
Hộp 50 gói x 3,7 g thuốc bột
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Diosmectit............. 3g

Tá dược v.đ.................................. 1 gói

Điều trị triệu chứng đau của viêm thực quản - dạ dày — tá
trằng và đại tràng.

Tiêu chảy cấp và mạn tính sau khi đã bồi phụ đủ nước và
điện giải mà còn tiêu chảy kéo dài.

Hòa thuốc vào khoảng 50 ml nước ấm, lắc hoặc khuấy đều
trước khi uống.
Uống sau bữa ăn với người bệnh viêm thực quản.

Uống xa bữa ăn với các chỉ định khác

Trẻ em: Dưới 1 tuổi: ngày 1 gói, chia 2-3 lần.

Từ 1-2 tuổi: ngày 1-2 gói, chia 2-3 lần.
Trên 2 tuổi: ngày 2-3 gói, chía 2-3 lần.

Người lớn: 1 góilần, ngày 3 lần. Trong tiêu chây cấp
tính, liều khởi đầu có thể tăng gấp đôi.

Mân cảm với thành phần của thuốc.
Không dùng chữa tiêu chảy cấp mat nước và điện giải
nặng chotrẻ em.
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Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
BT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ TA,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
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Hộp 30 gói x 3,7 g thuốc bột
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DIOSMECTIT
Diosmectit 3g

Diosmectit............. 3g

Tá dƯỢC V-xeseeSessssesse. 1 Ol

Điều trị triệu chứng đau của viêm thực quản — dạ dày — tá

tràng và đại tràng.

Tiêu chảy cấp và mạn tính sau khí đã bồi phụ đủ nước và

điện giải mà còn tiêu chảy kéo dài.

Hòa thuốc vào khoảng 50 ml nước ấm, lắc hoặc khuấy đều

trước khi uống.

Uống sau bữa ăn với người bệnh viêm thực quản.

Uống xa bữa ăn với các chỉ định khác

Trẻ em: Dưới 1 tuổi: ngày 1 gói, chia 2-4 lần.
Từ 1-2 tuổi: ngày 1-2 gói, chia 2-3 lần.
Trên 2 tuổi: ngày 2-3 gói, chia 2-3 lần.

Người lớn: 1 góilần, ngày 3 lần. Trong tiêu chảy cấp

tính, liều khởi đầu có thể tăng gấp dôi.

Mẫn cảmvới thành phần của thuốc.

Không dùng chữa tiêu chảy cấp mất nước và điện giải

nặngcho trẻ am.

 

 

DIOSMECTIT
Diosmectit 3g
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Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tinh Long An
ĐT:(072) 3.828.311 + Fax:(072) 3.822.244
Bia chi nhà máy: km T854, quốc lộ TÃ,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An  



Hộp 20 gói x 3,7 g thuốc bột
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Diosmectit............. 3g

Tá dượov.đ..............................e 1 Oi

Điều trị triệu chứng đau của viêm thực quản — dạ dày — tá

tràng và đại tràng.
Tiêu chảy cấp và mạn tính sau khi đã bồi phụ đủ nước và |

. 5 điện giải mà còn tiêu chảy kéo dài.

Diosmectit 3g
Hòa thuốc vào khoảng 50 mì nước ấm, lắc hoặc khuấy đều
trước khi uống.
Uống sau bữa ăn với người bệnh viêm thực quản.

Uống xa bữa ăn với các chỉ định khác
Trẻ em: Dưới 1 tuổi: ngày 1 gói, chia 2-3 lần. |

Từ 1-2 tuổi: ngày 1-2 gói, chia 2-3 lần. |
Trên2 tuổi: ngày 2-3 gói, chia 2-3 lần. |

Người lớn: 1 gói/Iần, ngày 3 lần. Trong tiêu chảy cấp

tính, liều khởi đầu có thể tăng gấp đôi.

Mẫn cảm với thành phần của thuốc.
Không dùng chữa tiêu chảy cấp mất nước và điện giải

nặng chotrẻ em.

 

DIOSMECTIT.
Diosmectit 3g
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| Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
| 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 ® Fax:(072) 3.822.244
| Địa chỉ nhà máy: km 1854, quốt lộ 1A,

| phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Lang An
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Hộp 10 gói x 3,7 g thuốc bột
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DiosmectiL............. 3g

Tá dượcv.ú.................................. † gói

Điều trị triệu chứng đau của viêm thực quần - dạ dày - tá

tràng vàđại tràng.

Tiêu chây cấp và mạn tính sau khi đã bồi phụ đủ nước và

R ở điện giải mà còn tiêu chảy kéo dài.

Diosmectit 3g "

 

Hòa thuốc vào khoảng 50 ml nước ấm, lắc hoặc khuấy đều

trước khi uống.

Uống sau bữa ăn với người bệnh viêm thực quản.

Uống xa bữa ăn với các chỉ định khác

Trẻ em: Dưới † tuổi: ngày 1 gói, chia 2-3 lần.
Từ 1-2 tuổi: ngày 1-2 gói, chia 2-3 lần.
Trên 2 tuổi: ngày 2-3 gói, chia 2-3 lần.

