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/ Mỗi hộp ETRACEPTIN chia 28 vién nén bao phim: 21 vidn mau trang mdi vién chia Desogestrel 0,150mg ——.
— Ethinyl Estradid' 20mcg, 2 viên màu xanh chứa tá dược và 5 viên màu vàng mỗi viên chứa Ethinyl Estradio ~~

10mcg. Chi định, cách đùng, chống chỉ định, các thông tin khác: xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng. Số lô SX,
ngảy SX, HD: Xem “Lot No.”, “Mfg. date” va “Exp. date” trén bao bì. Này Tết hạn là ngày 1 của tháng hết
hạn in trên nhần thuốc. Bảo quần: nơ khô mát, tranh ánh sáng, dưỡi 300. ĐỂ XA TẤM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ

™ HƯỚNG DẪN SỬ DUNG TRUOC KHI DUNG. Nha SX. LABORATORIOS RECALCINE S.A., No. 5670 Carrascal, —
X— Santiago, Chi Lê. NNK: Vimedimex Bình Dương, 18L1-2 VSIP-H, đường s6 3, KCN VSIP2, Binh Duong. SDK: ...
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| 28 coated tablets

Estraceptin
Desogestrel 0.150mg & Ethinyl Estradiol'20mcg/10mcg      
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Composition: Each box has 28 coated tablets: 21 white tablets each contains Desogestrel 0,150mg,
| Ethinyl Estradiol 20mcg. Excipients: q.s; 2 green tablets each contains excipients; 5 yellow tablets each

 

contains Ethiny! Estradiol 10mcg. For Indications, Contraindications, Dosage, Warnings, Adverse
effects, Drug interactions: read enclosed teaflet or as prescribed by physicians. KEEP ALL MEDICINES
OUT OF REACH OF CHILDREN. STORE IN A FRESH DRY PLACE, AWAY FROM THE LIGHT, NOT MORE —
THAN 30°C. Manufactured by LABORATORIOS RECALCINE S.A., No. 5670 Carasscal, Santiago, Chile. ⁄

a Quality specifications: Manufacturer's.
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Labeling for blister of Estraceptin

 

1 ———— White (active)

28 Coated tablet

ESTRACEPTIN®
DESOGESTREL 0.150 mg

ETHINYL ESTRADIOL 20 meg/10 meg

28 ~<— Yellow (active)

we 7
Manufactured by

LABORATORIOS RECALCINE S.A.,

No. 5670 Carrascal, Santiago, Chile

Lot No. :

Mfg date:

Exp date:
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Estraceptin”x

 

Desogestrel 0.150mg & Ethinyl Estradiolae

 

VIEN NEN BAO PHIM

 

Hướng dẫn sử dụng thuốc

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. NÉU CÀN THÊM THÔNG TIN,
XIN HOI Y KIEN BAC SY.

THANH PHAN

Mỗi viên bao phim màu trắng chứa: Desogestrel 0,150 mg: Ethinyl Estradiol 0,020 mg. Tá dược: Tĩnh

\ bột bắp, Microcrystalline Cellulose, Natri Croscamellose, Eowidone, Talc, Magnesi Stearat, Lactose
 

Ds 1 CODD SEI
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Mỗi viên bao phim màu xanh lục chứa tá dược: Tỉnh bột bắp, Microcrystalline Cellulose, Natri

Croscamellose, Povidone, Talc, Magnesi Stearat, FD&C Blue No2 aluminum lacquer, FD&C Yellow

NoŠS aluminum lacquer, Lactose Monohydrate, Hypromellose, Macrogol 6000, White polymeric coat.

Mỗi viên bao phim màu vàng chứa: Ethinyl Estradiol 0,010 mg. Tá dược: Tỉnh bột bắp,

Microcrystalline Cellulose, Natri Croscamellose, Povidone, Tale, Magnesi stearat, FD&C Yellow No5

aluminum lacquer, Lactose Monohydrate, Hypromellose, Macrogol 6000, White polymeric coat.

PHAN LOAI DUOC LY - TRI LIEU

Hormon tranh thai dùng đường toàn thân.

DƯỢC LÝ HỌC Vy

Các đặc tính dược lực học

Estraceptin là một thuốc ngừa thai uống kết hợp gồm Desogestrel là một Progesteron tổng hợp và

Ethinyl Estradiol là mét Estrogen téng hợp.

Sự kết hợp Estrogen và Progestin có tác dụng ức chế hệ dưới đồi- tuyến yên làm giảm tiết hormon

hướng sinh dục GnRH.

