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Medicine for sore throats / Viên ngậm trị đau họng

StrepsilsMedicine for sore throats / Vién ngam tri dau hong

Original

Strepsils _ `
© © -

Strepsils is an antiseptic lozenge for relief of sore throat for children and
R adults. Dissolve a lozenge slowly in the mouth every 2 to 3 hours.
¬ not exceed the stated dose. If symptoms persist, consult yourdoct A

      

     
       

   

    

Remember young children can choke on lozenges. Contra-indica'
Hypersensitivity to any of the ingredients. Store at room temper
(at or below 30°C). Specification: In-house. Packing size: Box
sachets x 2 lozenges. Keep out of the reach of children.
Read carefully the instruction before use.

  

Formulation : Each lozenge contains:
2,4-Dichlorobenzyl Alcohol 1.2 mg

Amylmetacresol 0.6 mg  

Lot Noy $618 SX:

Mfg. Date/NSX:
Exp. Date/ HD:

  

   

  

Antiseptic
Lozenge

x 2 lozenges Myan. Reg. No

by `
kiser Healthcare Manufacturing (Thailand) Ld.

urdkrabang-Bangplee Road. Bangplee, Samutprakarn 10§40
Éị
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Strepsils
Original
Medicine for sore throats

== Viên ngậm trị dau hong

Medicine for sore throats / Viên ngậm trị đau họng

Strepsils
Original

Antiseptic
Lozenge

   

    
    
     

 

  
    

  

Strepsils Odginal là viên ogậm kháng khuẩn đế làm giảm đau họng
dung cho trẻ em và ngưới lớn. Liểu lượng và cách dùng: Ngậm 1 viên

để tan chậm trong miệng cách khoáng 2 đến 3 gx› Không đùng quá
Hiéu 8 chi định Nếu các triệu chúng kéo dai, hỏi ý kiến bắc sĩ. Cảnh

báo và thận trọng: Phải nhớ lh trẻ nhỏ có thể bị nghẹt thở do viên
ngâm. Chồng chí định: Quả mẫn cắm với bất kỳ thành phần nào của
thuốc. Báo quản ở nhiệt độ phỏng (430C). Quy cách đóng gói: Hộp
100 gói x 2 viên ngậm Đề xa tắm tay trẻ em Đọc kỹ hướng dẫn sử
dụng trước khi dùng. Các thông tin khác xia đọc trong tờ hướng dẫn
sử dụng kêm theo

         

    
  Thành phần: Mỗi viên ngậm chứa:

2,#Dichicrcbenzyl Alcohol 1,2 mg,
Amylmetacresol 0,6 mg.
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Medicineforsorethroats / Viên ngậmtrị đau họng.

S ilsMedicine for sore throats / Viên ngậm trị đau họng trepSI S

Original

Strepsils _ `
© © :

Strepsils is an antiseptic lozenge for relief of sore throat for children and
a. adults. Dissolve a lozenge slowly in the mouth every 2 to 3 hours. Do

not exceed the stated dose. If symptoms persist, consult your

   
  
   

   

   

    

 

Remember young children can choke on lozenges. Contra-indi
Hypersensitivity to any of the ingredients, Store at room temp
(at or below 30°C). Specification: In-house. Packing size: Box of
sachets x 2 lozenges. Keep out of the reach of children.

| Read carefully the instruction before use.

||
|
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Formulation : Each lozenge contains: |
2,4-Dichlorobenzyl Alcohol 1.2 mg i
Amylmetacresol 0.6 mg  

Lot Nov Sé 16 SX:
Mfg. Date/NSX:
Exp. Date / HO:

  

   

  

Antiseptic
Lozenge

J

1 00 Lozenges D1011đáyng TÔ SGHệ, (Thailand) ae
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Medicine for sore throats / Viên ngậm trị đau họng

Strepsils
Original

Antiseptic
Lozenge

  Strepsils Original la vién ngậm kháng khuẩn đế làm giảm đau họng
dùng cho trẻ em và người lớn. Liều lượng và cách dùng: Ngậm 1 viên
để tan chậm trong miệng cách khoảng 2 đến 3 giờ, Không dùng quá
liều đã chỉ định. Nếu các triệu chứng kéo dài, hỏi ý kiến bác sĩ. Cảnh
báo và thận trọng: Phải nhớ là trẻ nhỏ có thể bị nghẹt thở do viên
ngậm. Chống chỉ định: Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của
thuốc. Bảo quản ở nhiệt độ phòng (<30%). Quy cách đóng gói: Hộp.
50 gói x 2 viên ngậm. Để xa tấm tay trẻ em,Đọc kỹ hướng dẫn sử
dụng trước khi dùng. Các thông tin khác xin đọc trong tờ hướng dẫn
sử dụng kèm theo.

