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hành phần:
Mỗi viên nén bao phim chứa:
Ebastine BP 10 mg

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định,
các thông tin khác: xem hướng dẫn sử dụng
Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng.

Nhiệt độ dưới 3É.
Đọc kỹ hướngdẫn sử dụng trước khi dùng

Dé xa tâm tay trẻ em

 

3X 10 VIEN NEN

 Thudc ban theo don

   

    

__ Ebost
VIEN NEN EBASTINE 10 mg

  

  

 

OG NY VN TINVL ‘921 SES-YNSOH LO2dlIS 'Z6

G3SLINK] SEV71 OXDSIN
18] JeNx URS

nguy deyu BUN
   
 

  

 

“
N
A

:

bw 0} SLATEVL SNILSVES
15991

IIl
III

III
I

 

  Ajuo uo} XI |

S1318V1 0LXE |EE emwT

LaAAG JHd Va

 

 

 

DONG ATNVNO OD)
dL A OP

SOW  
 



Viên nén Ebastine 10 mg

Ebost

Thành phần : Mỗi viên nén bao phim chứa: Ebastine 10mg
Tá dược: Bột celulose vi tỉnh thê, tính bột, pharmatose, primellose, magié stearat, HPMC,

talc, titan dioxid, polyethylen glycol 6000.

Nhóm dược lý - điều trị : Chống dị ứng.

Dược lý học: Ebastine là thuốc kháng histamin thế hệ 2, khi chuyển hoá cho chất chuyến
hoá còn hoạt tính — carebastine. Những nghiên cứu in vitro và in vivo cho thấy ebastine
có tác dụng kháng histamin và chống dị ứng. Ebastine là thuốc đối kháng ở thụ thể

histamin H¡, tác dụng dài và không gây an thần, trên in vivo kết hợp ưu tiên vào các thụ
thể Hị ở ngoại biên. Có tác dụng kháng histamin và chong di ứng ở người tình nguyện
khoẻ mạnh và ở bệnh nhân dị ứng và báo vệ chống co thắt phế quản do histamin ở người

hen. Cũng thấy thuốc cải thiện rõ rệt triệu chứng ở bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng theo

mùa hoặc quanh năm hoặc bị may đay tự phát mãn tính. Hầu hết các chất đối kháng H;
mới đều không tích lũy trong mô khi dùng liên tiếp và có tác dụng còn lại sau gần 3 ngày

sau khi điều trị ngắn ngày. Khi dùng đều hàng ngày, không gây quen thuốc nhanh hoặc
không bị mất tác dụng phong bé thu thé H, ngoai bién.

Dược động học: Khi uống, Ebastine hấp thu tốt và phân bố rộng khắp vào mô của cơ
thể. Gắn được vào protein— huyết tương. Hầu hết các chất đốikháng Hị mới đềukhông

tích luỹ trong mô sau khi dùng liên tục và tác dụng cho tới gần 3 ngày sau khi điều trị

một đợt ngắn. Ebastine chuyển hoá mạnh và nhanh để cho chất chuyển hoá carebastine

vẫn còn hoạt tính, thời gian bán thải khoảng 15 giờ, tác dụng kéo dài ít nhất 24

Chỉ định : Dùng Ebastine cho bệnh nhân viêm mũi dị ứng hoặc mày đay mạn tính tự
phát. Bệnh nhân viêm mũi dị ứng theo mùa (SAR). Cũng chỉ định Ebastine trong các
phản ứng dịứng ở da do dị nguyên hoặc các thuốc gây phản ứng dị ứng ở một số người
bệnh quá man cam.

Chong chỉ định : Người quá mẫn cảm với Ebastine và với các thành phân của chê phâm.

Tác dụng ngoại ý/phản ứng có hại : Những hiện tượng có hại phổ biến nhất khi dùng

Ebastine là buồn ngủ, nhức đầu. khô miệng. Hiếm khi: đau bụng, ăn chậm tiêu, mệt mỏi,
viêm họng, chảy máu cam, viêm mỗi, viêm xoang, buồn nôn.

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

Anh hưởng của thuôc đên khả năng lái xe và vận hành máy móc: Do thuôc có thê gây
buôn ngủ, nhức đâu nên cân thận trọng khi lái xe và vận hành máy móc sau khi dùng

thuôc.

Thận trọng: Có khi cần thay đổi chế độ liều lượng ở một số đối tượng đặc biệt, như
người cao tuôi, người suy chức năng gan thận. Mặc dầu các nghiên cứu về giấc ngủ và về
tâm thần vận động ở người khoẻ mạnh đã chỉ ra rằng thuốc kháng histamine này không
gây buồn ngủ, nhưng giới hạn an toàn có thê hẹp. đủ để gây tác dụng ức chế trung ương
khi đang điều trị. Điều này do tính mẫn cảm của từng bệnh nhân hoặc do sử dụng liều

  



lượng cao (như thé trọng bệnh nhân, đáp ứng kém, giảm thanh lọc thuốc, tương tác thuốc

v.v...) Khi có phản ứng nhẹ hoặc trung bình gây an thần. không nhất thiết phải ngừng

thuốc, đặc biệt khi trong chế độ điều trị có thêm thuốc kích thích (ví dụ, trong viêm mũi
quanh năm).

Cảnh báo : Không dùng lượng lớn thuốc hoặc dùng dài ngày cho người lái xe hoặc vận
hành máy móc. Không được uông cùng với rượu.

Tương tác thuốc : Dùng đồng thời với thuốc nhóm azole như ketoconazole, itraconazole
hoặc nhóm macrolid như clarithromycin, erythromycin có thể làm tăng nồng độ huyết

tương của ebastine va gay kéo dai QT.
Khi dùng đồng thời với nhiều rượu có thể gây suy tim, suy hô hấp.

Khi mang thai và thời kỳ cho con bú: Chưa có thông tin về ảnh hưởng của thuốc này
với người mang thai và cho con bú. Chỉ dùng khi lợi ích cho mẹ vượt hăn nguy cơ có thê
gây cho thai.

Liéu lwong va cach ding:
Khi có dị ứng do histamin. mỗi ngày uống 10 mg.

Ngứa : Mỗi ngày 10mg
Ngứa nghiêm trọng : Mỗi ngày 20mg lúc khởi đầu, sau đó giảm xuống 10mg/ngày khi

bớt ngứa.
Với bệnh nhân viêm mũi dị ứng hoặc mày đay mạn tính tự phát, mỗi ngày uống một liều

duy nhất 10mg.
Bệnh nhân viêm mũi dị ứng theo mùa : 20 mg mỗi ngày.

Quá liều, triệu chứng thuốc giải độc: Khi quá liều, có thể gặp buồn ngủ, nhức đầu khô
miệng. Chưa có thuốc giải độc đặc hiệu khi quá liều thuốc kháng histamin. Cần điều trị

hỗ trợ.

Bảo quản : Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng. Nhiệt độ dưới 30°C.
Trình bày: Hộp 03 vỉ x 10 viên nén. - (?
Hạn dùng: 36 tháng kê từ ngày sản xuât. Ti

se Không được dùng thuốc quả han su dung.

e_ Thuốc này chỉ được bán theo đơn của thầy thuốc.

e_ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thông tin, xin liên hỏi ý kiến bác

SY.

e Dé thuéc xa tam tay cua tré em.

Nha san xuat:

Micro Labs Limited ;
92, Sipcot, Hosur-635 126, Tamil Nadu. INDIA
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