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COMPOSITION
Each $9 contains:

Glycerol 2.259Excipiant

ChamomileFluldExtract
MallowFluidExtract

0.109
0.10g
002g

Purified Water. Qs. 

INDICATION, CONTRAINDICATION, PRECAUTION, SIDE-EFFECT,
DOSAGE,ADMINISTRATION:Pleaseseeittheincertpaper
See packageinsertforfullprescribing Information.
Donotwastetheboxintotheenvironmentafteruse.

‘Storeattemperaturenotexceeding30°C,protectedfromsuntight
@EADCAREFULLYTHEINTERNALLEAFLETBEROREUSE
KEEPOUTOFTHEREACHCHILDREN  
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GLYCEROL Nhà sản xuat: =
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STIPROL
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùngNếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiến bác sỹ, được sỹ.

Tên thuốc: STIPROI,
Thành phần:
Mỗi 3g có chứa:
`

2.252
Ta duge: Dich chiét Chamomile, Dich chiét Mallow, Tinh bột, Nước cất vừa đủ.Dang bào chế: Gel thụt trực trang
Quy cách đóng gói: Tuýp 9 g, tuyp3 g, 6 tuýp/hộp
Chỉ định:

Điều trị táo bón trong thời gian ngắn giúp cho việc bài tiết nhanh và dễ hơn.Liều dùng và cach sir dung:
- Tré em:

Dung qua đường trực trang. 1-2 tuýp 3g thụt trong vòng 24 giờ.~ Người lớn:

Dùng qua đường trực trang. 1-2 tuyp 9g thut trong vòng 24 giờKhông dùng quá 2 tuýp mỗi lần điều trị và không dùng quá liều chỉ định.Liều dùng có thể được điều chỉnh theo tuổi và triệu chứng.Chống chỉ định:
- Quá mẫn với những thành phần của thuốc,
- Không dùng thuốc nhuận tràng cho những bệnh nhân bị đau bụng cấp không rõ nguyênnhân, buồn nôn, ói mửa, tắc ruột, hẹp ruột.
- Bệnh nhân bị cháy máu trực tràng không rõ nguyên nhân, bệnh nhân bi mat nước tiến triển.- Không dùng dung dịch thụt rửa cho những bệnh nhân bị trĩ.Thân trọng:

Tham khảo ý kiến bác sĩ khi bị táo bón dai dang.
Tac dung khéng mong muốn:

\ớTác dụng phụ chủ yếu là do tác dụng gây mất nước của Glycerol. Khi dùng thuốc dang thut haumôn có thể gây khó chịu và mệt mỏi.
Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gấpphải khi sử dụng thuốc.Tương tác với thuốc khác:

Chưa có báo cáo về tương tác với các thuốc khác,
Sử dung cho phu nữ có thai và cho con bú:
Chưa có báo cáo.
z + a > ~ ee ` ˆ ` , ,
Anh hưởng đến khả năng lái xe va vận hành may moc:Không ảnh hưởng.
Đặc tính được lực học:
Glycerol là một tác nhân loại nước qua thẩm thấu, có các đặc tính hútđược dùng qua đường trực tràng để hút dịch vào đại trang va do đóbón. Thuốc gây trơn và làm mềm phân.

 

   



Đặc tính được đông học:
Thuốc hấp thu ở trực tràng kém. Chuyên hoá chủ yếu tại gan, 20% lượng thuốc hấp thu chuyểnhoá tại thận, chỉ có một phần nhỏ thuốc không chuyển hoá được đào thải qua nước tiểu. Thờigian bán thải 30 — 45 phút.
Quá liều: Chưa có báo cáo nào về các trường hợp quá liều khi dùng Stiprol.
Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C,
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

DE THUOC TRANH XA TAM TAY TRE EM.

Nha sản xuất:
CONG TY CO PHAN DƯỢC HÀ TĨNH.

167 Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh.
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