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ACAD) Nitroglycerine: 5mg
Box of 10 ampoules 1.5mL
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TRINITRINA

Concentrate for Solution for Infusion
COMPOSITION: Each ampoule (1.5mL) contains
Nitroglycerine: Smg
DOSAGE, INDICATION & CONTRAINDICATIONS:
As directed by the physicianorsee package insert for full prescribing information
STORAGE: Store below 30°C. Protect from sunlight and moisture
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Licenseholder:
ACARPIA- SERVICOS FARMACEUTICOS LDA. Rx- Thuốckếđơn
Rua Dos Murcas, 88 Funchal 9000 - Portugal ở `Dung địch đậm đặc TRINITRINA
Min tr EONAAASRL Tiêm truyền tinh mach
Nucleo industriale = 84020 Palomonte (SA)- Italia Hp 10 dng 1,SmL.

THÀNH PHÀN: Mỗi ống I,5mL chứa Nitroglyc:
CHỈ ĐỊNH, LIỄU LƯỢNG & CACH DUNG,
CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
Xem từ hướng dẫn sử dụng kènt
BAO QUAN: Nhiét d6 dudi 30°C)

Sd 16 SX, NSX, HD xem Lot Ne,
SDK: VN-
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏiÿ kiến bác sĩ.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dựng trước khi đồng.
Đề xu tẪm tuy trẻ chu.

iTEYRPIA) Chủsử hữu giấy phép: ACARPIA-SERVICOS FARMACEUTICOS LDA.
Rua Dos Murcas, 88-9000 Funchal ~ Madeira ~ Bồ Đảo Nha
San wit tai: FISTIOPHARMA S.R.L
Nuelco Industriale — $4020 Palamoate (SA)- Ý'
DNNK:
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Nitroglycerin: 5mg/1,5mL

ACARPIA-SERVICOS
FARMACEUTICOS LÍ

Batch No.:

Mfg.

Exp.:
  



Thông tin thuốc dành cho cán bộ y tế

Dung dịch đậm đặc để tiêm truyền TRINITRINA

Nitroglycerin: 5mg

 

THANH PHAN: Méi ống (1.5mL) chứa

Hoat chat: Nitroglycerin: 5mg

Tá dược: Ethanol, Nước pha tiêm.

DƯỢC LỰC HỌC

Glyceryl trinitrat (nitroglycerin) là một nitrat hữu cơ, khi vào trong cơ thê được chuyền hóa thành

gốc oxyd nitrie (NO) nhờ glutathion - S - reductase và cystein; NO kết hợp với nhóm thiol thành

nitrosothiol (R- SNO). chất này hoạt hóa guanylat cyclase để chuyển guanosin triphosphat (GTP)

thành guanosin 3'5' monophosphat vòng (GMPc). GMPc làm cho myosin trong các sợi cơ thành

mạch không được hoạt hóa, không có khả năng kết hợp với actin nén làm giãn mạch.

Thuốc tác động chủ yếu trên hệ tĩnh mạch, với liều cao làm giãn các động mạch và tiêu động mạch.

Giãn hệ tĩnh mạch làm cho ứ đọng máu ở ngoại vi và trong các phủ tạng, giảm lượng máu về tìm

(giảm tiền gánh). hậu quả là giảm áp lực trong các buồng tim. Giãn nhẹ các tiểu động mạch dẫn đến

giảm sức cản ngoại vi và áp lực thất trái trong thời gian tâm thu hậu quả là làm giảm nhu cầu

oxygen trong cơ tỉm (giảm hậu gánh). Liều cao làm giảm huyết áp nhất là huyết áp tâm thu, tuy

không nhiều nhưng có thể gây phản xạ giao cảm làm mạch hơi nhanh và tăng sức co bóp cơ tim.

