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DICLOFENAC
DIETHYLAMINE GEL
Subsydé-M GEL
Thanh phén / Composition :
Diclofenac Diethylamine B P. 1.16% w/w
(~ Diclofenac Sodium 8 P. 1.00% w/w)
Dầu Lanh / Linseed Oil B.P 3.00% whw
Methy! Salicylate B.P. 10 00% wiw
Menthol U.S.P. 5 00% wiw

Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30°C. Khéng duge udp lanh

Store at a temperatura not axceeding 30°C Do not lreeza

Chống viêm 20
Giảm đau qua da

Percutaneous
Anti-inflammatory
Analgesic

THUGC DUNG NGOAI
FOR EXTERNAL USE ONLY

Mig. Lic. No, 1744  
 

$616 SX & HD:

Xem ä phấn gấp nếp

Sản xuấi bối / Manulacutad by : aus ống thuốc .

@ RAPTAKOS, BRETT & CO. LTD. Batch No. & Exp. date:
1st Pokhran Road. Thana400606. INDIA See crimp
Sảnxuấtt9i An Bd - MADEWITH ASSURANCEININDIA
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F 96.5 mm 1 23 mm

+Tube size : 119.5 mm x 58.5 mm (19 mm dia)
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DIETHYLAMINE GEL“ Percutaneous
: Anti-inflammatory

Subsyde-M GEL Analgesic
Thành phấn / Compasition :
Diclotenac Diethylamine B P 1.16% wav THUGC DUNG NGOAI Sẽ
(- Diclofenac Sodium 8.P 1.00% w/w)tin cecal Evel di FOR EXTERNAL USE ONLY we

MethylSalicylate B P 10.00%wiw Sân xuStbdi/Manufacturedby oe
Menthol US P 500% why @ RAPTAKOS, BRETT & co. LTD. = E=

1st Pokhran Road. Thane 400 606. INDIA 2 se
Sản xuất tại Ấn = MADE WITH ASSURANCE IN INDIA 2-3
Nhập khẩu bởi... ar

N
o
© @DICLOFENAC SÀN

DIETHYLAMINE GEL chốngviêm
Subsyde-M GEL qua da

Mig tic. No. 1744

Bảo quản ở nhuật độ không quá 30°C Không dược sp lạnh ee
Store af a temperature not exceeding 30°C Do not freeze NSX (Mfg. dato): 20/06/12

ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỰNG TRƯỚCKHI DUNG. DEXA TAM TAYTRE EM HD (Exp.date). 19/06/14
READ THE PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN - "
Cải định, Chống chỉ định & Cách đúng: Xn xem tò bướng dẫn sử dụng trong hộp Tiêu chudin SX: Nha SX (Specification: Manutacturer)
fadications, Coatraimibcations & lizage: Refer the package mseri SDK (Reg No.)
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130 mm

Subsyde M Gel Carton size : 130 mm (L) x 26 mm (W) x 21 mm (H).
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Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xín hỏi ý kiến Bác sĩ
Thuốc phải để xa tâm tay của trẻ em.

Subsyde-M Gel
DICLOFENAC DIETHYLAMINE GEL.

 

THANH PHAN:
Hoat chat:

Diclofenac Diethylamin B.P. 1,16 %%ti/tl 29 „2 Ÿ h
(tương đương với Diclofenac Sodium 1,00 %ti/tl) 40̀ se e yer
Dau Lanh B.P. 3,00 %tlt! sak k9 ot Fé
Methyl Salicylat B.P. 10,00 %tit! OY ‹¡ Pa,
MentholU.S.P. 5,00 %titl ob De" ade

‹ \v

erg
Tá dược: ane”

Methyl Hydroxybenzoat, Propyl Hydroxybenzoat, Cafbomer 940, Cetomacrogol-1000,
Propylene glycol, dung dich ammonia dam dac, nuéc cat.

TAC DUNG:

Diclofenac diethylamin là một thuốc chống viêm dùng ngoài da. Thuốc được háp thụ vào cơ thể qua da. Thuốc
ức chế men cycio-oxygenase làm giảm sự hình thành các prostaglandin. Ngoài ra, thuốc cũng làm giảm sự xâm
nhập của acid arachidonic vào con đường lipoxygenase, két quả là giảm sự tạo thành các Ieukotrien.
Prostaglandin và các leukotrienes là các chát trung gian gây đau và viêm mạnh nhát. Nồng độ của diclofenac
trong mỏ, nhát là sụn chêm và sụn đầu gối, sau khi thoa ngoài cao hơn khi dùng đường uống rất nhiễu, nhờ đó
giảm thiểu các tác dụng phụ có hại trên tiêu hóa.

Dâu Lanh được chiết từ hạt Lanh (Linum usitatissimum), vốn được dùng làm thuốc thoa trực tiếp để làm dịu da:
làm giảm kích ứng/viêm và làm mềm da thỏ ráp.

