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Cough syrup for adults and children

PECTOLVAN IVY soo
(Dried Ivy Leaf extract (4-8):1 syrup 35mg/5ml)

Each 5ml of syrup contains:
Dried ivy leaf extract (4-8): 1............... 35 mg
(as Hederae helicis foli! extractum siccum (4-8):1,
extraction solvent: ethanol 30%) .
(equivalent to Hederacoside C 3.5 mg/5 ml) Batch No.. ####
M . Mfg. date: dd/mm/yyyy
anufactured by: dd /JSC “Farmak” Exp.date: mmiyyyy

74 Frunze Sir., Kiev, 04080, Ukraine

 

   
   

   

  

BỘ Y TẾ
CUC QUAN LY DUGC

pA PHE DUYET

Lân đàu:.lÃ..03.0.Đ4T

 

  
 

Bottle’s label

  
      

   

{Öunp ueH)
ÁÁKÑ/UUIUI/ÐP : ieyep dxa

ÁÑÁÑJuiUJpp— - pS Agen)

HHHE =: (xS 9198)
: PON Yoleg

 
} a ©

A @®apma

  

     

 
* Si rô ho thảo dược từ
cao khô lá thường xuân (4-8):1
[Hederae helicis folii extraclum siccum {4-8):1]

Thuốc dùng đường uống
Thành phần:

    
  

   
   

    

 

  
    

Herbal syrup made from the

extracts of dry Dry Ivy Leaf (4-8):1   
   

Bong p chiva 1 chai x 100m! si ra.
Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng.
Lắc kỹ trước khi dùng.
Số đăng ký (VN Reg. No.): VN-###-##

Dry place, protected from light, below 30°C.
Package: Bottle of 100ml / Box.
Kéep out of reach of children.
Read carefully the leaflet before use.
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Composition: . _ Mỗi 5 ml dung dịch sỉ rô có chứ:
Y Ee Each Smof syrup contains: z “vc Cao khô lá thường xuân (4-8):

- ›Ð 8 Diied ivy leaf extract (4-8):1..................35 mg 3 = ® [Hederae helicis foli extractum siccum (4-8):1,
= 52 (as Hederae helicis folli extractum siccum (4-8):1, 2 3 5 dung môi chiết xuất: ethanol 30%] —_
5s? So ỳ = extraction salvent: ethanol 30%) E - 5 tươngđương 3,5mg/äml Hederacoside C)

=e oS OT “© i i — 1 định:
—. š Ge aHederacoside C 3.5 mg/S ml) ® 2a Viêm đường hô hấp có kèm theo ho.
—= 5 ‘Aolinlintan - . > = 5S Dùng đề điều trị triệu chứng trong các bệnh lý
s š = cute inilammatory respiratory diseases = = 2 viêm phế quản mạn tính.
= ° accompanied by cough; symptomatictreatment m a Liễu lượng, cách dùng, chống chỉ định,

<r 5 E Š = of chronic inflammatory diseasesof bronchi. <= _ = tác dụng ngoại ý và các thông tin khác:
= e Đasage & administration, contraindieatian, =~ Xin xem hương dẫn trang hộp

=> x te = side effects and other informations: => ? 2 reales eenees anxuất.
mm œ Please read the enclosedleaflet inside. poi oO aoduan ne cho. Mab anntanhisang,

... 5 sẽ Specification: In-House standard. ~—¬ 3 hi: acl 30 Ki ở nắp: 90 ngả
= Storage: ø lạn sử dụng sau khi mở nắp:90 ngảy.

Sẽ 3So

|

c 8 Shake well before use. Oo > DNNK:.
LL 8 = Agomt LL A08 địa chỉ..

e 2 Manufactured by: 3 Sanxua a

Qa. ais J§C “FARMAK" Qa. 5 JSC "FARMAK’
Try s& 63 Frunze Sw, Kiev, 04080, Ukraine
Nha may: 74 Fronze Str, Kiev, 04080, Ukraine
_=-ouw

 Office: 63 Frunze Str, Kiev, 04080, Ukraine.          
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TO THONG TIN CHO BENH NHAN (PIL)

Tén san pham: PECTOLVAN IVY

   MO TA SAN PHAM
Thuốc dùng đường uống.
Dung dịch sĩ rô.

Hộp chứa I chai x 100 ml dung di

THANH PHAN CUA THUOC
Thuốc có nguồn gốc thảo được, từ cây thườñỹxuân (Hedera helix L.) họ Araliaceae (họ Nhân
sâm), bộ phận dùng: lá cây thường xuân (Hederae helicisfolium).