Các nitrat còn có tác dụng ức chế kết tập tiéu cầu

Trong suy vành, giảm tiền gánh, giảm hậu gánh sẽ làm giảm công và mức tiêu thụ oxygen của cơ

tim, cung và cầu về oxygen của cơ tim được cân bằng sẽ nhanh chóng cắt cơn đau thất ngực. Thuốc

cũng làm giãn động mạch vành, làm mắt co thắt mạch. dùng lâu dài còn có tác dụng phân bồ lại

máu có lợi cho các vùng dưới nội tâm mạc và làm phát triển tuần hoàn bàng hệ

Trong suy tim, các nitrat do làm giảm lượng máu về tim đã cải thiện tiền gánh, làm giảm áp lực thất

 

phải và áp lực tuần hoàn phổi. như vậy làm giảm các dấu hiệu ứ máu; thích hợp. thuốc lại

làm giảm hậu gánh, tạo điều kiện cho tìm tống máu tốt hơn, tăng thé tich Yam thu và cung lượng

tim.

Dùng các nitrat lâu dài, dé xảy ra hiện tượng "nhờn thuốc" làm mất dần tác dụng của thuốc. Người

ta giải thích có thể do thiếu dự trữ - SH, do thiếu glutathion - S - reduetase cần thiết để chuyển hóa

các nitrat, đo tăng thể tích nội mạch, do hoạt hóa các cơ chế làm co mach đáp ứng với hiệu ứng

giãn mạch của thuốc. Vì vậy trong ngày nên có một khoảng thời gian (ít nhất khoảng 8 giờ) không

dùng thuốc

DƯỢC ĐỌNG HỌC

Hấpthu: Nitroglycerine tiêm tĩnh mạch có thê nhanh chóng đạt được nồng độ đỉnh trong huyết

tương và bắt đầu các tác động điều trị.



Phânbồ: Thẻ tích phân phối (Vạ) của nitroglycerine sau khi tiêm tĩnh mạch là 3.3 I/ kg.

Ở nồng độ 50-500 ng/ ml trong huyết tương. sự liên kết giữa nitroglycerine va protein huyết tương

là khoảng 60%, trong đó, 1.2 - và 1.3- dinitroglyeerine (hai chất chuyển hóa chính của

nitroglycerine) tương ứng là 60% và 30%.

Chuyền hóa: Hoạt chất được nhanh chóng chuyền hóa trong gan bởi enzym glutathione reductase,

tạo ra các chất chuyền hóa không có tác dụng dược lý. Hơn nữa. những thử nghiệm iz vizo được

tiền hành trên hồng cầu của con người đã cho thấy rằng chính các tế bào hồng cầu là nơi chuyển

dang sinh hoc cua nitroglycerine bang mét qua trinh hoạt hóa enzym phụ thuộc sulphydryl và tương

tác với nhau làm giảm hemoglobin.

Các thử nghiệm được tiến hành trên động vật đã chứng minh rằng chính các mô mạch máu ngoài

gan (tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch chủ dưới, động mạch chủ) đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa

nitroglycerine, điều này giải thích sự giáng hóa mạnh của nitrat. Các thử nghiệm ¿z vio cũng đã

quan sát thấy việc biến đổi sinh học của nitroglyeerine xảy ra đồng thời với việc giãn cơ trơn máu,

điều này phù hợp với lý thuyết cho rằng giãn mạch do thuốc là quá trinh bién déi nitroglycerine

thanh NO.

Thaitrừ: Nồng độ nitroglycerine trong huyết tương nhanh chóng được thải trừ với thời gian bán

hủy trung bình là 2-3 phút sau khi uống. Hệ số thanh thải (13.8 lít phút) vượt quá đáng kể lưu

lượng máu ở gan.

CHỈ ĐỊNH

Nitroglycerin được dùng trong nhồi máu cơ tim cấp.

