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/THÀNH PHÀN: Mỗi gói 8 gam có chứa: N
Dịch chiết tương đương với các dược liệu sống:
Ngưu nhĩ phong (Daphniphyllum Calycinum Banth): 2 gam

La Liễu (PolyganumHydropiper L): 1 gam
DẠNG BẢO CHẾ: Thuốc cốm
CÁCH DÙNG -LIỀU DÙNG:
Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1gói 8g. pha

thuốc với nước ấm, uống trước bữa ăn 15 phút

e_ Điểu trị nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn: uống
1 đến 3 ngày.

e_ Điều trị viêm đại tràng mãn: một đợt điều trị là
12 ngày, điều trị củng cố từ 3-5 đợt tuỳ theo

HOTTEVTROT et e Me i, a cấp và mãn" một đợt
điều trị là 12 ngày, điều trị duytrị từ2-3 đợt.

Trẻ am: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1/2 gói.
AA QG 4H d VG NHA 8AN XUAT: HAIKOU PHARMACEUTICAL FACTORY CO., LTD

L v ui XÍ NGHIỆP DƯỢC PHÁM-CÔNG TY HỮU HAN HAI KHAU TRUNG QUỐC
`* ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

3ỏng XI NYfÐÒ 5ñ2 eo DE NGOAI TAM TAYTRE EM alge
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Số lô:
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Hộp 9 gói x 8g

THÀNH PHÀN: MỖI gói 8g chứa:
Hoạt chất: Dịch chiết tương đương với các dược liệu sống:
Nguu nhl phong (Daphniphytium calycinum Benth.}: 2g
La iu (PolygonumhydropiperL.): 1g
DANG BAO CHE: Thuốc cắm
CACH DUNG VA LIEU DUNG
+ Người lớn: Ngày uống 3 lân, mỗi lần 1 gói 8gam. Pha thuắc với nước
ấm, uống trước bữa ăn 16 phút,
+ _ Điều trị viêm đại trằng mãn tính: một đợi điều trị là 12 ngày, điều trị cũng
có từ 3-8đợttuỷ thea mứcđộ bệnh.
+ _ Điều trị nhiễm trùng- nhiễm độc thức ăn: udng 1-3 ngày.
+ _ BIẦu trị viâm dạ dày cấp và mãn tịnh: một đợt điều trị tà 12 ngày, điều trị

duy trì 2-3 đợt tuỳ theo mưc độ bệnh.

“_ Trẻ am: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1/2 gói.

BE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DUNG TRUS KHI DUNG.

NGÀY 8X:

HAN|DÙNG:

  

 

 

  

 

          

   

 

  

 

hủnhập khẩuvàphánphổi
CÔNGTY TMEÍH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨU ede

"TP.HãNội:Bé 13 Là 13A,PrdTrungHoe, Chu Ody,Hahội.
ram! ro

TRACH NHIỆN! HỖA4M
botPee § 6 TRONG HỌP THUÓC. 

 

Size: 80x 65 x65

Hộp 9 gói x 8g

TÁC DỤNG:
Kháng khuẩn, chống viêm, chống co that, gidm đau, giảm tiết acid
địch vị, chống loát, điều hòa chức năng sinh lý dạ dày- ruột.
Chl ĐỊNH:
5 Đặc trị viêm đại tràng mãn tính: Có triệu chứng miệng đẳng, ăn
không ngon, buồn nôn, chướng hơi, đau bụng, mót rặn, đi ngoài
phán nhão, la chảy hoặc táo bón.
+ Nhiễm trùng - nhiễm độc thức ăn: do nguyên nhân Ăn uống
(thức ăn sống lạnh, thức ăn kém vệ sinh gây bội nhiễm đường tiêu
hóa) có triệu ep: tức bụng, bụng chướng, tiất tả, phân hôi thói,

ô oặc nốt
W cắp và mãn tính: Có các triệu chứng đau bụng,

ợ chua.
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Hộp 6 gói x 8g

THÀNH PHÀN: Mỗi gói 8g chứa: Hoạt chất:Dịch
chiết tương đương với các dược liệu sống: Ngưu
nhĩ phang (Daphniphyflum caiycinum Benih.): 2g.
La liễu (Polygonum hydropiper L.): 1g
DANG BẢO CHẾ: Thuốc cốm
CACH DUNG VA LIEU DUNG
Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 gói
gam. Pha thuắc với nước Ấm, udng trước bữa
An 15 phút.
+ Điều trị viêm đại trảng mãn tính: một đợt điều trị
là 12 ngày, điều trị củng cá từ 3-ä đợt tuỷ thao
mức độ bệnh.
+ ĐiỀu trị nhiễm trùng- nhiễm độc thức ăn: uống
1-3 ngày.
- Điều trị viêm dạ dày cấp và mãn tính: một đợt
điểu trị là 12 ngày, điều trị duy trị 2-3 đợt tuỳ
theo mức độ bệnh.
Trả em: Ngày uỗng 3 lần, mỗi lần 1/2 gói.

BE XA TAM TAY TRE EM

BOC K? HUONG DAN SUF DUNG TRUGC KHI DLING.

NGÀY Sx:
SOLO:

HANDUNG:|

 

  
  

 

      

   

  

 

  

      

  

SDK: VN-XXXX-XX

PHONGbai A
Feng lao Unang wetKang Oranules

 

'khẩuvàphân.
CÔNG. Tn80iTHUESDtạiDƯỢC PHẨM ĐÔNGÁ
'TP.Hà Nội:SỐ 13 Lồ 13A,Phố Trung Hòa,Cầu Giầy ,HàNội.