Cao khô lá thường xuân (4-8):1 [Hederae helicisƒolii extractum siccwm (4-8):1] được chiết từ
lá cây thường xuân, tỷ lệ (4-8): thể hiện: cứ 4 - 8 phần dược liệu lá cây thường xuân, chiết ra
1 phân cao khô, dung môi chiết xuất ethanol 30% (kl⁄kÙ.

Thành phần hoạt chất: Cao khô lá thường xuân (4-8):1 [Hederae helicisfolii extractum siccum
(4-8):1, dung môi chiết xuất ethanol 30% (kl/kl)].
Thanh phan td duoc: natri citrat, citric acid monohydrat, sorbitol (E420), kali sorbat, gôm
xanthan, ta duge diéu vi «Cherry 667» (dung dich propylen glycol), nước tỉnh khiết.

HAM LUQNG CUA THUOC
Mỗi 5 ml dung dịch sỉ rô có chứa:

Cao khô lá thường xuân (4-8): Ì......................-..-5<s+S<*+<x*sessxeerserexerse 35 mg

[Hederae helicisfolii extractfum siccwm (4-8):1, đụng môi chiết xuất ethanol 30% (kl/kl)]P
(tương đương 3,5mg/5ml Hederacoside C)

THUỐC DÙNG CHO BỆNH GÌ
Điêu trị viêm đường hô hâp cập có kèm theo ho.

Điêu trị triệu chứng của bệnh viêm phê quản mạn tính. =

 

NEN DUNG THUOC NAY NHU THE NAO VA BAO NHIEU
Thuốc dùng đường uống.

Sử dụng muỗng đi kèm trong hộp thuốc. Trước khi sử dụng, lắc chai cần thận.
Liêu thông thường:

Người lớn và trẻ > 12 tuổi: 5 — 7,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày.
Trẻ em 6 — 12 tuổi: 5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày;
Trẻ dưới 6 tuổi : 2,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày;
Đề đạt được hiệu quả điều trị ổn định, thuốc được khuyến khích tiếp tục điều trị 2-3 ngày sau
khi loại bỏ các triệu chứng. Thời gian điều trịphụ thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng

của bệnh, tuy nhiên, điều trị phải tiếp tục ít nhất 1 tuần. Nếu tình trạng của bệnh không cải thiện,
tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn.

KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUÓC NÀY
Chống chỉ định:
Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
Không nên dùng thuốc này cho các đối tượng:
Phụ nữ mang thai và cho con bú: Bởi vì tính an toàn của thuốc trên phụ nữ có thai vẫn chưa

được xác định, do đó chỉ dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú dưới sự chỉ dẫn và kê
toa của bác sĩ.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:
Thuôc dung nạp tôt, nhưng đôi khi xảy ra tiêu chảy, buôn nôn, nôn, phản ứng dị ứng da có thê
phát triên.



TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN (PIL)

Trong trường hợp có phản ứng phụ, không tiếp tục điều trị và tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn.

NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHẨM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG
THUOC NAY

Không có phản ứng không mong muốn nảo được biết đến khi sử dụng đồng thời đường uống
si r6 ho Pectolvan Ivy với các loại thuộc khác.

CAN LAM Gi KHI MOT LAN QUEN KHONG DUNG THUOC
Không uông liêu gập đôi đê bù vào liêu đã quên.

Tiêp tục dùng những lân sau theo liêu khuyên cáo.

CAN BAO QUAN THUOC NAY NHU THE NAO
Đề thuốc xa tầm tay và tầm với của trẻ em.

Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hạn dùng sau khi mở nắp: 90 ngày.
Không sử dụng thuốc quá hạn sử dụng in trên bao bì.

NHUNG DAU HIEU VA TRIEU CHUNG KHI DUNG THUOC QUA LIEU
Không có báo cáo liên quan.

CANPHAI LAM Gi KHIDUNG THUOC QUA LIEU KHUYEN CAO _
Nêu có quá liễu xảy ra, cân thông báo cho bác sĩ. Điều trị triệu chứng và hồ trợ.

TEN/BIEU TƯỢNG CỦA NHA SAN XUAT/NHA NHAP KHAU/CHU SO HUU GIAY
PHEP DANG KY SAN PHAM: aN

“Cc
Cơ sở sản xuất và sở hữu giấy chứng nhận sản phám dược phám: aéaN

JSC "FARMAK" NG MAI lš
Trụ sở: 63, Frunze Str., Kiev, 04080, Ukraine (U-crai-na) > PHAM | +.