Tăng huyết áp kịch phát trong phẫu thuật (đặcbiệt trong phẫu thuật tìm mạch) dùng dạng truyền

tĩnh mạch

LIEU LUQNG & CÁCH DÙNG

Điều trị nhồi máu cơ tim cấp: Dùng nitroglycerin 14 m6t trong sé bién pháp điều trị co ban ban

  
đầu ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân nhồi máu cơ tim oy thất ngực kéo dài

hoặc tăng huyết áp hoặc phù phéi cap, nitroglycerin truyền tĩnh mạch đượờ ‡W dụng trong vòng 24-

48 giờ đầu với liều bắt đầu từ 12,5-25 mierogam/ phút, duy trì 10-20 microgam/ phút ( không được

đề huyết áp tâm thu < 90mmHg và tần số tìm > 110 lần/phút.

Người bệnh có suy thất trái (dùng nitrat phối hợp với thuốc ức chế enzyme chuyên đổi nếu bệnh

nhân dung nạp tốt) hoặc tăng huyết áp nặng.

Cần dùng liệu pháp liều thấp ban đầu để tránh làm giảm huyết áp quá mức (huyết áp tâm thu <

90mmHg): glyceryl trinitrat 5 microgam/phtt được tăng lên từ 5 đến 20 microgam/ phút cách 5-10

phút 1 lần, tối đa 200 mierogam/ phút cho tới khi huyết áp trung bình giảm 10% ở người huyết áp

bình thường và giảm khoảng 30% ở người tăng huyết áp: tiêm truyền duy trì trong 24 giờ hoặc lâu

hơn.
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Khi liều 200 microgam/ phút không làm hạ huyết áp. phải ngừng truyền vì có kháng nitrat. Một liệu

pháp khác phải được thay thế ( như natri nitroprusside, thuốc ức chế enzyme chuyển) nếu đáp ứng

thỏa đáng chưa đạt được ở liều 200 microgam/ phút. Hiệu quả của nitroglycerin thường hết sau 12

giờ sau khi ngừng truyền.

Điều trị tăng huyết áp: truyền tĩnh mạch liều 5-100microgam/ phút. Khi có đáp ứng thì giảm liều

và tăng khoảng cách truyền. Tác dụng hạ huyết áp xuất hiện trong vòng 2-5 phút và duy trì khoảng

3-5 phút sau khi dừng truyền. Chỉ được phép hạ 25% trong vòng | gio đầu.

Dung dịch để truyền tĩnh mạch được chuẩn bị bằng cách pha loãng nitroglycerine thích hợp theo

quy định trong bảng dưới đây và truyền bằng một thiết bị tự động hoặc từng giọt một, theo chỉ dẫn

trong bảng truyền (1ml tương ứng với xấp xỉ 20 giọt của dung dịch truyền bình thường).

Bảng pha loãng

 

 

 

  
 

Sô lượng ông 1 2

Hàm lượng hoạt chất (5 mg) (10 mg)

Dung dịch trong mỗi ông 1.5 ml 3 ml

Dung dịch pha loãng (ml) 250 500

Thể tích cuối cùng (mL) 251.5 503

Nông độ nitroglycerin (mg/mL) cuôi cùng ( đáp ứng 20 giọt 0.02

của dung dịch truyền bình thường)    
 

CHÓNG CHÍ ĐỊNH

Huyết áp thấp, truy tim mach

Thiéu mau nang

Tăng áp lực nội so đo chấn thương đầu hoặc xuất huyết não

Nh6i máu co tim that phải

Hep van động mạch chủ. bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn

Viêm màng ngoài tim co that

Dị ứng với các nitrat hữu cơ

Glocom góc đóng

Dùng kèm với các thuốc ức chế phosphodiesterase-5 (PDE-5) như sides vardernafil

THAN TRONG

Thuốc này phải được sử dụng hết sức thận trọng cho những bệnh nhân bị chấn thương sọ não và

xuất huyết não.

