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` Mẫu nhãn hộp 3vỉ x vỉ 10 viên : MIBECEREX TH 5
Kích thước : 90 x 60 x 30 mm |
Mau sac : như mẫu
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R, Prescription only

MIBECERE
Celecoxib 200 mg 

3 Blisters x 10 Capsules
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Composition:

Indications, Dosage and Administration,

Contraindications, Interactions, Side KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

effects and other precautions. | READ THE DIRECTIONS CAREFULLY

i thes nest Eas BEFORE USE!  
 

 
 

 



 

Mẫu nhãn vỉ 10 viên : MIBECEREX
Kích thước : 5B x 85 mm

Màu sắc : như mẫu
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140 x 200 mm

 

Hướng dẫn sử dụng thuốc Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
 

MIBECEREX|
R, Thuécbantheodon

Thành phần

- Hoatchat: Celecoxib 200 mg.
- Tá dược: Lactose monohydrat, Prejel, Tinh bột ngô, Magnesi

stearat.
Tính chất dược lý

Dược lực học

- Celecoxib là thuốc kháng viêm không steroid (NSAID), ức chế
chọn lọc cyclooxygenase-2 (COX-2), qua đó ức chế tổng hợp
prostaglandin, có tác dụng chống viêm, giảm đau, hạ sốt. Khác với
phần lớn các thuốc kháng viêm không steroid trước đây, Celecoxib
không ức chế isoenzym cyclooxygenase-1 (COX-1) nên ít có nguy
cơ gây tác dụng phụ hơn.

Dược động học

-__ Hấp thu:Celecoxib hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa, có thể dùng
chung với thức ăn. Nổng độ đỉnh huyết tương của thuốc thường đạt
ở 3 giờ sau khi uống liều duy nhất 200 mg lúc đói, và trung bình
bằng 705 nanogam/mI.

-_ Phân bố: thể tích phân bố ở trạng thái ổn định khoảng 400 I, như
vay phân bố nhiều vào mô. Trong huyết tương, 97% Celecoxib gắn
Vào protein huyết tươngởliều điều trị.

Chuyển hóa: Celecoxib chuyển hóa chủ yếu qua cytochrom P450
2C9 ở gan. 3 chất chuyển hóa mất hoạt tính tìm thấy trong huyết
tương là rượu bậc nhất, acid carboxylic tương ứng, và chất glucuro
liên hợp.

- Thai trv: Thdi gian bán thải trong huyết tương sau khi uống là 11
giờ. Celecoxib thải trừ trong nước tiểu khoảng 27%, trong phân
khoảng 57%, và dưới 3% ở dạng không thay đổi.

Chỉ định

-_ Điều trị triệu chứng thoái hóa khớp ở người lớn.

- Điều trị triệu chứng viêm khớp dạng thấp ở người lớn.
~_ Điều trị bổ trợ trong bệnh polyp dạng tuyến đại- trực tràng có tính
gia đình.

- Điều trị đau cấp, sau phẫu thuật, nhổ răng.
- Điều trị thống kinh nguyên phát.

Liều lượng và cách dùng

+. Điều trị thoái hóa xương-khóp: 200 mg/ngày, uống 1 lần hoặc chia
làm 2 liều bằng nhau. Điều chỉnh liều theo nhu cầu và đáp ứng của
bệnh nhân.

-_ Điểu trị triệu chứng viêm khớp dạng thấp: 100 - 200 mg/ần x 2
lần/ngày.

Điều trị bổ trợ trong bệnh polyp đại - trực tràng: 400 mg/lan x 2
lần/ngày.

-_. Giảm đau Thống kinh:trong ngày đầu uống 400 mg/lần, tiếp theo
200 mg nếu cần. Những ngày sau, uống liều 200 mg x 2 lần/ngày
nếu cần.

Chống chỉ định

-_ Mẫn cảm với thành phầncủa thuốc, sulfonamid.

- Suytim,suythan,suygan nang.

- Bénhviém ruét.

