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Loxoprofen natri 60mg
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inact Hộp 3 vỉ x 10 viên nén GMP - WHO

Thành phần/ Compositions:

Mỗi viên nén chứa/ Each tablet contains:

Loxoprofen natri hydrat tương ứng với/ Bao quan/ Storage:
equivalent to Loxoprofen natri........................60mg Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C/
Tá được vđ/ Excipients q.s.f............... 1 viên/ 1 tablet Store In a dry place, below 30°C.

Tiêu chuẩn/Specificatlons: TCCS/ Manufacturer's. SOK ( Reg.No):

  Loxoprofen sodium 60mg
   

 Q ;
PSM otal Box of 3 blisters of 10 tablets GMP - WHO

Chỉ định, Chống chỉ định, Cách dùng - Liều dùng/ Indications, San xudt tal/ Manufactured by:

Cotraindications , Dosage - Administration: CONGTY CPDUG PHAMHA TAY/ HATAY PHARMACEUTICAL J.S.C
Xemtờhướng dẫn sử dụng thuốcbên trong hộp/Seethe LaKhê - HàĐông -TP.Hà Nội/LaKhe - HaDong - HaNoiCity
packageinsert inside. SốlôSX(LotNo) :

Đểxatầmtay củatrẻem/Keepoutofreachofchiidren.
Đọc kỹ hướngdẫnsử dụngtrướckhidùng/Carefuly read —NgàySX(MíoDate):
theaccompanying Instrutionsbefore use. HD (Exp.Date)

 



Hướng dẫn sử dụng th uỐc

MEZAFEN
 

- Dạng thuốc: Viên nén.

- Qui cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

- Công thức bào chế cho 1 đơn vị (1 viên) thành phẩm: Mỗi viên nén chứa:

Loxoprofen natri hydrat tương ứng với Loxoprofen natri 60mg

Ta dugce vd 1 vién

(Tá dược gom: Microcrystallin cellulose, Natri starch glycolat, Povidon (PVP), magnesi

stearat, Crospovidon ethanol 96).

- Chỉ định: Kháng viêm và giảm đau trong: Viêm khớp dạng thấp mạn tính, viêm khớp

xương, đau thắt lưng, viêm quanh khớp vai.hội chứng cổ - vai — cánh tay, sau phẫu thuật,

chan thương, nhồ răng.

Hạ sốt , giảm đau trong viêm đường hô hấp trên cấp.

-Cách dùng và liều dùng: Uống sau ăn
` ˆ

- Người lớn: l viên x 3 lân/ngày, nếu dùng liều đơn:  - 2 vién x 1 lần/ngày.

- Hạ sốt giảm đau trong viêm đường hô hấp trên: người lớn: l viên x 2 -3 lần/ngày.

- Chống chỉ định: Quá mẫn cảm với loxoprofen, hen do aspirin hoặc tiền sử có bị hen. Loét

đạ dày, rồi loạn huyết học nặng. suy gan nặng, suy thận nặng.

- Thận trọng : Phụ nữ có thai (nhất là giai đoạn cuối), cho con bú.

- Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Chỉ dùng thuốc khi thật cần thiết, cân nhắc

lợi ích khi dùng thuốc.
- Tác dụng không mong muốn của thuốc: Kích ứng dạ dày.

z

* Ghỉ chủ: "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử

dụng th uốc"
- Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác: Thuốc chống đông nhóm coumarin,

sulfamide hạ đường huyết
A.”

- Quá liều và cách xử trí:Chưa có tài liệu báo cáo. \

- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Không được dùng thuốc đã quá hạn dùng. Khi

thuốc có biểu hiện biến màu, viên ẩm, vỉ rách, mờ nhãn...hoặc có biểu hiện nghi ngờ kh

phải hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn. =

-Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30C.

-Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 034-B-1 10-12 ;
DE XA TAM TAY TRE EM

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"

   

 

 

. THUOC SANXUATTAI:
CONG TY C.P DUOC PHAM HA TAY

La Khé - Ha Dong - TP. Ha Noi
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