
MẪUNHÃNTHUỐC

1.Nhãntrựctiếp:
-Gói15g

Thànhphẩn:Mỗigói15gchứa
GelAluminiumhydroxida..............4,596g
(tudngdudngAluminiumoxide.....400mg)
GelMagnesiumhydroxide30%.....2,6689
(tungdudngMagnesiumhydroxide.......800,4mg)
Simethicone(dạngnhũtương30%).0,266g
(tươngđươngSimethicone...........80mg)
Tádượcvđ.`1gói

Chỉđịnh:
-Viêmloétdạdày-tátràngcấpvàmạntính

-Tràongượcđạdày-thựcquản.

Liềudùngvàcáchdùng:
~Trễem:1⁄4-1góix2-4lần/ngày.

-Ngườilớn:Uống1gói/lầnx2-4lần/ngày.

Uốngvàogiữacácbữaăn,hoặcsauăn30phút-2giờ,
tốitrướckhiđingủhoặckhicótriệuchứng.

Chốngchỉđịnh-Tácdụngkhôngmongmuốn-Thận
trọng:Xinđọctrongtờhướngdẫnsửdụng.

Bảoquản:Nơikhômát,nhiệtđộdưới30C,tránh

ánhsáng.

Đểxatâmtaytréem
Đọckỹhướngdẫnsửdụngtrướckhidùng

SĐÐK/RegNo..XX-XXXX-XX

CTY0PDƯỢCPHAMAGIMEXPHARM
27NguyễnTháiHọc,P.MỹBình,

TP.LongXuyên,AnGiang.
Nhàmáy:K.ThạnhAn,P.MỹThới,

TP.LongXuyên,AnGiang

==œœ S6LSX/LotNo:XXXXXXHD/Exp.Date:XX/XX/XX
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Hỗndịchuống
Oralsuspension

Atumag-S
6alAluminiumhydroxide................4,596g

2,668g
...0,2660g

GelMagnesiumhydroxide30%

Simethicone(dangnhũtương30%)...

Gói15g
Sachet15g
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2.Nhãntrunggian:

-Hộp20góix15g

Atumag-S
Composition:Eachsachetcontains:

-Alumiumhydroxidegel..........4.5969

(EquivalentAlumiumoxide......400mg)

*Magnesiumhydroxidegel30%...2.6689

(EquivalentMagnesiumhydroxide800.4mg)

«Simethicone(emulsiones30%).....0.2669

(EquivalentSimethicone............80mg)
-Excipienfsq.s................1sachet.

indication:

-Treatmentofgastroduodenalulceracuteand

chronicgastritis.

+Gastroesophagealreflux.

Contraindications-Undesirableeffects-

Precautions-Dosageandadministration:
Readleafletinsert.

Storage:Keepindryandcoolplace,the
temperaturebelow30°C,Protectfromlight.

Keepoutofreachofchildren
Readcarefullytheinstructionsbeforeuse

AGIMEXPHARMPHARMACEUTIALJOINTSTOCKCOMPANY
Office:27NguyenThaiHocStreet,MyBinhWard,

LongXuyenCity,AnGiangProvince.
Manufacturer:ThanhAnHamlet,MyThoiWard,

LongXuyenCity,AnGiangprovince.
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  Atumag-S
Hộp20góix15g

Boxof20sachetsof150

 

Hỗndịchuống

lumag-S
GelAlumiumhydroxide.........

GelMagnesiumhydroxide30%...

Simethicone(dạngnhũtương30%)...0,266g

 
Atumag-S

Thanhphn:Méig6i159chứa:

 

-GelAlumiumhydroxide..........4,596.4—
(tươngđươngAlumiumoxide........400mg}7
GelMagnesiumhydroxide30%....2,

(tươngđươngMagnesiumhydroxide.800,4m
-8imethicone(dạngnhũtương30%)...0,26Ö0..
(tươngđươngSimethicone............80mÚŸ‹2)a,
'Ndt\6..:...................:1b

Chỉđịnh:

-Viêmloétdạdày-tátràngcấpvàmạntính.

-Tràongượcdạdày-thựcquản.

Chốngchỉđịnh-Tácdụngkhôngmong

muốn-Thậntrọng-Liểudùngvàcách

dùng:Xinđọctrongtờhướngdẫnsửdụng.

Bảoquản:Nơikhômát,nhiệtđộdưới30C,

tránhánhsáng.

Đểxatầmtaytrẻem
Đọckỹhướngdẫnsửdụngtrướckhídùng

CTYCPDUGCPHAMAGIMEXPHARM
27NguyễnTháiHọc,P.MỹBình,

TP.LongXuyên,AnGiang.
Nhàmáy:K.ThạnhAn,P.MỹThới,

TP.LongXuyên,AnGiang.

SÐK/Reg.No:XX-XXXX-XX
SốlôSX/LotNo:XXXXXX
NSX/Mfg.Date:XX/XX/XXXX
HD/Exp.Date:XX/XX/XXXX
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3. Tờ hướng dẫn sử dụng:

 

 

GMP-WHO

Án AGIMEXPHARM

Alumag-S

Thành phần: Mỗi gói 15g chứa:
- Gel Alumium hydroxid........................................ 4,596g

(tương đương Alumium oxide................................. 400mg)

-Gel Magnesium hydroxid 30%................................ 2,6689

(tương đương Magnesium hydroxid........................... 800,4mg)

- 8imethicone (dạng nhũ tương 30%)............................ 0,266g

(tương đương Simethicone.................................... 80mg)

ion 099006 an mẽ n n .. T5. 1 gói.

