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Số lô SX

Ngày SX:
HD:

THUỐC HO
 

 
 

 



TỜ HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG THUỐC

THUỐC HO P/H
Thành phần:
 

Thành phần Cho 1 lo x 90ml Cho 1 lo x 100ml Cho 1 lo x 125ml

Cao đặc Bach bd (Extractum radicis 1,8g (tương đương 2g (tương đương với 2,5g (tương đương
 

   Nước tinh khiết (Aqua purificafa) vđ 90ml    
Dạng bào chế: Cao lỏng.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 90ml; hộp 1 lọ x 100ml; hộp 1 lọ x 125ml.

Chỉ định: Bổ phổi, tiêu đờm. Trị các chứng ho gió, ho lâu ngày, rát cổ, viêm họng, viêm phế quản.

Cách dùng & liều dùng:

Ngày uống 2 - 3 lần, uống sau bữa ăn:

-  Tré em duéi 6 tuổi, mỗi lần 10ml (2 thìa cà phê).

- Trẻ từ6 - 14 tuổi, mỗi lần 15ml (3 thìa cà phê).

~__ Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 20ml (4 thìa cà phê).

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ

nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao. Người bệnh tăng huyết áp, tự
hãn.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân tiểu đường, suy tim, đau thắt ngực, phụ nữ có thai và cho con bú.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc chống chỉ định cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi nên cần thận trong khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú để

đảm bảo an toàn cho thai nhi và cho trẻ bú mẹ.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái
xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Trong thời gian dùng thuốc, không nên uống rượu, bia hay ăn các

đồ ăn cay, nóng như ớt, hạt tiêu, các thực phẩm dễ gây dị ứng như tôm, cua....

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốcquá liều. Khi dùng thuốc quá

liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhấtđể có biện pháp xứ trí kịp thời.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Nếu thuốc bị mốc, biến màu hoặc thấy có,hiện tượng lạ thì phải báo cho nhà sản xuất.

Sau khi mở nắp lọ thuốc, nên sử dụng trong vòng không quá 1 tháng kể từ ngày mở nắp,,
f

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 309C. icy

Tiêu chuẩn: TCCS. \ N
vt ££

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muda apphảiKhí sử U

Nếucần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác Sĩ». -
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em. TU@Q.CUC TRƯỞNG

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi: P.TBƯỞNG PHÒNG
_ _ Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng (fy x Af i 2 aes

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thà(WidGH6, Hit
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn
Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222 Fax: 04. 33978024 