Điều trị với nitroglycerine bằng truyền tĩnh mạch chỉ được sử dụng trong bệnh viện, theo dõi huyết

áp, nhịp tim và tình trạng lâm sàng của bệnh nhân. Những bệnh nhân nặng đòi hỏi theo dõi áp lực

tĩnh mạch trung tâm (central venous pressure) và/ hoặc áp lực động mạch phổi, cung lượng tim và

dién tam dé (ECG).
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1.5ml dung dịch đậm đặc Trinitrina có chứa 0,82m] ethanol (còn). tương đương khoảng 647mg
cthanol. tương đương với khoang 13ml bia (S%) hoặc 5.4ml rượu (12%)

Nguy hại cho những bệnh nhân mặc chứng nghiện rượu.

Cân thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ cỏ thai hoặc đang cho con bú. trẻ em và những bệnh nhân

có nguy cơ cao như bệnh nhân mặc bệnh gan hoặc mặc chứng động kinh.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Ethanol có thê chặn quá trình trao đổi chất, từ đó tăng cường tác động của nitroglycerine. Các thuốc

giãn mạch. thuốc hạ huyết áp và thuốc lợi tiểu có thể làm tăng tác dụng hạ huyết áp của

nitroglycerine. Tác dụng giãn mạch ngoại vi của nitroglycerine bị cản trở nếu sử dụng đồng thời

v6i indomethacin, c6 thê qua cơ chế ức chế prostaglandin. Sử dụng nitroglycerine tiêm tĩnh mạch

làm giảm tác dụng tan huyết khối của alteplase và những tác động chống đông máu của heparin.

Sildenafil làm tăng tác dụng hạ huyết áp của nitrat, vì có tác dụng hiệp đồng với nitrat hữu cơ (ví

dụ như nitroglycerine) nên chống chỉ định.

Tương tác với các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm

Nitrat có thể ảnh hưởng đến phép đo màu của xét nghiệm Zlatkis/ Zak vì cho ra một kết quả sai với

mức cholesterol thấp trong huyết tương.

KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC.

Mặc dù không chắc rằng một bệnh nhân sử dụng Trinitrina hoặc là sẽ lái xe hoặc sử dụng máy móc;

nhưng do một số tác dụng phụ (hạ huyết áp tư thế, buồn nôn, chóng mặt), thuốc có thể ảnh hưởng

đáng kể đến khả năng lái xe hoặc sử dụng máy móc. Những tác dụng không mong muốn có thể làm

chậm đi các phản xạ của bệnh nhân.

PHỤ NỮ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ

Không nên dùng trinitrina đậm đặc để pha các dung dịch truyền trong thời kỳ mang thai, đặc biệt là

trong ba tháng đầu của thai kỳ, trừ khi thực sự cần thiết.

Không xác định được chắc chắn liệu nitroglycerine có được bài tiết qua sữa mẹ không. Vì không

thể loại trừ khả năng này. nên cần đặc biệt thận trọng khi chỉ định nitroglycerine cho bệnh nhân

đang cho con bú.

TÁC DỤNG PHỤ

Nhức đầu cấp tính và dai dăng do giãn mạch máu não có thể xảy ra ngay sau khi sử dụng

nitroglycerine.

Chóng mặt, lú lẫn, suy nhược, tăng nhịp tim và các dấu hiệu tụt huyếtáp, n nôn, nôn, toát

mồ hôi, xanh xao và ngất xỉu thường liên quan đến việc dùng thuốc quá AN roglycerine có thể

hiếm khi gây nhịp tim chậm và các dấu hiệu của tăng đối giao cảm. Hơn nữa, đỏ da và viêm da tróc

vảy có thê được quan sát thấy ở những bệnh nhân được điều trị với nitrat.

Những trường hợp hiểm hoi của methemoglobin huyết có thể nhanh chóng loại bỏ bằng cách giảm

tốc độ truyền và dùng xanh methylene đã được báo cáo.



Những tác dụng không mong muốn. ví dụ nóng bừng. nhức đầu và hạ huyết áp tư thế, có thể là một

giới hạn. đặc biệt là trong những giai đoạn đầu của điều trị. khi đau thắt ngực nặng hoặc khi những

bệnh nhân quá nhạy cảm với những tác dụng của nitrat. Đau đầu thường xảy ra trong khi điều trị.