(Xanthan gum, Dung dich Sorbitol 70%, Natri benzoat, Kali sorbat,

Aspartam, Hương dâu, Nước tinh khiết).

Quy cách đóng gói:

Hộp 20 gói - Gói 15g.
Chỉ định:

+ Viêm loét dạ dày - tá tràng cấp và mạn tính.
"Trào ngược dạ dày - thực quản.

Liều dùng và cách dùng:
* Tr em: Uống 1⁄ -1 gói/ lần x 2 - 4 lần/ ngày.

* Người lớn: Uống 1 gói/ lần x 2 - 4 lần/ ngày.

Uống vào giữa các bữa ăn, hoặc sau ăn 30 phút - 2 giờ, tối trước khi đi ngủ̀

hoặc khi có triệu chứng.

Chống chỉ định:
- Quá mẫn với thành phần của thuốc.
- Không nên dùng cho trẻ < 3 tháng tuổi.

Thận trọng:

; Suy thận.

+ Đang dùng các thuốc khác: Xem chỉ tiết ở mục tương tác thuốc.

- Trẻ < †tuổi, chỉ dùng khi thật cần thiết.

Tương tác thuốc:

Khi dùng chung thuốc với: Quinidine, Captopril, Gabapentine, Sucralfate,

Digoxin, các chế phẩm có chứa sắt, Isoniazid, Phenothiazin, Tetracyclin,

các vitamin tan trong đầu (nhất là vitamin D),... sẽ gây cần trổ sự hấp thu,

dẫn đến sự suy giảm hoặc mất tác dụng của các thuốc này.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Œó thể sử dụng cho phụ nữ có thai, nhưng nên tránh dùng liều cao kéo dài.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:
Chưa thấy thuốc có ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn:
* Liên quan đến Aluminium hydroxide : Có thể gây táo bón. Dùng liều cao và
kéo dài các thuốc kháng acid có chứa nhôm sẽ gây cản trở sự hấp thu

phosphat dễ dẫn tới nguy cơ bị xốp và loãng xương.   

* Liên quan dén Magnesium hydroxide: Có thể gây tiêu chảy. Người bị suy

chức năng thận có thể xảy ra tình trạng tăng Magnesi-huyết khi dùng thuốc.

*Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi

sử dụng thuốc.
Gác đặc tính dược lực học:

* Aluminium hydroxide và Magnesium hydroxide kết hợp với Simethicone

sẽ làm tăng lớp bao bảo vệ màng niêm mạc dạ dày. Simethicone có

tác dụng phá bọt do làm giảm sức căng bể mặt của các bọt khí, do đó có
tác dụng chống lại chứng sình hơi và chứng khó tiêu.

* Aluminium hydroxide và Magnesium hydroxide làm tăng pH dịch dạ dày

sẽ ức chế tác dụng tiêu protid của pepsin - tác dụng này rất quan trọng ở

người bệnh loét dạ dày. Ngoài ra hai hoạt chất nàythường được kết hợp
với nhau nhằm làm giảm tác dụng phụ thường gặpở đường tiêu hóa

(Aluminium hydroxide gay tao bon, Magnesium hydroxide gây tiêu chảy).

Các đặc tính dược động học:

* Aluminium hydroxide tan chậm trong dạ dày và phản ứng với acid clohydric

dạ dày tạo thành nhôm clorid và nước. Khoảng 17-30% nhôm clorid tạo

thành được hấp thu và thải trừ nhanh qua thận ở người có chức năng thận

bình thường. Vì thế ở những người suy thận sẽ có sự tích lũy — thường ở

xương và hệ thần kinh trung ương - gây ngộ độc nhôm. Ở ruột non, nhôm

clorid chuyển nhanh thành muối nhôm kiềm không tan, kém hấp thụ,

sẽ được thải qua phân.

Nhôm hydroxyd phối hợp với phosphat khi ăn vào sẽ tạo thành nhôm

phosphat không tan trong ruột và được thải trừ qua phân. Nếu chế độ ăn ít

phosphat, các thuốc kháng acid chứa nhôm sẽ làm giảm hấp thu phosphat

và gây chứng giảm phosphat trong máu và chứng giảm phosphat nước tiểu.

“Magnesium hydroxide sau khi uéng phản ứng chậm với acid clohydríc
da day tao thanh magne clorid va silicon dioxide. No thudng dudc thai qua

phân ở dạng muối Magne tan và không tan. Một lượng nhỏ của những

dẫn xuất có thể được hấp thu và thải qua nước tiểu.

Quá liều và cách xử trí:
+ Gây fa chay do tác dụng của mudi magnesi hoà tan trên đường ruột.

+ Khi xảy ra quá liều, phải ngưng dùng thuốc và dùng các biện pháp chữa trị

triệu chứng thích hợp.

DE XA TAM TAY TRE EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HO! Y KIEN BAC SY

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng ghi trên nhãn.

cry cp DƯỢC PHAM AGIMEXPHARM

27 Nguyễn Thái Hoc, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang

Nhà máy: K. Thạnh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang

ĐT: 076.3934227 Fax: 076.3934226
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