- Tiền sử bị dị ứng khi dùng aspirin hoặc các thuốc NSAID khác.
Thận trọng

-_ Cần thận trọng khi dùng Celecoxib cho người có tiền sử loét dạ dày
tá tràng, chảy máu đường tiêu hóa, người già, suy nhược vì nguy cơ
độc tính trên đường tiêu hóa.

-_ Thận trọng khi dùng thuốc cho người bị phù, giữ nước vì thuốc gây

Viên nang

 

ứdịch.
- Than trong khi dung cho người bị mất nước ngoài tế bào (do dùng

thuốc lợi tiểu mạnh). Cần điều trị tình trạng mất nước trước khi
dùng Celecoxib.

Tác dụng phụ

- Thường gặp: đau bụng, Ïa chảy, khó tiêu, đầy hơi, buồn nôn; viêm

họng, viêm mũi, viêm xoang, nhiễm khuẩn đường hô hấp trên; mất
ngủ, chóng mặt, nhức đầu, ban; đau lưng, phù ngoại biên.

-_ Hiếm gặp: ngất, suy tim sung huyết, rung thất, nghẽn mạch phổi,
tắc ruột, thủng ruột, chảy máu đường tiêu hóa, viêm tụy; sỏi mật,

viêm gan, vàng da; giảm tiểu cầu, mất bạch cầu hat; gidm glucose
huyết....

Tương tác thuốc
-_ Thận trọng khi dùng chung các thuốc ức chế enzym P450 209.

Ngoài ra, Celecoxib cũng ức chế cytochrom P450 2D6 nên có khả
năng tương tác với các thuốc chuyển hóa qua enzym này.

- Thuốc ức chế enzym chuyển angiotensin: NSAID làm giảm tác
dụng hạ huyếtápcủa các thuốc này.

-_ Thuốc lợi tiểu: NSAID có thể làm giảm tac dung thai Na’ cla
furosemid va thiazid.

- Aspirin: phối hợp chung 2 thuốc này có thể làm tăng nguy cơ loét
đường tiêu hóa.

-_ Lithi: celecoxib có thể làm giảm thanh thải thận của lithi, dẫn đến
tăng độc tính lithi.

- Warfarin: cd thé xay ra bién chứng chảy máu kết hợptăng thời gian
prothrombin khi dùng đồng thời.

Phụnữ có thai và cho con bú

-_ Chưa có nghiên cứu đầy đủ về Celecoxib ở phụ nữ mang thai nên

cần cân nhắc sử dụng cho đối tượng này. Không dùng Celecoxib

trong 3 tháng cuối thai kỳ do nguy cơ khép sớm ống động mạch.

- _ Chưa biết Celecoxib có phân bố vào sữa mẹ hay không, nhưng

thuốc có thể có phản ứng nghiêm trọng ở trẻ nhỏ bú sữa nên cần

cân nhắc lợi hại khi sử dụng thuốc cho người mẹ.
Lái xe và vận hành máy móc

-_ Không ảnh hưởng.

Quá liều và cáchxửtrí

-_. Triệu chứng: ngủ lịm, ngủ lơ mơ, buồn nôn, nôn, đau vùng thượng

vị, chảy máu đường tiêu hóa. Các phản ứng kiểu phản vệ có thể
xảy ra.

-. Điểu trị: gồm điều trị triệu chứng và nâng đỡ. Trong 4 giờ đầu sau
khi dùng quá liều, có thể chỉ định gây nôn và/hoặc uống than hoạt,

và/hoặc uống thuốc tẩy thẩm thấu.
Trình bày: hộp 3 vỉ x 10 viên nang.

Bảoquản: Nơi khô, dưới 30°C. Tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở.
Hạn dùng: 36 thángkểtừ ngày sản xuất.

Lưuý

Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bì.

Dùng thuốctheo chỉ định của bác sĩ.

Khôngdùngthuốcquá liều chỉ định.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ,
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp

phải khi sửdụng thuốc.
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