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POLYENZYMATIC DIGESTANT

GESMIœằ
100 Capsules

10 caps. x 10 bils.

GESMIX cp.
 

POLYENZYMATIC DIGESTANT

GESMIXCap,

 

COMPOSITION:
Each tapaule contains:
pea X1526mg (17,6 FU units)
Papalh..........80mg (20 FU unite)
Diaatgae....... 18mg (1800 FU units)
Collulpae......18mg (30 units)
Pancreatin....60mg (1250 unite of Amylase activity,

100 units of Lipase activity, |
1260 units of Protease actlvity) |

    

Pancralipase..13mg (1300 unitsof Amylase activity,
342 units of Lipase activity,
1300 units of Protease activity)

INDICATION, DOSAGE & ADMINISTRATION,
CONTRAINDICATION, SIDE-EFFECT,
PRECAUTION:

| See ahclosed teaflet Inside for details.

Manufactured by:

HANLIM PHARM, CO., LTO.
1007, Yubang-dong, Cheoin-gu, Yongin-8i,
Gyeongg!-do, Korea

President of the applicant

PHARMIX CORPORATION

 

President/ SANG KOO LEE

PRODUGT SPECIFICATION:
In-house standard.
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10 caps. x10 blls, | _GE8MÚm——

POLYENZYMATIC DIGESTANT

  

   
STORAGE:
Store in well-cloaed contalner, at temperature '
below 30°C,

Cap, | READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
| BEFORE USE. |

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

VIBANO, :

Lot, No. :

Mfg. Date: dd.mm.yyyy

Exp. Date: dd.mm.yyyy
Vidn nang GOODE arn dn nang (10 wen x 10 vl)

MG vite chin Pepsin 25mg (17,8 don ¥} FL); Papain Soma (20 don vt FL,
Dinsiaes 18mg (1600 don vi FU), Colkuana {Äm (30 đơn vị hoại tịnh 844489).
Patrcrantin 60mg (1250 don v| hagt {inh Amylase, 100 đứt vị hoại fink Lipase,
$280 don v{ heat tinh Prdtáse). Paneretinass (1900 don vj hagl Linh Amylase
512 don vị hoại lính (pass, 1900 ơn vị hoạt tinh Proleees).
Chị định, cích dùng, chống chí định. Xin xem trong lờ bưỡng dẫn KỈ twng
Bảo qáø Trang bạo bị kín, ð nhiệt độ Huổi 3ÖY.

Manutectured by: ts {nnaatk tt Mina van tranglbhutng dấn sử gụng kim (he.

HANLIM PHARM. CO., LTD. ws Hie   i 1007, Yubang-dong, Cheol Yongin-8 1007, Yuba, |, Cheoin-gu. Yangin-e, Gyeonggi-do, Hin Quoc

i . Yubang-dong, Cheoin-gu, 8) Nha :
ID xem mye Visa No, ot No, Mig Date, Eap Date trl hip.

: atcà ase,đụng ước khi dũng Tránh xa thm tayire 9m.
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POLYENZYMATIC DIGESTANT

GESMIXcap “GESMIXcap
ee VisaNa. :
Lot No. : .

Mig. Date:a.m yyy Mig. Date: dd.mm.yyyy
Exp. Date: dd.mm.yyyy Exp. Date: dd.mm.

POLYENZYMATIC DIGESTANT

VisaNo. : Vea No. :

Lot No. : Lạt No. :
Mig. Date: dd.mm_-yyyy Mig. Date: dd. mmyyyy

Exp. Date: dd.mm.yyyy Exp. Date: dd.ream.yyyy

HAMELIN PHAR CO_ LTD. - KOREA

_ POLYENZYMATICDIGESTANT
GESMIXca GESMIX cap.
Visa No. : VisaNo. :

Lot. No. : Let No:
Mĩ. Dake:ddmm.yyyy Date:ddrom yyyy

Exp. Date: dd.mm.yyyy ; Date:dd. ram.yyyy

HANLIM Có vận) -KOREA

)
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President of the applicant

PHARMIX CORPORATION

 



 

 

BỘ Y TẾ “0% 2
CỤC QUAN LÝ DƯỢC
Đ A P 1LỊoeký min sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hôiý kiến bác sĩ.

oe Tránh xa tầm tay trẻ em.

  Lân đâu:04, \LÌ01LÀN, Viên nang GESMIX

TPPHAN:

Mfôi viên nang chứa:

Pepsin .......... 25 mg (17,5 don vi FU)

Papain.......... 50 mg (20 ddn vi FU)

Diastase ....... 15 mg (1500 don vi FU)

Cellulase...... 15 mg (30 don vi FU)

Pancreatin.... 50 mg (1250 don vi hoat tinh amylase, 100 đơn vị hoạt tinh lipase, 1250 don vị hoạt

tinh protease)

Pancrelipase 13 mg (1300 don vi hoat tinh amylase, 312 don vi hoat tinh lipase, 1300 don vi hoạt

tinh protease)

Ta dugc: Microcrystalline cellulose, Lactose, Colloidal silicon dioxide, Magnesium stearate,

Hypromellose, Polyethyleneglycol 6000, Titanium dioxide, Tarkluoc,mau, Low substituted

hydroxypropyl cellulose, Eudragit L30-D55, Triethy] citrate)VTtrzÉ, Sodium hydroxide,

Hypromellose, Nang rỗng.

