - Bau dau do huyét «7, dau d4u do huyết áp tăng, |
đau đầu do di chứng của chấn thương sọ não. |

¡ ~ Đau ngực, hoặc vùng trước tim do huyếtứ (nhồi .
|  
máu). Đau thắtngực dosơ cứng mạch vành,

'~ Chấn thương tụ máu, bầm tím, tắc mạch máu, ˆ
đau do chấn thương, đau sườn lâu ngày không

' khỏi, viêm sụn xương sườn.

. = Mất ngủ, ngủ hay mê, hồi hộp tim đập nhanh hay

' cáu giận. :
| - Phong va diéu tri viêm tắc mạch máu, tai biến,
¡ đột quy do tắc mạch máu.

BA0 PHUDNE PHARMA

Hộp 1 lọ 120 ml oe lỏng.

lan HUYẾT <
ONG MAGt

       
    

    
  
  
CHONG CHi DINH, CACH DUNG -
CCch

- LIEU DUNG

Xem đơn hướng dẫn sử dụng

     

     

   

BẢO QUẢN
Nơi khô, mátdưới30°C, tránh ánh sáng.

  

    TIEU CHUAN: TCCS.
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Madu nhan trên lọ. Kích thước 88 x 55 mm.

BAO PHUONG PHARMA

Lọ 120 mi Cao lỏng

ˆ)' HOT HUYẾT
THÔNG MẠCH _

 

CÔNG THUC
~ 120 mi caolỏngđượcchiếtxuốttử các dượcliệu:
Dao nhdn (Semen Persicae)
H6ng hoa (Flos Carthami)
Duong quy (Radix Angelicae sinensis)

Xuyén khung (Rhizome Ligustici

Sinh dia (Radix Rehmanniae)
Chỉ xòc (Fructus Aurantii)

Sài hồ bóc (Rodfx 8upleuri)
Cái cảnh (8oofx Plolycooi)
=thao (Radix Giyeyrhizae)

EE

SDK:
Sốlô SX:

HD

BE XA TAM TAY

Xichthugc (RadixPagoniae rubra)

 
BA0 PHU0N6 PHARMA

 

 wolichi)

duoc(Nipagin. Aspartam). Nước tinh khiết v.đ jaa ml

CHỈĐỊNH, CHỐNGCHỈĐỊNH,CÁCHDŨNG,UEUDUNG

Xem trong đơn huớng đến sử dụng

Nơi khô. mot dudi 30°C, tranh anh sang.

I

| SC

CO 86 SAN XUAT THUGC YHCT BAO PHUONG
Thắng đầu - Hoà Thạch - Quốc Oai - Hà Nội

TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DONG

 



 

 

   

 

H h 5 |CSSX|THUOC Y HỌC CỔ TRUYỀN

oat huyết thông mạch ẢÁO PHƯƠNG
eeeee Hòa Thạch - Quốc Oai - Hà Nội

CÔNGTHÚC:
- 120mlcoo lỏng được chiết xuốt từcéc dược liệu:

Ddo nhan (Semen Persicae) 30,0g |

Hénghoa (Flos Carthami) 300g '|

Duong quy (Radix Angelicae sinensis) 36.0 g

Xuyén khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 30,0 g

Xich thuoc (Radix Paeoniae rubra) 300g

Sinh dia (Radix Rehmanniae) 36,0 g

Chixac (Fructus Aurantii) 300g

Sdihé bdc (Radix Bupleuri) 30,0g

Cat canh (Radix Platycodi) 18,0g

Cam thdo (Radix Glycyrrhizae) 90g

Tớ dược (Aspartam, Nipagin) va Nudc tinh khiét v.d 120 ml

CONG DUNG: / |
Hot huyết, hóc ú, phớ huyết, tón kết, hành khí chỉthống. |

CHỈ ĐỊNH:
- Đqu đều do huyết ú. Đau đồu do huyết ớp tăng, Đau đều do di

chứng củo chốn thương sọ nẽo.
- Đqu ngực, hoặc vùng trước †im do huyết ứ (nhồi máu). Đau
thốt ngục do sơ cứng mọch vònh,
- Chến thương †ụ mau, bdm tim, tac mach mau, dau do chdn

†hương, đqu sườn lâu ngòy khôngkhỏi, viêm sụn xương sườn.

- Mốtngủ,ngủhoy mê, hồi hộp, tim độp nhơnh hoy céu giộn.

- Phòng vờ điều trị viêm tắc mọch móu, tơi biến, đột quy do tắc

mọch máu.

CHỐNGCHỈĐỊNH:
- Mễn cỏm với một trong cớc thònh phồn của thuốc.
-Phụnữcó thai.
- Người đœng có chỏy móu.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG: Ngòy uống 2 đến 3 lồn.
Trẻ em:
+ Dưới ó tuổi mỗi lần 5 mi (1 thìa cờ phê).
+Tùó đến 15 tuổi mỗi lần 5 đến 10ml (1-2†hìa cò phê).fo

+Trên 15 tuổi nhưliều người lớn.
- Người lớn: Mỗi lần 15 mi (1 thìa conh).

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
Thuốc có thể gôy dị ứng. -

"Thông báo cho fhôy thuốc những tóc dụng.
khôngmongmuốn gớpphỏikhisửdụng thuốc ”

THẬN TRỌNG: Khi dùng cho người rối loạn đông mu.

QUÁ LIỀU CÁCH XỬ TRÍ: không dùng qué liều. Khi dùng

phổi ngưng sử dụng thudéc theo déi va théng bdo kip thời cho

bóc sỹ cóc phỏn ứng bết lợi của thuốc để kịp thời xử trí.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Không dùng cùng thuốc chỉ huyết, thuốc 3

chống đông móu,†thuốc chống kết tộp tiểu cều. TUQ.CUC TRUONG
HAN DUNG: 24 thang ké tungay san xuết. P.TRƯỞNG PHÒNG
BẢO QUAN:Noikhé, mat dudi30°C, tranh anh sang. x ; v4 Sp
TIEU CHUAN:TCCS. Dé Mar Ung

"Đọc kỹhướng dỗnsửdụng trướckhidùng _
Nếu cần thêm Thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc“
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BAOPHUONG PHARMA

CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT BẢO PHƯƠNG
Thôn Thống đu - Hoờ Thọch - Quốc Odi - Hồ Nội

Tel: 04.33555656 - Fox: 04.33825184   
 