TP-HCEgìdan!Sở ha (49g1794).R)4, 0:16,
Tok:08. Fae083017,
TP.ĐãNẵng;629ĐiệnBiênPhủ,P.An Khả, Q.ThanhKhả
Tel:84-611 Fax:84.5113724668

Hộp 6 gói x 8g

TÁC DỤNG:Kháng khuẩn, chống viêm, chống cơ
thắt, giảm đau, giảm tiết acid dịch vị, chống loát,
điều hòa chức năng sinh tý dạ dày- ruột.
CHI BINH
* Đặc trị viâm đại tràng mãn tính: Có triệu
chứng miệng đắng, án không ngon, buồn nân,
chướng hơi, đau bạng. mót rặn, đi ngoài phân
nhäo, Ïa chảy hoặcpec

iễm độc thức ăn: do nguyên“ Nhiễm trù
nhân ăn uốgổ (thú lạnh, thức ăn kém vệ
sinh gây bội rễm đường tiêu hóa) có triệu
chứng: tức bụi chướng, tiết tả, phân hôi
thếi, buỗn nôn Noặc sốt.
- Viêm dạ dày tấp và mãn tính: Có các triệu
chứng đau bụng, nöhxvà buần nên, ợ chua.
BAO QUAN: Trang goNqn, tranh dm, & nhiệt độ
phòng (dưới 30°C) "
ĐÓNG GÓI: Hộp 6 gói x8g `.

CACTHONGTIN KHACXINXEMTO’ +t
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Size: 80 x 65 x 45
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SDK: VN-XXXX-XX

mm. TRĂNG VI KHANG
e

Feng liao Chang weikang Granules

(Thuốc cốm — có đường)
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nêu cân thêm thông tin chỉ tiết xin hỏi ý kiến bác sỹ.

THÀNH PHÀN: Một gói 8gcó chứa:

Hoạt chất: Dịch chiết tương đương với các dược liệu sống:
Ngưu Nhĩ Phong (Daphniphyllum calycinum Bentf)................................ce2g

La Liễu (Polygonum Hlydropiper L)....................-.. -----css-ccccerekgHH1re. 1g

Tá dược: Tỉnh bột, Đường (vừa đủ)

MÔ TẢ: Hạt cốm màu nâu, vị ngọt dang.

TÁC DỤNG: Kháng khuẩn, chống viêm, chống co thắt, giảm đau, giảm tiết acid dịch vị, chống loét, điều hòa chức năng

sinh ly dạ dày- ruột.

CHỈ ĐỊNH:

@ Viêm đại tràng mãn tính: Có triệu chứng miệng đắng, ăn không ngon, buồn nôn, chướng hơi, đau bụng, mót

rặn, đi ngoài phân nhão, ïa chảy hoặc táo bón.

@ Nhiém tring — nhiễm độc thức ăn do nguyên nhân ăn uống (thức ăn sống lạnh, thức ăn kém vệ sinh gây bội

nhiễm đường tiêu hóa) có các triệu chứng: tức bụng, bụng chướng,tiếttả, phân hôi thối, buồn nôn hoặc sốt.

®“ Viêm dạ dày cấp và mãn tính: Có các triệu chứng đau bụng, nôn và buồn nôn, ợ chua.

CACH DUNG VA LIEU DUNG:
Người lớn: Ngày uỗng 3 lần, mỗi lằn 1 gói (8g). Pha thuốavớ[kước ám,,ồng trước bữa ăn 15 phút.

e Điều trị viêm đại tràng mãn: Một đợt điều trị là 12 ngày,tiiềuingting<otừ 3— 5 đợt tùy theo mức độ bệnh.

e Điều trị nhiễm trùng - nhiễm độc thức ăn: uống †—3 ngày.\ ¬ l

e Điều trị viêm dạ dày cấp và mãn tính: Một đợt điều trị là 12 ngấy, điều trị duy trì từ 2— 3 đợt.
Trẻ em: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1/2 gói.

CHÓNGCHỈ ĐỊNH: Không có

SỬ DỤNG THUÓC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú

TAC BONG LEN KHA NANG LAI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không
THẬN TRỌNG: Bệnh nhân tiểu đường không nên dùng

TAC DUNG KHONG MONG MUÓN: Hiếm gặp do thuốc có nguồn gốc thảo dược thiên nhiên.

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

BAO QUẢN: Trong gói kín, tránh ầm, ở nhiệt độ phòng (dưới 30°C)
ĐÓNG GÓI: Hộp 6 gói hoặc 9 gói, mỗi gói 8g

HẠN DÙNG: 2 năm, kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn sử dụng

TIÊU CHUẲN CHÁT LƯỢNG: nhà sản xuất
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= /TRACH NHIEM HUU HA

NHA SAN XUAT: HAIKOU PHARMACEUTICAL FACTORY CO., LTD
XỈ NGHIỆP DƯỢC PHÁM-CÔNG TY HỮU HAN HAI KHAU TRUNG QUOC

Địa chỉ Số 68, Đường Nam Hải, Quận Tú Anh, thành phố Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc.

Tel: 0898-68667172/ 68650115, Fax : 898-68664845
Nhà nhập khẩu và phân phối: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHÁM ĐÔNG Á

TP. Hà Nội: Số 13 Lô 13A, Phố Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 84 - 4 - 3783 1673, Fax: 84 — 4 — 3783 1676

T.P Hỗ Chí Minh: Số 449131 Sư vạn hạnh nd (Đường 3/2 cũ), P.12, Q.10.

Tel: 84 — 8— 8630 116, Fax: 84 ~ 8 — 8630 117
TP. Da Nang: 629 Điện Biên Phủ, P.An Khê, O. Thanh Khê

Tel: 84- 511 371345; Fax: 84- 511 372668

196”138(mm) 
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