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BP $4
‘Beclon etasane Mioropionale BP 0.025%
Clotrimazole USP 1% Lignocamne Hyde

‘va di, Propylene Glycol USP vara
cách: Hệp/chai thủy tình Sm kém ống nho gol
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Sử dụng ong vẻng 4Š ngày kể từ khỉ mỏ nặp
Đề ảnh x2tầm tay rẻ em. Đọck9hướngđẳnsử sụngtrướckhủđúng.

  

  

  

‘Spectfication:In-house
Storebelow 25°C. Protect fromlight.

  

  

HD xem “Batch No.”“Mfg date", “Expdate”wen bao hi
Mfg, Lic. No, NKD/543 td, An DS

VISANO.:VN- - 422 001, Maharashira, An DS.

   

  

 

 DIRECTIONS FOR USE

‘Unscrew the 2
mmataleap.

| | Macetestopp ontop of the
ZA} | oie andwrckocbsbe.      
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53 mm 28 mm

LOCK BOTTEM

 



200% ENLARGE ARTWORK

LABEL SIZE 68 mm x 20 mm

 

 

Rx PRESCRIPTION MEDICINE
Compositlon:

Chloramphenicol BP 5%

Beclametasone Diprapianate BP 0.025%

Clotrimazole USP 1%

Lidocaine Hydrochloride BP 2%

In Glycerin BP and

Bapelene.Glyco! USP base

Instill 4-5 drops in the ear 3-4 times daily

ar as directed by the Physician

Store below 25°C. Protect from light

FOR EXTERNAL USE ONLY

MANUFACTUREDBY : Mfg. Lic. No. NKD/S43

G Glenmark Batch No
PHARMACEUTICALS LTD
LOT Ni

SATPUR, NASIK - 422 007,

 

 

Indication, Administration &
Contraindication: See package insert

CAREFULLY READ THE INSERT
BEFORE USE

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Specification: In-house
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PLOT NO. E-37, 39, MIDC AREA, Mfg. Date: dq/m

MAHARASHTRA, INDIA Expiry Date: d@ Trade Mark
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Đọc kỹ hướng dẫn sứ dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hôi ý kiến bác sĩ.
Thuôc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

Dung dịch nhỏ tai Candibiotic

THANH PHAN:
Chloramphenicol 5% kl/tt

Beclometason dipropionat 0,025% kl/tt

Clotrimazol 1% kl/tt
Lidocain hydrochlorid 2% kl/tt

Tá dược: Glycerol, Propylene glycol vđ.

DUOC LUC HOC:

Cloramphenicol la mot thuốc kháng sinh, thường có tác dụng kìm khuẩn, nhưngcó thể diệt khuẩn ở

nồng độ cao hoặc đối với những vi khuan nhạy cảm cao. Cloramphenicol ức chế tổng hợp protein ở
những vi khuân nhạy cảm bằng cách gắn vào tiểu thể 50S của ribosom.

Beclometason dipropionat là một halogencorticoid có tác dụng glucocorticoid mạnh và tác dụng

mineralocorticoidyếu. Khi uống, beclometason có tác dụng chong|viém manh hon hydrocortison 6 - 7

lần, khi dùng tại chỗ thì tác dụng chống viêm còn mạnh hơn rất nhiều

Clotrimazol 1a thuốc chống nắm phố rộng được dùng điều trị các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm
các loa: nam gây bệnh khác nhau và cũng có tác dụng trên Trichomonas, Staphylococcus va

Bactero.des. Cơ chễ tác dụng của clotrimazol là liên kết với các phospholipid trong màng tế bào nam,
làm thay đồi tính thấm của màng, gây mất các chất thiết yếu nội bào dẫn đến tiêu hủy tế bào nấm.

Lidocain là thuốc tê tại chỗ, nhóm amid, có thời gian tác dụng trung bình. Thuốc tê tại chỗ phong bé ca
su phat sinh va dan truyén xung động thần kinh bằng cách giảm tính thấm của màng tế bào thần kinh

với ion natri, do đóôn định mẻng và ức chế sự khử cực, dẫn đến làm giảm lan truyền hiệu điện thế hoạt
động và tiếp đó là blỗc dẫn truyền xung động thần kinh.
DƯỢC ĐÔNG HỌC:

Chưa co nghiên cứu dược động học đặc hiệu được thực hiện cho dạng thuốc nhỏ tai phối hợp
Chloramphenicol, Beclometason, Clotrimazol va Lidocain. Thuéc co tac dung tai ché va nói chung ít

có khả răng đi vào cơ thê gây :ác dụng toàn thân.
CHỈ ĐỊNH:

Điều trị các tình trạng viêm và dị ứng trong tai, chảy dịch tai, nhiễm khuẩn ứ dịch tai trong và tai giữa,

phẫu thu ật xương chũm.
LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Nhỏ vàc tai bị bệnh 4-5 giọt, 3-4 lần mỗi ngày.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Tháo nắp kim loại của chai thuốc. Đặt nắp nhỏ giọt lên miệng chai và vặn theo chiều kim đồng hồ.

Nhỏ vài giọt vào tai bị bệnh theo như chỉ định của bác sĩ.

CHÓNG: CHỈ ĐỊNH: Z7
Chống chỉ định dùng cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần não|của #fñuốc, phụ nữ có thai

và cho con bú.
THAN `RỌNG VÀ CẢNH BÁO KHI DÙNG:
Ngưng cùng khi có triệu chứng kích thích tại chỗ kéo dài.

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

Không c ùng cho phụ nữ có thai và cho con bú, trừ khi thực sự cần thiết.
Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:
Có thể sử dụng khi lái xe hay vận hành máy móc.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:
Có thê có các kích ứng tại chỗ như ngứa hay rát bỏng.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn khi sử;
TƯƠNG: TÁC THUỐC: a

Chưa cé các báo cáo về tương tác thuốc với Clotrimazol,Lotael

  

    
dipropicnat dung tai chỗ. i) :
QUA LIEU: Hầu như không có khả năng dùng Candibiotic quáliều Xếhông dà ð thuôc quá thời gian

chỉ định NG
BẢO QUAN: Bảo quản đưới 25°C. Tránh ánh sáng. Đề ngoài tầm tay trẻ em. PHO CVG TRƯỜ

TRÌNH BÀY: Hộp I chai 5 ml ù Ajanh
Tiêu chuân: Nhà sản xuất. đt.ttn Wi "

Han dur g: 18 thang kể từ ngày sản xuất. Sau khi mở nắp, chỉ dùng trong vòng 48 ngày.

Không c ùng thuốc quá hạn sử dụng.
Sản xuấ bởi: GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD.

Plot No. E-37, 39 MIDC Area, Satpur, Nasik-422 007, Maharashtra, INDIA

 


