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* Nhãn trên hộp 20 gối x Š g thuốc bột:
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* Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc:

CÔNG THỨC:
Sorbitol........ 5g

DANG BAO CHE:
Thuốc bột.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
Hộp 20gói x5g.

TÍNH CHAT:

Sorbitol là chất có nhiều nhóm hydroxyl, có tác dụng thúc đẩy sự hydrat - hóa các chất chứa trong ruột. Ngoài ra,

Sorbitol còn kích thích tiết cholecystokinin - pancreazymin, tăng nhu động một, làm loáng phân nhờ tác dụng nhuận

tràng thẩm thấu.
CHỈ ĐỊNH:
Điều trị triệu chứng táo bón, rối loạn tiêu hóa, khó tiêu.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Các bệnh thực thể viêm ruột non, viêm loét đại - trực tràng, bệnh Crohn và hội chứng tắc hay bán tắc, hội chứng đau

bụng chưa rõ nguyên nhân, người không dung nạp fructose do di truyền.

THẬN TRỌNG: Không nên sử dụng thuốc nhuận tràng lâu dài. Điều trị táo bón bằng thuốc chỉ để hỗ trợ trong điều trị
bằng chế độ ăn uống.
Đối với người bị bệnh kết tràng, tránh dùng lúc đói và cẩn giảm liều.

PHY NU CO THAI VA CHO CON BU: Ghưa có những dữ liệu nghiên cứu sử dụng Sorbitol cho những đối tượng này.
Tham khảoý kiến bácsĩtrước khi sử dụng.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không có tác động ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc.
TƯƠNG TÁC THUỐC: Sorbitol rút ngắn thời gian di chuyển của các thuốc uống cùng lúc, do đó có thể làm giảm sự

hấp thu của những thuốc này.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:
Gó thể gây tiêu chảy, đau bụng nhất là ở bệnh nhân bị bệnh kết tràng chức năng.

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

QUÁ LIỀU VÀ CÁCHXỬTRÍ:
Rối loạn nước và điện giải do dùng nhiều liều lặp lại. Nước và điện giải phải được bù nếu cần.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:Pha1 gói trong 1⁄2 cốc nước.
* Điểu trị triệu chứng khó tiêu: uống trước bữa ăn hoặc khi có và,vekhó tiêu.

Người lớn: uống 1- 3 goi/ngay. :

 

Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc. ⁄

Đọckỹ hướng dẫn sửdụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏiýkiến bác sĩ.Tí;

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. a
Điều kiện bao quan: Noi kh6, nhiét d6 khong

Tiêu chuẩn: TCCS.
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