MÔ TẢ: Viên nang không màu, bên trong chứa 3 viên nén bao phim màu trắng, dé và xanh lá cây.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ
Dược lực học

Gesmix là sự kết hợp của 5 men tiêu hóa:

Pepsin là enzym xúc tác sự thủy phân protein thành dạng polypetid.

Papain là men tiêu hóa đạm chế từ nhựa quả đu đủ chưa chín bao gồm papain và chymopapain

có thể thủy phân amid và ester polypeptid cho ra peptid có trọng lượng phân tử thấp. Cả hai loại

men trên đều bền trong môi trường acid và kiểm và giúp tiêu hóa nhanh thức ăn.

Diastase là hỗn hợp enzym phân giải tinh bột từ mạch nha, có tác động chuyển hóa tỉnh bột

thành đường đơn giản.

Cellulase là enzym xúc tác sự thủy phân cellulose.

Pancreatin là một hỗn hợp enzym gồm enzym hòa tan chất béo như lipase, enzym protein như
protease và enzym phân hủy carbohydrat như amylase. Pancreatin có tác động tương tự như

các enzym của dịch tụy.

Pancrelipase được chiết xuất từ tụy lợn có chứa các enzym, chủ yếu là lipase, amylase và

protease, cung cấp enzym hoạt tính cho tá tràng để xúc tác thủy phân mỡ thành glycerol và

acid béo, protein thành proteose (hoặc polypeptid) và các dẫn xuất tinh bột thành dextrin và
đường. Khả năng tiêu hóa của enzym phụ thuộc vào lượng enzym đi tới ruột non là nơi thuốc

gây tác dụng. Độ acid của dạ dày thấp làm giảm phân hủy các enzym tụy tạng uống vào dạ

dày và do đó có thể làm tăng tác dụng của các enzym.

Dược động học

Các enzym bị phân giải ở ống tiêu hóa và đào thải qua phân.

CHỈ ĐỊNH:
Suy giảm bài tiết dịch vị, dịch ruột, dịch tụy.

Chán ăn, chướng bụng, đầy hơi, tiêu phân mỡ, khó tiêu.

An khó tiêu ở các bệnh nhân cắt bỏ túi mật.

Bệnh nhân cần tẩm bổ trong thời kỳ dưỡng bệnh và bệnh nhân ăn kiêng.

Rối loạn tiêu hóa mạn tính.w
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LIEU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:
Người lớn: Uống 1 - 2 viên/lần x 3 lần/ngày, sau các bữa ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THAN TRONG:

Nên thận trọng khi dùng pancreatin cho bệnh nhân mẫn cảm với protein lợn.

Các chế phẩm pancreatin không nên ngậm trong miệng trước khi nuốt, do thuốc này có thể gây

kích ứng niêm mạc miệng.

Trước khi dùng thuốc này, nên báo cho bác sĩ biết nếu bị sỏi mật hoặc có các bất lợi khác về sức

khỏe như cao huyết áp hoặc bệnh mạch máu hoặc bệnh tim.

Sử dụng ở trễ em: Vì độ an toàn và hiệu quả khi dùng thuốc cho trẻ em chưa được nghiên cứu,

không nên dùng thuốc này cho trẻ em.

Phụ nữ có thai: Chưa có dữ liệu cho thấy có bất cứ tác động có hại nào. Chỉ dùng thuốc này

trong thai kỳ khi thật sự cần thiết.

Phụ nữ cho con bú: Nên thận trọng khi dùng cho phụ nữ cho con bú, do chưa biết thuốc này có

bài tiết vào sữa người hay không.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Tác dụng phụ thông thường nhất được báo cáo-là về tiêu Ange lớn các cnzym tụy có

thể gây tiêu chẩy, buồn nôn, co cứng bụng hoặc đau bụng. N

Các phản ứng mẫn cảm như hắt hơi, chảy nước mắt, nổi mẩn có thể xảy ra.

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

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Không có tương tác lâm sàng rõ rệt nào được ghi nhận. Tuy nhiên, các thuốc kháng acid như

calci carbonat hay magnesi hydroxyd có thể vô hiệu hóa tác dụng của các enzym.

QUÁ LIÊU:
Cho đến nay chưa có báo cáo về các biểu hiện quá liễu. Trong trường hợp quá liều, nên ngưng
thuốc, điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

BẢO QUẢN: Bảo quan trong bao bi kín, ở nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

TIÊU CHUAN SẢN PHẨM: Tiêu chuẩn nhà sản xuất.
TRÌNH BÀY: Hộp chứa 100 viên nang (10 viên x 10 vi)

Sản xuất bởi:

<<» HANLIM PHARMACEUTICAL CO., LTD.

1007, Yubang- ae GHẾ ĐỀ-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea.      Giám đốc cơ sở đăng ký thuốc

PHARMIX CORPORATION

CORPORATION  

PHO CỤC TH President

Nouyin Vin hannfy
Fivsident. SANG KOO LEE
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