Báo cáo tác dụng phụ được liệt kê dưới đây được xếp loại theo hệ thống.

- Các rồi loạn ở máu và hệ bạch huyết

Hiém: methemoglobin huyét

- Rối loạn hệ thần kinh: chóng mặt, nhức đầu

- Rối loạn nhãn khoa: mờ mắt

- Rối loạn tìm mạch: nhịp tìm nhanh. đánh trống ngực. nhịp tim chậm nghịch lý, ngất

- Rối loạn mạch máu: hạ huyết ap tu thé

- Réi loan tiêu hóa: buồn nôn. khó tiêu

- Rối loạn da và mô dưới da: phát ban

- Rối loạn thông thường và thay đôi tại nơi truyền

Rồi loạn thông thường: nóng bừng mặt với phát ban. suy nhược và đồ mô hôi.

Rất hiếm: tím tái

Thay đồi tại nơi truyền: cảm giác như bị đốt và phát ban.

Methemoglobin huyết có liên quan đến điều trị kéo dài và liều cao.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng phụ khi dùng thuốc.

QUA LIEU

Các dấu hiệu và triệu chứng bị gây ra đặc biệt là do tăng cường giãn mạch và methemoglobin

huyết. Triệu chứng: hạ huyết áp và nhịp tim nhanh phản xạ. da lạnh nhợt nhạt, nhức đầu, chóng

mặt, lú lẫn, rối loạn thị giác, buồn nôn và nôn mửa kèm đau bụng, giống như đau bụng khi tiêu

chảy, đánh trống ngực, ngất và suy tim - tuần hoàn.

Các triệu chứng liên quan với huyết áp tổng quát thấp nghiêm trọng đòi hỏi phải giảm tốc độ truyền

ngay lập tức. đồng thời, bệnh nhân bị ngộ độc phải được đặt ở tư thế Trendelenburg (kéo căng ra

theo cử động leo thụ động) và truyền dịch tĩnh mạch. Sử dụng các chất chủ vận alpha- adrenergic

 

  

(tức là methoxamine hoặc phenylephrin). nếu cần thiết. Adrenalin và các ơáp tự không hiệu

quả đáng ké trên dấu hiệu hạ huyết áp liên quan đến quá liều.

Điều tri tim tai do methemoglobin huyét: bắt đầu khi néng dé methemoglobin 0,8 g/100 ml, dy kién

điều trị bằng tiêm tĩnh mạch với xanh methylene 1% (1-2 mg/ kg). Một liều 50 mg/ kg nên được

dùng qua đường uống trong trường hợp ít nghiêm trọng. Việc điều trị nên được tiến hành ở một

trung tâm chuyên môn.

BẢO QUẢN:

Bảo quản dưới 30°C. Tránh ánh sáng và tránh âm

TIÊU CHUẢN: Nhà sản xuất
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HAN DUNG: 5 nam ké tir ngay san xuat

Thuộc nên được tiêm truyền ngay sau khi pha.

ĐÓNG GÓI: Hộp của 10 ống x 1.5mL

Dé xa tam tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏiý kiến bác sĩ.

Thuốc này chỉ được dùng theo sự kê toa của bác sĩ.

Sản xuất bởi: FISIOPHARMA S.R.L

Nucleo Industriale — 84020 Palomonte (SA)- Y

Chú sở hữu giấy pháp: ACARPIA-SERVICOS FARMA ICOS LDA.

