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bA PHÊ DUYỆT |MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ

| Lân đầu:.#@1..Áa2..l..aÁ«  _Tênhố:ạ ; QMEPRAZOL

Dạng thuốc : VIÊN NANG TAN TRONG RUỘT

Hàm lượng : Omeprazol 20 mg

Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký: CÔNG TY CÔ PHÀN DƯỢC HẬU GIANG

288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều — Tp. Cần Thơ.
Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỎ PHÀẦN DƯỢC HẬU GIANG

288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều — Tp. Cần Thơ.
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* Nhãn trên vỉ 10 viên:
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* Nhãn trên chai 5()viên:

Tá đượcvừađủ...
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* Nhãn trên chai 150 viên:

THÀNH PHẨN: Omeprazol... oa
Tá đượcvừa đù „1 viên

LIỀU DŨNG VÀ CÁCH DŨNG: Uống thuốc trước
bữa ăn sáng hoặc trước khi đi ngủ.
Điểu trị chứng viêm thực quản do trảo ngược dạ
dày- thực quản: Liểu thường dùng là 20 - 40 mg.
(1 - 2viên)x1lần/ngày,
trong4đến8tuần;sauđócóthểđiểutrị duytrì
với liểu20 mg mỗi ngảy 1 lần.
Điểu trị loét: Uống 20 mg (1 viên) x 1 lầr/ ngày,
trường hợp nặng có thể dùng 40 mg, trong 4 tuần
nếu là loét tá trằng, trong 8 tuần nếu là loét da
day.

Điều trị hội chứng Zollinger - Ellison:
Uống 60 mg (3 viên) x 1 lắr/ ngày, nếu dùng liều
cao hơn 80 mg (4 viên) thì chia ra 2 lần mỗi ngày.
Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Tư Vấn Khách Hang
©0710.3899000 )

'www.dhgpharma.com.vn
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ĐIỂU KIỆN BẢO QUẲN: 'WWw.dhgpharmacom.vn
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CHỐNGCHỈ BỊNH:

cảmvớithànhphẩncủasảnphẩm.

ĐỂXÃ TẤN TAY TRẺEN.
ĐỤCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỞCKHIDUNG.

ĐIỂUKIỆNBẢOQUẲN:Nơikhô, nhiệtđộ không qué30°C.
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Sảnxuất bởi: EHG PHARMA,
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis, Nguyễn Vân Cừ,P, AnHòa, 0. Ninh Kiểu TP.CnTho
ĐT: (0710) 3894433 © Fax: (0710) 3895209
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* Nhãn trên hộp 2 vi x 7 viên:
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* Nhãn trên hộp 3 vi x 10 viên:
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* Nhãn trên hộp 1 chai x 50 viên:

 

Omeprazole ...

Exciplents q.s
INDICATIONS - CONTRAINDICATIONS -

DOSAGE & ADMINISTRATION:

Please see the enclosed leaflet.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
READ THE DIRECTIONS CAREFULLY BEFORE USE.

STORAGE CONDITIONS:
Store in dry places, not exceeding 30°C,

‘SPECIFICATIONS: Manufacturer's.

SDK (Reg. No.):

9 35206000948

NgàySX(ig. date:

$616SX(atchNo):

HO (Exp.date):

       

 

      8

 

      

 

Eu DONG VA CÁCH DUNG:
Xin doc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

ĐỂ XÃ TAM TAY TRE EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DÙNG.
ĐIỂU KIỆN BAO QUAN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 3ŒC.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

;TưVấn Khách Hãng:
(Ô0710.3899000. )
'www.dhgpharrnacơm vn

Sản xuấtbởi: CHG PHARMA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

288Be,NguyenVio Cit, P. AnHida, Q.NinhKGa,TP.ChaTho
ĐT: (0710) 3891433 © Fax: (0710) 3895209
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* Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc (bo

 

 

Omeprazol 20mg

 

 

CÔNG THỨC:
Omeprazol .. 20 mg

Ta dược vừa đủ ... Í viên
DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang tan trong ruột.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 2vỉ x7viên. Hộp3vỉx10 viên. Hộp 1 chaix50 viên. Chai 150 viên.

DƯỢC LỰC HỌC: Omeprazol ức chế sự bài tiết acid của dạ dày do ức chế có hồi phục hệ enzym hydro - kali adenosin

triphosphatase (còn gọi là bơm proton) ở tế bào viển của dạ dày. Tác dụng nhanh, kéo dài nhưng hồi phục được. 0meprazol

không có tác dụng lên thự thể (receptor) acetylcholin hay thụ thể histamin. Đạt tác dụng tối đa sau khi uống thuốc 4 ngày.

