
Nhãn vỉ: 10 viên

    

GLUCOSAMIN HYDROCLORID 250mg

10 vỉ x 10 viên nang

Giảm triệu chứng của viêm khớp gối
nhẹ và trung bình 
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Mỗi viên nang chứa:
Glucosamin hydroclorid 250mg
Tá dược vớ 1 viên.

   
  

  

THÀNH PHẦN:

Chống chỉ định, cách dùng,
liều dùng và các thông tin
khác:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản:
Nơi khô. tránh ánh sáng,

nhiệt độ dưới 30C.

Tiêu chuẩn: TCCS

Để xa tầm tay của trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng.
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Nhãn hộp (10 vỉ x 10 viên nang )
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osteoarthritis. 
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10 blisters x 10 capsules

Reduce symptoms of mild to moderate
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COMPOSITION:

Each capsule contains:
Glucosamin hydroclorid 250mg
Excipients q.s........... 1 Capsule

Contra-indications,
administration, dosage and
others informations:
See the leaflet enclosed.

Storage:
Store in a dry place, protect from
light, below 30°C.

Specification:
Manufacturer's standard
Keep out of reach of children.

Read carefully the leafet
before use.

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:  

  

    

   



TỜ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG

LUSANTI
Thành phần: mỗi viên có chứa

Glucosamin. HCI 250mg
Tá dược: Comprecel 101, Magnesi stearat vừa đủ
1 viên.

Dạng bào chế: Viên nang cứng.

Dược lực học:

- Glucosamin tham gia quá trình chuyển hóa
tổng hợp nên thành phần của sụn khớp. Nó là
một Amino-monosaccharide, nguyên liệu để
tổng hợp proteoglycan, khi vào trong cơ thể nó
kích thích tế bào ở sụn khớp tăng tổng hợp và
trùng hợp nên cấu trúc proteoglycan bình
thường. Kết quả của quá trình trùng hợp là
muco-polysaccharide, thành phần cơ bản cấu tạo
nên đầu sụn khớp. Glucosamin còn kích thích
sinh sản mô liên kết của xương, giảm quá trình
mất calci của xương.
- Do glucosamin làm tăng sản xuất chất nhây
dịch khớp nên tăng độ nhớt, tăng khả năng bôi
trơn của dịch khớp, tăng khả năng đệm chống va
đập của sụn khớp. Vì thế glucosamin không
những giảm triệu chứng của thoái khớp (đau, khi
vận động) mà còn ngăn chặn quá trình thoái hóa
khớp, ngăn chặn bệnh tiến triển. Glucosamin có
trong mọi mô của cơ thể con người, trong tự
nhiên Glucosamin được ly trích tù vỏ tôm, cua.
Dược động học: chưa có thông tin.
Chỉ định:
- __ Giảm triệu chứng của viêm khớp gối nhẹ và
trung bình.

Liêu lượng và cách dùng:
Uống trong bữa hoặc ngay sau ăn, liều dùng
trung bình:

~ Người trên I8 tuổi: 2 viên x 3 lần/ngày.
-_ Thời gian dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác
sỹ, thông thường dùng liên tục 2-3 tháng.

Chống chỉ định:
- Người có thai và đang cho con bú.
- Trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa
có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.
Thận trọng:

-_ Không dùng thuốc quá liều khuyến cáo.
Tác dụng không mong muốn:
- Thuong 1a nhe va không thường xuyên, bao gồm
đau bụng, táo bón, tiêu chảy, nhức đầu và phát
ban.

Thời kì có thai và đang cho con bú:
- Thời kì mang thai và cho con bú: không dùng
vì chưa có báo cáo về độ an toàn và hiệu quả điều
trị của thuốc.

Tương tác thuốc: Chưa có thông tin.
Quá liêu và xử trí:
- Dùng thuốc quá liều hoặc dài ngày có thể làm
tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường.
- Xử trí: Ngừng thuốc và hỏi ý kiến của bác sỹ.
Qui cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang.
Hạn dùng: 48 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng thuốc quá hạn.
Bảo quản:
Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tâm tay trẻ em

Thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ tác dụng
không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc
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