Progestagen (Desogestrel) làm giảm phóng thích hormon hoàng thẻ (LH) cần thiết cho sự rụng trứng.

Estrogen (Ethinylestradiol) tre ché hormon kich thích nang non (FSH). Ca 2 chất này đều ức chế noãn

chín và sự phóng noãn. Tác động hiệp lực của Desogestrel và Ethinylestradiol ngăn sự rụng trứng, vì

vậy tác dụng chính là ngừa thai.

Ngoài ra, các tác dụng khác cũng góp phần ngừa thai bao gồm làm chậm sự tang sinh,hnộimmạc tửĐụng,

vì vậy ngăn cản sự làm tổ của trứng đã được thụ tỉnh và gây ra sự thay đổi dịch nhậlátkếnnng làm giảm

khả năng tinh trùng gặp trứng. i VANPHO}NG ey

œ
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Ngoài những hiệu quả kể trên của viên tránh thai kết hợp 2 thành phần, những viên cuối cùng chỉ có
Estrogen (Ethinylestradiol) liều thấp có tác dụng ức chế mạnh sự phát triển của nang noãn, giảm khả

năng phóng noãn vừa có hiệu quả tránh thai đồng thời giảm những tác dụng phụ khác như ra máu giữa

kỳ, các triệu chứng tiễn kinh nguyệt, đau đầu khi có kinh, đau bụng kinh.

Các đặc tính dược động học:

Desogestrel

Hấp thu: Sau khi uống, Desogestrel được hấp thu nhanh và gần như hoàn toàn ở đường tiêu hóa, sau

đó biến đổi thành 3-Keto-Desogestrel, là chất chuyển hóa có hoạt tính sinh học. Nông độ đinh trung

bình trong huyết tương (Cmax) khoảng 2ug/mIl, đạt được sau khoảng 1,5 giờ (T max). Sinh khả dụng

của Desogestrel là 62-81%.

Phân bỗ: 3-Keto-Desogestrel liên kết với Protein huyết tương khoảng 66% (với Albumine) và phức

hợp Globulin-hormon giới tính khoảng 31%, thê tích phân bố là 1,5l⁄/kg

Chuyến hóa : Ngoài 3- Keto- Desogestrel là chất chuyển hóa chính có hoạt tính sinh học, được tạo ra

trong gan và trên thành ruột, chất chuyển hóa xa hơn của Desogestrel là 3a- OH- Desogestrel và 3a-

OH-51-H-Desogestrel (gọilà chât chuyên hóa pha Ï). Những chất chuyên hóa này không có hoạt tính

dược lý và sau đó được biến đối thành những chất chuyển hóa phân cực, chủ yếu dưới dạng Sulfat và

Glucoronid, một phần dưới dạng liên hợp (chất chuyên hóa pha II). Độ thanh thải huyết tương khoảng

2ml/phút/kg.

Thải trừ: Thời gian bán thải trung bình của 3- Keto-Desogestrel là 30 giờ. 45 % bài tiết qua nước tiểu,

hơn 30% qua phân. Hàm lượng ở trạng thái ồn định đạt được ở nửa sau của chu kỳ, khi mà hàm lượng

huyết tương của Ketogestrel tăng gấp 2-3 lần.

Ethinyl estradiol vyX⁄

Hấp thu: Hắp thu nhanh và gần như hoàn qua qua đường tiêu hóa. Nồng độ đỉnh trung bình trong

huyết tương Cmax khoảng 80ug/ml, đạt được sau khoảng 1-3 giờ (Tmax). Do sự liên hợp tiền hệ

thống và tác dụng chuyển hóa đầu tiên mà sinh khả dụng tuyệt đối của Ethinyl Estradiol gần 60%

Phân bố: Ethinyl Estradiol liên kết gần như hoàn toàn với Protein huyết tương, nhất là với Albumine

và làm tăng mạnh hàm lượng SHBG trong huyết tương. Thẻ tích phân bố 1a 5I/kg.

Chuyên hóa: Ethinyl Estradiol có sự liên hợp tiền hệ thống khá mạnh. Không gắn trên thành ruột, nó

chịu sự chuyên hóa pha I và liên hợp ở gan (chuyển hóa pha II). Ethinyl Estradiol cũng như những

chất chuyển hóa pha I, vào mật dưới dạng Glucoronic và liên hợp Sulfat và vào vòng tuần hoàn gan

ruột. Độ thanh thải huyết tương khoảng 5ml/phút/kg.