Methy! salicylat, một hợp chát tương tự aspirin, được dùng làm giảm đau nhức cơ và khớp. Khi thoa lên da,
thuốc làm giảm đau giống như menthol.

Menthol: tác dụng bằng cách làm giảm tạm thời chứng đau nhẹ như căng cơ hay bong gân, đau lưng, vét bam,
và vọp bẻ. Menthoi là tinh dầu của cây bạc hà, vốn được dùng từ lâu đời làm thuốc thoa giảm đau. Thuốc có tác
dụng tại chỗ gây tê và giảm đau. Menthol tác động bằng cách kích hoạt hóa học tại các cảm thụ quan ngoải da
nhạy với lạnh tạo cảm giác mát mà ai cũng biết khi hít, nuốt hay thoa ngoài da. Menthol cũng làm tăng hiệu lực
của các thành phần hoạt chất khác trong các loại thuốc thoa ngoài thông qua cơ chế làm dản mạch tạo cảm giác
nóng về sau tại chỗ thoa.

Methyl & Propyl hydroxybenzoat là chất bảo quản chống nhiễm khuẩn.

Vì vậy, Subsyde-M GEL làm giảm đau, viêm nhẹ tại cơ và khớp trong vọpbẻ, bong gân, viêm khớp, viêm bao
hoạt dịch, viêm gân, đau lưng. (

CHI ĐỊNH: ec

Subsyde-M Gel được chỉ định làm giảm triệu chứng đau, viêm và sưng lo bệnh lý cơ xương khớp như: bong
gân, căng cơ, viêm gân cơ, viêm bao hoạt dịch, đau tay, cổ và vai; co cứng cơ, các loại viêm khớp, đau cột
sống, đau thắt lưng và đau dây thần kinh tọa.

TÁC DỤNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không có dữ liệu báo cáo về tác dụng của thuốc này lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

CHÔNGCHỈ ĐỊNH:

Không dùng các thuốc giảm đau dạng bôi ngoài cho người có tăng mẫn cảm với bắt kỳ thành phần nào của
thuốc.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI VÀ ĐANG CHO CON BÚ:

Không có dữ liệu về tác dụng của thuốc này trên phụ nữ mang thai. Cũng vậy, người ta không rõ sau khi thoa
ngoài Subsyde-M Gel có qua được sữa mẹ hay không. Vì vậy, nên hỏi ý kiến thấy thuốc trước khi thoa thuốc
này trên diện rộng hay dùng kéo dài.

CÁCH DÙNG:

Dùng đầu nhọn của nắp đậy đục thủng miệng niêm óng thuốc. Bóp nhẹ thuốc trong ống lên đầu ngón tay. Xoa từ
từ lên vùng da lành quanh nơi đau cho đến khi thuốc ngắm hết. Thỏng thường bôi Subsyde-M Gel 3 đến 4 lần
mỗi ngày. Tránh chà xát mạnh hay xoa bóp.

THẬN TRỌNG:

Chỉ được thoa Subsyde-M Gel lên vùng da còn lành lặn. Khỏng được để chạm mắt hay niêm mạc. Thông báo
cho bác sĩ nếu bạn đang có thai hay đang cho con bú.

TƯƠNG TÁC VỚI THUỐC KHÁC:

Không có báo cáo về tương tác thuốc trong khi đang điều trị bằng Subsyde-M Gel.

TÁC DỤNG NGOẠI Ý:

Nhìn chung Subsyde-M Gel được dung nạp tốt. Đôi khi có thể có ngứa, nổi mụn, mắn đỏ hay cảm giác châm
chích. Thông báo cho Bác sĩ các tác dụng khỏng mong muốn gặp phải khi dùng thuốc

QUÁ LIÊU:

Các phản ứng toàn thân do dùng không đúng cách hay rủi ro quá liều (thí dụ ở trẻ em) càn được điều trị bằng
các biện pháp chung dành cho trường hợp ngộ độc thuốc kháng viêm loại không phải steroid.

ĐIÊU KIỆN BẢO QUẢN: Bảo quản ở nhiệu độ khỏng quá 30°C. Khỏng được ướp lạnh.

TIÊU CHUÂN: Tiêu chuẩn Nhà Sản xuất.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Sau khi.miở ống,J

TRÌNH BÀY: 20 g gel trong ống tuýp nhôm, đ trong hộpg

SÀN XUẤT BỞI: OV 7
RAPTAKOS, BRETT&CO.LTD. -
1# Pokhran Road, Thane 400606, INDIA
Tel. 91 22 4085 8000,Fax9122 4085 8010__

À

 

     

 

ùng hết trong hạn dùng ghi trên nhãn.

lấy. v

         

 

  
  

 

  

Neuyén Van Chank


	52