Rua Dos Murcas, 88 Funchal Madeira — B6 Dao Nha
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Thông tin thuốc dành eho bệnh nhân

Dung dịch đậm đặc để tiêm truyền

TRINITRINA

 

THÀNH PHẢN: Mỗi ông (1.5mL,) chứa

Nitroglycerin: Smg

THUOC DUNG CHO BENH Gi

Nitroglycerin duoc ding trong nhồi máu cơ tìm

cấp.
Tăng huyết áp kịch phát trong phẫu thuật (đặc biệt

trong phẫu thuật tìm mạch) dùng dạng truyền tĩnh

“=:Gh

KHI NÀO KHÔNG NEN DUNG THUOC NÀY

Trước khi dùng thuốc, bạn nên báo với bác sĩ hoặc

dược sĩ nếu:

¢ Ban dang mang thai hoặc cho con bu. Ban

cần phải dùng thuốc theo chỉ dịnh của bác sĩ

trong trường hợp này:

- Bạn dị ứng với bất kỳ thành phần nào của

thuốc Nitroglycerin

° - Bạn đang dùng những thuốc khác (bao gồm

thuốc được kê toa, không kê toa, thảo được

và thực phẩm chức nãng);

« Bạn định dùng thuốc cho trẻ em hoặc người

cao tuổi:

* Nếu bạn có tiền sử các vấn dẻ về tin: khác

(ví dụ như suy tm. tim dap manh, dau tim),

tuyến giáp quá mức, đột quy hoặc các vết

máu khác trong nầo:

+ Néu ban bi thiếu máu. huyết áp thấp, mat

nước, hoặc lượn» ¡núu thấp:

+ - Bạn đã bị dột quy. chảy múu trong não và

một số bệnh lý khác;

* Ban dang ding avanafil. riocituat, sildenafil,

tadalafil hode vardenaiil.

S25 .^........ reer Dat 719:5/XRTZYS wert

DUNG THUOC NAY

Thuốc này phải được sử dụng hết sức thận trọng

cho những bệnh nhân bị chắn thương sọ não và xuất

huyết não.

Điều trị với nitroglycerine bằng truyền tĩnh mạch

chỉ được sử dụng trong bệnh viện, theo dõihuyết

áp, nhịp tim và tình trạng lâm sàng của bệnh nhân.

Những bệnh nhân nặng đòi hỏi theo dõi áp lực tĩnh

mạch trung tâm (central venous pressure) và/ hoặc

áp lực động mạch phổi, cung lượng tìm và điện tâm

đồ (ECG).

NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUÓC HOẶC

THỰC PHẢM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG

THUÓC NÀY

Ethanol có thể chặn quá trình trao đổi chất, từ đó

tăng cudng tac déng cua nitroglycerine. Cac thuốc

giãn mạch. thuốc hạ huyết áp và thuốc lợi tiêu có

thê làm tăng tác dụng hạ huyết áp cp

nitroglycerine. Tac dụng giãn mạch ngoại vj

nitroglycerine bi can tro nếu sử dụng đồng th

indomethacin. có thể qua cơ chế ức

prostaglandin. Str dung nitroglycerine tiém ti

mach lam giam tac dung tan huyét khối của

alteplase và những tác động chống đông máu của

heparin. Sildenafil lam tang tac dung hahuyét ap

của nitrat, vì có tác dụng hiệp đồ

 

    

 

cơ (ví dụ như nitroglyceri#e)\Öệr chống chỉ định.

Thức ăn, rượu và thuốc lá còthê tương tác với vài

loại thuốc nhất định. Bạn nên tham khảo ý kiến bác

sĩ về việc uống thuốc cùng thức ăn, rượu và thuốc

lá.

NHUNG DAU HIEU VA TRIEU CHUNG KHI

DUNG THUOC QUA LIEU

Các dấu hiệu và triệu chứng bị gây ra đặc biệt là do

tăng cường giãn mạch và methemoglobin huyết.

Triệu chứng: hạ huyết áp và nhịp tim nhanh phản

xạ. da lạnh nhợt nhạt, nhức dau, chong mat, lu 1an,    



rối loạn thị giác. buồn nôn và nôn ¡nửa kèm dau

bụng, giống như đau bụng khi tiêu chảy, đánh trồng

ngực, ngất và suy tim - tuần hoàn.