Thải trừ: Thời gian bán thải của Ethinyl Estradiol khoảng 24 giờ. Khoảng 40% thải trừ qua nước tiểu,

60 % qua phân dưới dạng Glucoronic và liên hợp Sulfat.

Hàm lượngở trạng thái ôn định đạt được sau 3-4 ngày, khi hàm lượng huyết tương của thuốc gyicao

hon khoang 0-40% hàm lượng sau khi dùng liều đơn. >>
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LIÊU VÀ CÁCH DÙNG

Bắt đầu uống viên có ghi số 1 trên mặt sau của hộp nhựa chứa vỉ thuốc, vào ngày đâu tiên của chu kỳ

kinh nguyệt.

Uống mỗi ngày l viên trong 28 ngày theo thứ tự sau đây: 21 viên trắng, 2 viên xanh, 5 viên vàng, giữ

đúng thứ tự số và chiều mi tên cho tới khi uống hết vi thuốc. Nên ghi lại ngày thứ mấy của tuân bắt

đầu uống viên thứ nhất, ngày này sẽ luôn luôn là ngày khởi đầu khi dùng vi thuốc kế tiếp.

Sau khi uống viên thuốc cuối cùng của vỉ thuốc, hãy bắt đầu uống viên số 1 của vỉ mới vào ngay ngày

hôm sau, dù chưa thây hành kinh hoặc đã ngưng hành kinh.

Rất cần để ghi nhớ ngày uống viến số 1 (ngày 1), và các ngày 8, 15, 22 sẽ luôn luôn xảy ra cùng một

ngày trong tuân. Điều này sẽ giúp kiểm tra việc dùng thuốc được tiễn hành có đúng cách không.

Để tránh việc quên dùng thuốc, nên uống thuốc vào cùng một thời điểm trong ngày, tốt nhất là sau bữa

ăn chiều hay trước khi đi ngủ.

Nếu quên uống thuốc, phải uống lại ngay sau khi nhớ ra, càng sớm càng tốt, không để quá 12 giờ sau
{_ 3 = _— 
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Nếu đã để quá 12 giờ, khả năng bảo đảm tránh thai không còn chắc chắn. Tiếp tục uống những viên

còn lại vào thời điểm thường kỳ và nên sử dụng thêm một biện pháp tránh thai phụ cho tới khi hết chu

kỳ. Trong trường hợp này cần thử có mang thai hay không trước khi bắt đầu dùng thuốc cho chu kỳ kế

tiếp.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH

e - Không được dùng trong các bệnh:huyết khối tắc mạch, tiền căn huyết khối tắc mạch; bệnh về

mạch máu ở tim, não, haymắt; suy thận; bướu ác tính ở vú, tử cung hay tuyến yên phụ thuộc

hormon; suy gan nặng hoặc khởi phát;xuất huyết đường sinh dục chưa được chuẩn đoán,

porphyria; bệnh xơ tai; tiểu đường: tăng lipid máu; chứng ứ mật tái phát; tiền sử bệnh herpes

trong khi mang thai; có thai; cho con bú; vàng da trong lúc mang thai không rõ nguyên nhân.

° Chống chỉ định tương đối: rối loạn biến dưỡng, bệnh như béo phì; tăng tiết Sữa, VỚI nồng độ

prolactin cao; tiền sử sỏi mật chưa được điều trị.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN

Có thể có các triệu chứng hiếm gặp sau đây: tăng huyết áp, vàng da tắc mật, tăng lipid máu, tiểu

đường, đau vú nặng, bệnh tuyến vú lành tính hoặc ác tính, bướu tử cung, bướu gan, tăng tiết sữa, cần

được chuẩn đoán bệnh u tuyến yén, buồn nôn, nhức đầu, tăng trọng; căng vú; dễ bị kích thích hoặc

trầm cảm; nám da; chảy máu giữa các chu ký kinh nguyệt; kinh nguyệt ít; nhiễm nấm candida âm đạo;

nguy cơ sỏi mật; có thể xuất hiện chứng không dung nhận kính sát tròng.