Người lớn: 1 gói/lần, ngày 3 lần. Trong tiêu chảy cấp

tính, liều khởi đầu cỏ thể tăng gấp đôi.

Mẫn cảm với thành phần của thuốc.
Không dùng chữa tiêu chảy cấp mất nước và điện giải

nặng cho trẻ am.

 

 

DIOSMECTIT
Diosmectit 3g

TẾ áp dụng: TCCS
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Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
58 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244
Bịa chỉ nhà máy: km 1854, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tinh Long An

mã.  



2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất
Nhãn gói

  
mm.“mm

DIOSMECTIT
Diosmectit 3g

Gói 3,7 g
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Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
 

 

THUỐC BỘT DIOSMECTIT
Thành phần

Diosmectit 3g

Tá dược v.đ 1 gói es

(Glucose monohydrat, natri saccharin, vanilin) it i

Quy cach dong goi: Ép gói, vào hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói, 50 gói kèm theo tờ hướng
dẫn sử dụng thuốc.

Dược lực học

Diosmectite là silicat nhôm và magnesi tự nhiên, có cấu trúc từng lớp lá mỏng
xếp song song với nhau và có độ quánh dẻo cao, nên có khả năng rất lớn bao phủ niêm
mạc đường tiêu hóa.

Diosmectite tương tác với glycoprotein của niêm dịch bao phủ đường tiêu hóa nên
làm tăng tác dụng bảo vệ lớp niêm mạc đường tiêu hóa khi bị các tác nhân lạ xâm hại.

Thuốc có khả năng bám dính và hap phy cao tao hang rao bao vé niém mac tiéu
hoa.

Thuốc có khả năng gắn vào độc tố vi khuẩn ruột, do đó làm giảm triệu chứng
bệnh tiêu chảy, viêm thực quản-dạ dày-tá tràngvà đại tràng; nhưng đồng thời cũng có

- khả năng găn vào các thuốc khác, làm chậm hấp thu hoặc làm mất tác dụng, đặc biệt
tetracyclin va trimethoprim.

Dược động học

Diosmectite không hấp thu vào máu qua đường tiêu hóa và bị thải trừ hoàn toàn
theo phân.

Chỉ định

Điều trị triệu chứng đau của viêm thựcquản— da dày —ta trang và đại tràng.

Tiêu chảy cấp và mạn tính sau khi đã bồi phụ đủ nước và điện giải mà còn tiêu

chảy kéo dài.

Liều dùng
Hòa thuốc vào khoảng 50 ml nước ấm, lắc hoặc khuấy đều trước khi uống.

Uống sau bữaăn với người bệnh viêm thực quản.- `

Uống xa bữaăn với các chỉ định khác RK
Trẻem: Dưới 1tuổi: ngày ] gói, chia 2-3 lần. x

Tir 1-2 tudi: ngày 1-2 gói, chia 2-3 lần. “ISR

Trên 2 tuôi: ngày 2-3 gói, chia 2-3 lần. NS
Nguoilon: 1 gói/lần, ngày 3 lần. Trong tiêu chảy cấp tính, liều khởi đầu có

tăng gấp đôi.

  
Chống chỉ định

Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

Không dùng chữa tiêu chảy cấp mắt nước và điện giải nặng cho trẻ em.

Thận trọng .

Khi có sốt, không dùng Diosmectite quá 2 ngày.

Nếu. tiêu chảy mất nước cần bù nướckết hợp dùng thuốc bằng đường uống hoặc

tiêm truyền dịch tĩnh mạch, số lượng nước cần bù tùy theo mức độ bị tiêu chảy, tuôi

tác và cơ địa người bệnh.  
 



 

 
  

  

Cần thận trọng khi dùng Diosmectite để điều trị tiêu chảy nặng, vì thuốc có thể làm

thay đổi độ đặc của phân và chưa biết có ngăn được mất nước và điện giai con tiép tuc

trong tiéu chay cap.

Tac dung phu
“Táo bón (nhưng rất hiếm), trong trường hợp này điều trị vẫn tiếp tục với liều

lượng giảm.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng

thuốc. iA

Phụ nữ có thai và cho con bú: dùng được

Người lái xe và vận hành máy móc: thuộc không có tác dụng an thân, sử dụng được

cho người lái-xe và vận hành máy móc.

Tương tác thuốc
Diosmectite có thể hấp phụ một số thuốc khác, do đó có thể ảnh hưởng đến thời

gian và tỷ lệ hấp thu của các thuốc đó, nên uống các thuốc khác sau khi uống

Diosmectitekhoang 2-3 gid.

Sử dụng quá liều
Dùng. thuốc quá liều có thể dẫn đến táo bón hoặc tiêu chảy. Cần ngừng dùng

thuốc và điều trị triệu chứng.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng l
-_Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

- _ Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C.

- TC 4p dung: TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiến Bác sĩ

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Điện thoại: (072) 3826111—3829311

Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A,

Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, TỉnhLong An.  
 

Long An, ngày 25 tháng 05 năm 2011

KT. Tông Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

lý ải mờ cm S2 2s han Thị MinhThư
quyên“YonSau