Các triệu chứng liên gan với huyết áp tổng quát

thấp nghiêm trọng đòi hỏi phải giải tốc độ truyền

ngay lập tức. đồng thời. bệnh nhân bị ngộ độc phải

được đặt ở tư thế Tren.lelenburg (kéo căng ra theo

cử động leo thụ động) + truyền dịch tĩnh mạch. Sử

dụng các chất chủ vậu alpha- ad:eiiergic (tức là

methoxamine hoặc phenyiephrin), néu cần thiết.

Adrenalin và các chất tương tự không hiệu quả

đáng kể trên đấu hiệu l:+ huy $t áp liên quan đến quá

liều.

ìN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ VHE NÀO VÀ

LIEU LUQNG

Điều tri nhoi mau co’ tim cip: Ding nitroglycerin

là một trong s6 bién pliip diều trị cơ bản ban lầu ở

bệnh nhân nhồi máu cơ ti: cấp. - Ẻnh nhâu nhồi

máu cơ tim cấp có đau thất ngực kéo đài hoặc tăng

huyết áp hoặc phù phôi cấp, nitroelyeerin truyền

tĩnh mạch được sử dụug tröð vòng 24-48 e› dầu

 
với liều bắt đầu từ 12.5-25 microgain/ phút, ‹ áy trì

10-20 microgam/ phút ( kiòng du. để huyết áp

tâm thu < 90mmHg và tần số tim > 110 lần/phút.

„ười bệnh có suy thất trái (dùng ¡iưat phối hợp

với thuốc ức chế enzy nie chuyén doi néu ban) hân

dung nạp tốt) hode ine huy ct dp ng

Cần dùng liệu pháp liều tháp bạn dâu để tránh làm

giảm huyết áp quá mức (huyết ¿ð tâm thú <

90mmHg): glyceryl winitral 5 microvam/pht. lược

tang lén ti 5 dén 20 microyam/ jluit cdc! 5-10

phút 1 lần, tối đa 2U. microeam/ -..út cho tối khi

huyết áp trung bình siảm 10% ở roười hú: St áp

bình thường và giản: kho:rø 30/2 ở ngư. tặng

huyết áp; tiêm truyền luy +:¡ trong 24 giờh. - lâu

hơn.

Khi liều 200 microeau/ phút không làm hạ huyết

áp. phải ngừng truyền vì có kháng nitrat. Một liệu

pháp khác phải được thay thế ( như natri

nitroprusside, thuốc ức chế enzyme chuyển) nếu

đáp ứng thỏa đáng chưa đạt được ở liều 200

microgam/ phút. Hiệu quả của nitroglycerin thường

hết sau 12 giờ sau khi ngừng truyền.

Điều trị tăng huyết áp: truyền tĩnh mạch liều 5-

100mierogam/ phút. Khi có đáp ứng thì giảm liều

và tăng khoảng cách truyền. Tác dụng hạ huyết áp

xuất hiện trong vòng 2-5 phút và duy trì khoảng 3-5

phút sau khi dừng truyền. Chỉ được phép hạ 25%

trong vòng | gidđầu.

CAN BAO QUAN THUOC NÀY NHƯ THÊ

NAO

Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ẩm, tránh ánh

sáng. Không bảo quản trong phòng tắm. Không bảo

quản trong ngăn đá. Mỗi loại thuốc có thể có các

phương pháp bảo quản khác nhau. Đọc kỹ hướng

dan bao quản trên bao bì, hoặc hỏi được sĩ. Giữ

     

  
   

 

thuốc tránh xa tầm tay trẻ em và thú nuôi

CÁC THÔNG TIN KHÁC wy

Những thông tin được cung cấp không ỒN

N

L

w 1... ©
tham khảo ý kiên bác sĩ hoặc dược

cho lời khuyên của các chuyên viên yt

quyết định dùng thuốc.

Sản xuất bởi: FISIOPHARMA S.R.L

Nucleo Industriale — 84020 Palomonte (SA)- Ỹ

Chủ sở hữu giấy pháp:

ACARPIA-SERVICOS FA

LDA.

Ru» Dos Murcas, 88 Funchal Madeira — Bồ Đào

Nha
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