Hỏi ý kiến bác sĩ nếu có những tác dụng không mong muốn chưa được kể trên.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG
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Cần ngừng thuốc khi có các triệu chứng sau đây: nhức đầu nặng hoặc bất mướn

tăng huyết áp. |



Lưu ý: Khám sức khỏe định kỳ trước và trong khi điều trị; Theo dõi đặc biệt ở bệnh nhân động kinh,

nhức nửa đầu, hen, trầm cảm, có tiền sử gia đìnhvề ung thư vú; Trong trường hợpxuất hiện rối loạn

tiêu hóa như nôn mửa, có thể làm giảm tác dụng của thuốc; Trong trường hợp có kế hoạch phẫu thuật,

phải ngừng dùng thuốc 1 tháng trước phẫu thuật và không được tiếp tục điều trị trong giai đoạn chưa

đi lại được; Ngưng điều trị trong trường hợp phải nằm 1 chỗ lâu dài.

TƯƠNG TÁC THUÓC VÀ CÁC TƯƠNG TÁC KHÁC

Hãy thông tin cho bác sỹ tất cả những thuốc bạn đang dùng, kế cả những thuốc không kê đơn.

Tương tác có thể xảy ra với các thuốc sau:

Dùng chung với Troleandomycine làm tăng nguy cơ vàng da ứ mật. Khuyến cáo không dùng với các

thuốc gây cảm ứng men như: Barbiturat, Phenytoin, Primidone, Carbamazepin, Rifampin,

Griseofulvin vì làm giảm tác dụng tránh thai.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai: Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai

 

Phụ nữ cho con bú: Không dùng cho phụ nữ đang cho con bú vì hormon qua được sữa mẹ có thể ảnh

hưởng đến em bé.

NGƯỜI LAI XE VA VAN HANH MAY MOC Không có báo cáo

QUÁ LIÊU VÀ XỬ TRÍ

Sự quá liều có thể gây ra buồn nôn, hoặc xuất huyết ờ phụ nữ. Phải đến bác sĩ ngay khi dùng quá liều.

Nên tiến hành biện pháp rửa dạ dày, các liệu pháp nâng đỡ và duy trì cần thiết. Triệu chứng quá liều

trên trẻ em khi uống liều cao ESTRACEPTIN chưa được báo cáo.

BẢO QUẢN Giữ thuốc nơi khô, mát, tránh ánh sáng, đưới 30°C và xa tầm với của trẻ em.

TRÌNH BÀY Hộp 1 vi 28 viên bao phim gồm 2lviên màu trắng, 2 viên màu xanh lục, 5 viên màu

vàng.

HAN DUNG 56 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng ghi trên nhãn thuốc.

TIỂU CHUAN CHÁT LƯỢNG TCCS Ñ⁄

NHÀ SẢN XUẤT

Sản xuất.boi: LABORATORIOS RECALCINES.A., Carrascal No. 5670, Santiago, Chile. Thông
tin chỉ tiết về sản phẩm xin liên hệ nhà phân phối:Vimedimex Binh Duong, 18 L1-2, đường sô 3
VSIP II, P. Hòa Phú, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Điện thoại 1800-545402.

 



Estrdcopfn `:
Desogastret 0.150mg & Ethinyl Estradiol2lmc0/1Omcg

TO THONG TIN CHO BENH NHAN
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Xin liên hệ với bác sĩ hoặc được sĩ nếu cần thêm thông
tin. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng bất lợi gặp phải khi dùng thuốc. Để thuốc xa tầm với
của trẻ em.

I. Tên sản phẩm: ESTRACEPTIN
2. Mô tả sản phẩm:

ESTRACEPTIN là hormon tránh thai dùng đường toàn thân. Cơ chế tránh thai của thuốc là:

e - Ngăn sự rụng trứng do giảm tiết hormon GnRH vùng dưới đồi

e Ngan can su lam tổ của trứng đã được thụ tinh do làm chậm sự tăng sinh nội mạc tử cung

e Ngan tinh trùng gặp trứng do gây ra sự thay đổi dịch nhây tử cung.

3. Thành phần của thuốc:

Viên bao phim màu trắng: Hoạt chất: Desogestrel và Ethinyl Estradiol; Ta duoc: Tinh bét bắp,

Microcrystalline cellulose, Natri croscamellose, Povidone, Talc, Magnesi stearat, Lactose monohydrate,

Hypromellose,Macrogol 6000, White polymeric coat.

Viên bao phim màu vang: Hoat chat: Ethinyl Estradiol; Ta được: Tỉnh bột bắp, Microcrystalline cellulose,

Natri croscamellose, Povidone, Talc, Magnesi stearat, FD&C Yellow NoS aluminum lacquer, Lactose

monohydrate, Hypromellose, Macrogol 6000, White polymeric coat.