DƯỢC ĐỘNG HỌC: Omeprazol được hấp thu hoàn toàn ở ruột non sau khi uống từ 3 - 6 giờ. Sinh khả dụng khoảng 60%. Thức ăn

không ảnh hưởng lên sự hấp thu thuốc ở ruột. Thuốc có thể tự tàm tăng hấp thu và sinh khả dụng của nó do ức chế đạ dày bàitiết

acid. Thuốc gắn nhiều vào protein huyết tương (khoảng 95%) và được phânbố ở các mồ, đặc biệt là ở tế bào viển của dạ day.

Sinh khả dụng của liều uống sẽ tăng lên khoảng 60% khí uống tiếp theo mỗi ngày một tiểu. Thời gian bán thải ngắn (khoảng 40

phút), nhưng tác dụng ức chế bài tiết acid lại kéo dài, nên có thể dùng nỗi ngày chỉ† lần.

0meprazol được chuyển hóa hoàn toàn tại gan, đào thải nhanh, chủ yếu qua nước tiểu (80%), phẩn còn lại theo phân. Các chất

chuyển hóa đều không có hoạt tính, nhưng lại tương tác với nhiều thuốc khác do tác dụng ức chế các enzym của cytochrom P450.

Dược động học của thuốc thay đổi không có ý nghĩa ở người cao tuổi hay người bị suy chức năng thận. Ở người bị suy chức năng

gan, sinh khả đụng của thuốc tăng và độ thanh thải thuốc giảm, nhưng không có tích tụ thuốc vả các chất chuyển hóa của thuốc

trong cơthể.
CHỈ ĐỊNH: Trào ngược dạ dày - thực quản. Loét đạ dày - tá tràng. Hội chứng Zotlinger - Ellison.

CHONG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với thành phần của sản phẩm.
THẬN TRỌNG:
C4n loại trừ khả năng bị u ác tính trước khi điểu trị vì thuốc có thể che lấp các triệu chứng, do đó làm muộn chẩn đoán.

PHỤ NỮ MANG THAI VÀ CH0 CŨN BÚ: Tuy trên thực nghiệm không thấy omeprazol có khả năng gây dị dạng và độc với bào thai,

nhưng không nên dùng cho người mang thai. nhất là trong 3 tháng đầu.

Không nên dùng omeprazol ở người cho con bú.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÚC: Thuốc không ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc.
TƯƠNG TÁC THUỐC: Thuốc làm kéo dài thời gian thải trừ diazepam, phenytoin, warfarin, digoxin, các thuốc chuyển hóa qua hệ

thống men cytochrome P450.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON:
Thường gặp: nhức đầu, buổn ngủ, chóng mặt, nôn, buồn nôn, táo bón, chướng bụng.

Ít gặp: mất ngủ, mệt mỗi, rối loạn cảm giác, ngứa, nỗi may day, tng tam thi men gan transaminase.

Hiếm gặp: đổ mồ hồi, phù ngoại biên, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, trắm cảm...

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

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Khi uống quá liều, chỉ điều trị triệu chứng, không có thuốc điều trị đặc hiệu.
LIEU DUNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống thuốc trước bữa ăn sáng hoặc trước khí đi ngủ.
Điều trị chứng viêm thực quản do trào ngược dạ dày - thực quản: Liểu thường dùng là 20 - 40 mg (1 - 2 viên) x † tẩn/ ngày.

trong 4 đến 8 tuần; sau đó có thể điểu trị duy trì với liều 20 mg mỗi ngày † lần.

Biểu trị loét: Uống 20 mg († viên) x † lần/ ngày, trường hợp nặng có thể dừng 40 mg, trong 4 tuần nếu làloéttá tràng. trong 8

tuần nếu là loét dạ dày.

Điều trị hội chứng Zollinger - Ellison:

Uống 60 mg (3 viên) x 1 lần/ ngày, nếu dùng liều cao hơn 80 mg (4 viên) thì chia ra2 lần mỗi ngày.

Hoặc theo chỉ dẫn của Thấy thuốc.
Doc ky hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.
Thuốc này chỉdùng theo đơn của bác sĩ.
Hạn dũng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
Điểu kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30.

Tiêu chuẩn: TCCS.

 

 
Sản xuất bởi: EHG PHARMA [

z1ư Vấn Khách Hàng
lo0710.3899000 Ì

E-mad. dhgphatmva Ýdhqpkarmacom vn

www.dhgphatnia.com.vn
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288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiểu. TP. Cắn Thơ

ĐT: (0710) 3891433 - 3891434 © Fax: (0710) 3895209

 