Nha may: 74, Frunze Str., Kiev, 04080, Ukraine (U-crai-na) ¡QUÂN

AsNHUNG DIEU CAN THAN TRONG KHI DUNG THUOC NAY
Thuôc có chứa sorbitol, do đó, nó cân phải tránh cho bệnh nhân không dung nạp fructose.
Tham khảo ý kiên bác sĩ, dược sĩ của bạn khi dùng cho trẻ dưới 1 tuôi, hoặc dùng quá 7 ngày.

ANH HUONG DEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC
Không thây có báo cáo liên quan.

KHI NAO CAN THAM VẦN BÁC SĨ
Khi cần thêm thông tin, gặp phản ứng phụ của thuốc, hoặc dùng thuốc quá liều.
Khi dùng thuốc với liều cao hơn liều khuyến cáo hoặc đùng lâu dài trên 7 ngày, cần phải tham

khảo ý kiến của bác sĩ.

Phụ nữ có thai hoặc cho con  
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PECTOLVAN IVY

[Thông tin đành chơ cán bộytế]

Dung địch sỉ rô cao khô lá thường xuân [(4-8):1| 35mg/5ml

(Hederae helicisfolii extractum siccum (4-8):1, dung dich si r6 35mg/Sml)

KHUYEN CAO:
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng.

Nêu cân thêm thông tin, xin hỏi ý kiên bác sĩ.
Xin thông bảo cho bác sĩ biết các tác dụng ngoại ý xảy ra trong quá trình sử dụng thuốc.

Dé thuốc ngoài tầm với của trẻ.

Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.

THÀNH PHẢN: Mỗi chai 100 ml sỉ rô có chứa:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

5 À a A Ham lugng / Hàm lượng/
Thanh phan Tiêu chuân 5ml chai 100 ml

Hoat chat 1
Cao khô lá thường xuân (4-8):1 Tiên chuẩn cơ sở 35 mg 700 mg

[Hederae helicisfolii exiractum

siccum (4-8):1, đung môi chiết xuất
ethanol 30% (kl/kI)]. (p-
(tương đương 3,5mg/5ml \
|Hederacoside C)

Tá dược
INatri citrat EP 7.0 60 mg 1200 mg

Citric acid monohydrat EP 7.0 26,5 mg 530 mg) <<

Sorbitol (E420) EP 7.0 1925 mg 38500 nốt”:

Kali sorbat EP 7.0 6,7 mg 134 nữ 4 ne
G6ém xanthan EP 7.0 6mg 120 thai) Tươi

Ta duge diéu vi «Cherry 667» mi 2 . WZ] pược
(dung dich propylenelycol) Tiêu chuân cơ sở 0,625 mg 12,5me inet

Nước tính khiết EP 7.0 vừa đủ 5 ml{ vita du 100 mNve
MÔ TẢ THÀNH PHẢN THẢO DƯỢC LÀM THUOC: "=
Thuốc có nguồn gốc thao dược, từ cây thường xuân (ledera helix L.) họ Araliaceae (họ Nhân

sâm), bộ phận dùng: lá cây thường xuân (JJederae helicis folium).

Cao khô lá thường xuân [Hederae helicis folii extractum siccum (4-8):11 được chiết từ lá cây

thường xuân, tý lệ (4-8):1thê hiện: cứ 4 - 8 phần được liệu lá cây thường xuân, chiết ra 1 phần
cao khô, dung môi chiết xuất ethanol 30% (kl⁄Kl).

DƯỢC LỰC HỌC :
Cao khô lá thường xuân có chứa hoạt chất chủ yếu là các triterpen saponin, trong đó saponin chinh

mang lại tác dụng là hederasaponin C (hederacosid C), lá khô cây thường xuân dùng đề chiết cao

thường chứa hàm lượng hederacosid C (CzoHoeOzs) > 3%. Ngoài ra, cao khô lá thường xuân còn
có các hederasaponin khác như: hederasaponin B, D, E, E, G, H, I, tỷ lệ giữa các hederasaponin

(C:B:D:E:F:G:H:])khoảng1000:70:45:10:4

  

15:6:5,
Cao khô lá thường xuân có tác đụng làm giãn cơ trơn phế quản, chống co thất, giảm độ nhớt dich
nhày giúp long đờm và giảm ho.