Viên bao phim màu xanh lục (viên giả được) Tá dugc: Tinh bét bap, Microcrystalline Cellulose, Natri

croscamellose, Povidone, Talc, Magnesi stearat, FD&C Blue No2 aluminum lacquer, FD&C Yellow NoŠ

aluminum lacquer, Lactose monohydrate, Hypromellose, Macrogol 6000, White polymeric coat.

4.. Hàm lượng của thuốc:

Vién mau trang chita:Desogestrel 0,150 mg; Ethinyl Estradiol 0,020 mg; Tá được: Corn Starch 17,074 mg,
Microcrystalline Cellulose 7,330 mg, Sodium croscarmellose 0,600 mg, Povidone 1,900 mg, Talc 2,600mg,

Magnesium stearate 0,180 mg, Lactose monohydrate q.s 50,000 mg; Ta dugc bao phim: Hypromellose 0,912
mg, Macrogol 6000 0,203 mg, Talc 0,101 mg, White Polymeric coat (White Opaspray K-1-7000-S)* 0,284 mg

Viên bao phim màu vàng: Hoạt chat: Ethinyl Estradiol 0,010 mg; Ta duoc: Corn Starch 16,699 mg,
Microcrystalline Cellulose 7,480 mg, Sodium croscarmellose 0,600 mg, Povidone 1,900 mg, Talc 2,600 mg,
Magnesium stearate 0,170 mg, FD&C Yellow N°5. Aluminum Lacquer 0,400 mg, Lactose monohydrate q.s 50,000 mg;

Tá dược bao phim: Hypromellose 0,820 mg, Macrogol 6000 0,183 mg, Talc 0,091 mg, White Polymeric coat
(White Opaspray K-1-7000-S) * 0,256 mg, FD & C Yellow N°5. Aluminum Lacquer 0,150 mg.

Viên màu xanh lục chứa ta duge: Corn Starch 16,750 mg, Microcrystalline Cellulose 7,560 mg, Sodium

croscarmellose 0,600mg, Povidone 1,900 mg, Talc 2,600 mg, Magnesium Stearate 0,170 mg, FD & C
Blue N°2. Aluminum Lacquer 0,195 mg, FD & C Yellow N°5. Aluminum Lacquer 0,139 mg, Lactose

monohydrate q.s. 50,000 mg. Ta dugc bao phim: Hypromellose 0,736 mg, Macrogol 6000 0,165 mg, Talc
0,081 mg, White Polymeric coat (White Opaspray K-1-7000-S) * 0,230 mg, FD & C Yellow N°S. Aluminum
Lacquer 0,135 mg, FD & C Blue N°2. Aluminum Lacquer 0,153 mg

Hộp 1 vi x 28 vién nén bao phim gồm: 21 viên màu trắng: 2 viên màu xanh lục; 5 viên màu vàng

5. Thuốc dùng cho bệnh gì?
Tránh thai hàng ngày 3

6. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng? 9

Bắt đầu uống viên có ghi số 1 trên mặt sau của hộp nhựa chứa vỉ thuốc, vào ngày đầu tiêu chà chu kỳ

kinh nguyệt. teal ĐẠI DIỆN||i)

Uống mỗi ngày l viên trong 28 ngày theo thứ tự sau đây: 21 viên trăng, 2 viên xanh, sânVàng, giữ)iúng †thứ tự

số và chiều mãi tên cho tới khi uống hết vi thuốc. Nên ghi lại ngày thứ mấy của tuần bÃ đầu udng viên thứ nhất,

ngày này sẽ luôn luôn là ngày khởi đầu khi dùng vi thuốc kế tiếp. b +.



Sau khi uống viên thuốc cuối cùng của vỉ thuốc, hãy bắt đầu uống viên số 1 của vỉ mới vào ngay ngày hôm sau,

dù chưa thấy kinh nguyệt hoặc đã ngưng kinh nguyệt.

Rất cần để ghi nhớ ngày uống viễn số 1 (ngày 1), và các ngày 8, 15, 22 sẽ luôn luôn xảy ra cùng một ngảy trong

tuần. Điều này sẽ giúp kiểm tra việc dùng thuốc được tiến hành có đúng cách không.

Để tránh việc quên dùng thuốc, nên uống thuốc vào cùng một thời điểm trong ngày, tốt nhất là sau bữa ăn chiều

hay trước khi đi ngủ.

7. Khi nào không nên dùng thuốc này?

e - Tuyệt đối không được dùng trong các bệnh: huyết khối tắc mạch, tiền căn huyết khối tắc mạch; bệnh về

mạch máu ở tim, não, haymắt; suy thận; bướu ác tính ở vú, tử cung hay tuyến yên phụ thuộc hormon;

suy gan nặng hoặc khỏi phát; xuất huyết đường sinh dục chưa được chuẩn đoán, Porphyria; bệnh xơ tai;

tiểu đường; tăng lipid máu; chứng ứ mật tái phát; tiền sử bệnh Herpes trong khi mang thai; có thai; cho

con bú; vàng da trong lúc mang thai không rõ nguyên nhân.

e Chống chỉ định tương đối: rối loạn biến dưỡng, bệnh như béo phì; tăng tiết sữa, với nồng độ Prolactin

cao; tiền sử sỏi mật chưa được điều trị.

8. Tac dung không mong muốn:

Có thể có các triệu chứng hiếm gặp sau đây: tăng huyết áp, vàng da tắc mật, tăng lipid máu, tiểu đường, đau

vú nặng, bệnh tuyến vú lành tính hoặc ác tính, bướu tử cung, bướu gan, tăng tiếtstra, cần được chuẩn đoán

bệnh u tuyến vên, buồn nôn, nhức đầu, tăng trọng; căng vú; dễ bị kích thích hoặc trầm cảm; nám da; chảy

máu giữa các chu kỳ kinh nguyệt; kinh nguyệt it; nhiễm nắm Candida âm đạo; nguy cơ sỏi mật; có thể xuất

9.. Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?

Không dùng chung với Troleandomycine làm tăng nguy cơ vàng da ứ mật.

Không dùng chung với các thuốc gây cảm ứng men như Barbiturat, Phenytoin, Primidone, Carbamazepin,

Rifampicine, Griseofulvin vì làm giảm tác dụng tránh thai.

10. Cần làm gì khi quên không dùng thuốc?

Phải uống ngay sau khi nhớ ra, càng sớm càng tốt, không để quá 12 giờ sau giờ uống thuốc thường ngày.

Nếu đã để quá 12 giờ, khả năng bảo đảm tránh thai không còn chắc chắn. Tiếp tục uống những viên còn lại vào

thời điểm thường kỳ và nên sử dụng thêm một biện pháp tránh thai khác cho tới khi hết chu kỳ. Trong trường hợp

này cần thử có mang thai hay không trước khi bắt đầu dùng thuốc cho chu kỳ kế tiếp.

11. Cần bảo quản thuốc này như thế nào?
Giữ thuốc nơi khô, mát, tránh ánh sáng, dưới 30°C và xa tầm với của trẻ em.

Han dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

12. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều
Sự quá liều có thể gay ra buồn nôn, hoặc xuất huyết ở phụ nữ. Tác dụng trên trẻ em khi uống liều cao cửä .‹-

ESTRACEPTIN chưa được báo cáo. í

13. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo?

{

   

 

Phai đến bác sĩ ngay khi dùng quá liều. Bác sỹ sẽ tiến hành biện pháp rửa dạ dày, các liệu pháp nâng đỡ vàdụ

trì cần thiết.

14. Tên/ biểu tượng của nhà sản xuất/ nhà nhập khẩu/chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản

phẩm:

> GvRECALCINE S.A., a5 No. 5670, Santiago, Chile.  
1800-545402. ga

NSAs z CORPORACION Áp PHONG \-\

aS PHO CUC TRUONG » Recalcine i DIEW |m

&á⁄ Nowyin Vin Shank Xe LL
15. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này: St A

 

Cần ngừng thuốc khi có các triệu chứng sau đây: nhức đầu nặng hoặc bất thường, thay đổi thị giác, tăng

huyết áp.



Lưu ý: Khám sức khỏe định kỳ trước và trong khi điều trị; Theo dõi đặc biệt ở bệnh nhân động kinh,

nhức nửa đầu, hen, trầm cảm, có tiền sử gia đình về ung thư vú; Trong trường hợp có kế hoạch phẫu

thuật, phải ngừng dùng thuốc 1 tháng trước phẫu thuật và không được tiếp tục điều trị trong giai đoạn

chưa đi lại được; Ngưng điều trị trong trường hợp phải nằm một chỗ lâu dài.

16. Khi nào cần tham vấn bác sĩ?

Hỏi ý kiến bác sĩ nếu có những tác dụng không mong muốn chưa được kẻ trên, hoặc trường hợp xuất hiện rối

loạn tiêu hóa như nôn mửa, có thể làm giảm tác dụng của thuốc.

17. Ngày xem xét sửa đôi lại tờ thông tin cho bệnh nhân: VSI
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