DƯỢC ĐỘNG HỌC :
Trong một nghiên cứu thí điểm của Sehmidt (2003): sinh khả dụng của œ-hederin được đánh giá
ở người tình nguyện sau khi uéng thuốc. Một tình nguyện viên đã uống 1 g cao khô lá thường

xuân (5-7,5: 1; dung môi chiết xuất ethanol 30%) với hàm lượng 6,5% Hederacosid C và 4,0% a-
hederin. Không phát hiện được hàm lượng œ-hederin trong máu. Giới hạn phát hiện của ơ-hederin

trong máu đã được tính toán với 1,0 g/ml. Sir dung liều 2 lần/ngày, mỗi lần 130 mg cao khô lá

thường xuân (5-7,5: 1) trong khoảng thời gian 7 ngày, dùng cho 4 tình nguyện viên (tổng liễu:
1820 mg cao khô lá thường xuân (5-7,5: 1) với 72,8 mg a-hederin). Trong 3 người, có thé được
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[Thông tin dành cho cán bé yté]

quan sát thấy có một đỉnh rất nhỏ giới hạn phát hiện hoạt chất trong máu. Không thể định lượng
được do nồng độ hoạt chất trong các mẫu máu thấp.
Trong một nghiên cứu của Landgrebe (2002): 16 người tỉnh nguyện đùng liều hàng ngày 130 mg

cao khô lá thường xuân (5-7,5: 1; dung môi chiết xuất ethanol 30%). a-Hederin chi c6 thé duoc

phát hiện trong máu của hai tình nguyện viên. Nồng độ phát hiện là 1,39-1,51 nmol/l.

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị viêm đường hô hấp cấp có kèm theo ho.

Điều trị triệu chứng của bệnh viêm phế quản mạn tính.
LIEU LUQNG VA CACH DUNG:
Thuốc đùng đường uỗng.

Sử dụng muỗng đi kèm trong hộp thuốc. Trước khi sử đụng, lắc chai cần thận.
Liễu thông thưởng:

Người lớn và trẻ > 12 tuổi: 5 — 7,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày.
Trẻ em 6 ~ 12 tuổi: 5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày;
Trẻ đưới 6 tuổi : 2,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày;
Dé dat được hiệu quả điều trị ôn định, thuốc đượckhuyếnkhích tiếp tục điều trị 2-3 ngảy sau khi
loại bỏ các triệu chứng. Thời gian điều trị phụ thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của

bệnh, tuy nhiên, điều trị phải tiếp tục ít nhất 1 tuần. Nếu tình trạng của bệnh không cải thiện, tham
khảo ý kiến bác sĩ của bạn.

CHÓNG CHÍ ĐỊNH
Mẫn cảm với các thành phần của thuốc. 2~
KHUYEN CAO VA THAN TRỌNG
Thuốc có chứa sorbitol, do đó cần phải tránh cho bệnh nhân không đưng nap fructose.
Tham khảo ý kiến bác sĩ, được sĩ của bạn khi đùng cho trẻ đưới 1 tuổi, hoặc dùng quá 7 ngày.
PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Bởi vì tính an toàn của thuốc trên phụ nữ có thai vẫn chưa được xác định, do đó chỉ dùng thuốc
cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú dưới sự chỉ dẫn và kê toa của bác sĩ.

    

 

ẢNH HƯỚNG TRÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Ss
Không thấy có bảo cáo liên quan. SÀ

TƯƠNG TÁC THUỐC: wan
Không có phản ứng không mong muốn nào được biết đến khi sử đụng đồng thời đường uống sỉ JA! i

16 ho Pectolvan Ivy với các loại thuốc khác. AM

TAC DUNG KHONG MONG MUON ‘S
Thuốc dung nạp tốt, nhưng đôi khi xảy ra tiêu chảy, buồn nôn, nôn, phản ứng dị img da có thé ay

phat trién.

Trong trường hợp có phan ứng phụ, không tiếp tục điều trị và tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn.

QUÁ LIÊU VÀ XỬTRÍ KHI QUÁ LIÊU:
Chưa có báo cáo về quá liều.
Nếu có quá liều xảy ra, cần thông báo cho bác sĩ. Điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

BAO QUAN: Bao quan nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dudi 30°C.
TIÊU CHUÂN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn cơ sở
HAN DUNG:
24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hạn dùng sau khi mở nắp: 90 ngày

Số lô sản xuất (Batch No.), ngày sản xudt (Mfg. Date), hạn ding (Exp. Date): xin xem trên nhãn
hộp và lọ.

DANG BAO CHE VA QUI CACH DONG GO
Hộp chứa 1 lo x 100 ml dung dich si r6.

    

    

  
   

  

TRACH NHIEM HUU HAI
+| bie ;

DUGG PHAM] 4)

Sản xuất tại LJ-crai-na bởi: flee
JSC "FARMAK" =

Tru sé: 63, Frunze Str., Kiev, 04080, Ukr:

Nha may: 74, Frunze Str., Kiev, 04080, UI
BE MINH QUANAS/
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