 

   

Thành phần:Mỗiviên ngậm chứa:

2,4-Dichlorobenzyl Alcohol 1,2 mg,
Amylmetacresol 0,6 mg,
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Chỉ định: Strepsils Original là viên ngậm kháng khuẩn để làm giảm đau họng dùng cho trẻ em và người lớn. Liều lượng
 

và cách dùng: Ngậm Ï viên để tan chậm trong miềng cách khoảng2đến3 già Không dùng quá liều đã thịđịnh: Néo
_-{- |rác triệu chứngkéo dài; hỏi ý kiến bác sI: CIRH Bão v. n trọng: Phải nhớ là trẻ nhỏ có thể bị nghẹt thở do viên

ngắm. Chống chỉ định: Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Bảo quản ở nhiệt độ phòng (<30%). Quy
cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 12 viên ngậm. Đề xa tấm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫnsử dụng trước khi dùng. Các thông
tín khác xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.
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se o2 = Indications: Strepsils Original is an antiseptic lozenge for relief of sore throat for children and adults. Dosage and
Y) Nao administration: Dissolve a lozenge slowly in the mouth every 2 to 3 hours. Do not exceed the stated dose. If

d a 4 symptom persist, consult your doctor. Warnings and precautions: Remember young children can choke on
man © ad lozenges. Contra-indications: Hypersensitivity to any of the ingredients. Store at room temperature (at or below
c= 5 Sử 30°C). Packing size: Box of 2 blister strips x 12 lozenges. Keep out of reach of the children. Read carefully the
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| instruction befare use. For other information, please read the enclosed package insert.

| Each lozenge contains / Mỗi viên ngầm chứa:
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&. 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol 1,2mq

Amylmetacresol 0.6 mg
—

q) le) Myan. Reg. No.: R1312A0467

\ E Yn,vê VNReg. No. SÐK: XX-XXXX-XX
D Benckiser

=1 oom Menu cuc by: Reckitt ¬¬ ngManufacturing (Thailand) Ltd.
¿0 65 Moo 12, Lardkrabang-Bangplee Road, Bangplee,

Z — Samutprakarn10540,Thailand,
J ' Q!ieể VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG 1 13

Số 18 L†-2 VSIP II, Duong sd 3, KCN Viet Nam-Singapore 2, < ~
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 'wWww.strepsils.com     
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Medicine for sore throats

Strepsils
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   2 Lozenges

Each lazenge contains:
2,4-Dichlorobenzyl Alcohol 1.2 mg
Amyimetacresol 0.6 mg
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Strepsils

Strepsils® Soothing Honey & Lemon
Thanh phan
Mỗi viên ngậm chứa:
Hoạt chất: 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol (Dybenal) 1,2 mg, Amylmetacresol 0,6 mg

Ta duoc: Tinh dau bac ha, tinh dau chanh khdng terpene, acid tartaric, sucrose, glucose ldng, mat ong,

quinoline yellow.

Strepsils® Orange with Vitamin C
Thanh phan
Mỗi viên ngậm chứa:
Hoạt chát: 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol (Dybenal) 1,2 mg, Amylmetacresol 0,6 mg, Vitamin C 100 mg
(chứa: Acid ascorbic 33,52 mg, natri ascorbate 75,0 mg).
Tá dược: Propylene glycol, hvong bloodorange, menthol tự nhiên, acid tartaric, đường tính chế,
glucose lỏng, sunset yellow FC edicol, ponceau 4R edicol.

Strepsils®Original
Thanh phan
Mỗi viên ngậm chứa:
Hoạt chất: 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol (Dybenal) 1,2 mg, Amylmetacresol 0,6 mg
Tá dược: Tỉnh dầu anit, tỉnh dầu bạc hà, menthol (dưới dạng levomenthol), acid tartaric, ponceau 4R

....dicol. carmoisine edicol, sucrose (đường tinh chế), glucose lang ennai

Strepsils® Cool
Thanh phan
Mỗi viên ngậm chứa:
Hoạt chát: 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol (Dybenal) 1,2 mg, Amylmetacresol 0,6mg
Tá dược: Menthol (dưới dạng levomenthol), dau khuynh diệp, aicd tartaric, sucrose, glucose ldng, dé

carmine.

   Dang bao ché
Vién ngam

Chi dinh
Strepsils chứa hai hoạt chất 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol và Amylmetacresol có tính kháng khuẩn sử
dụng trong điều trị viêm họng. Viên ngậm Strepsils là viên ngậm kháng khuẩn để làm giảm dau họng
dùng cho trẻ em và người lớn.

Liều lượng và cách dùng ;
Ngam 1 vién dé tan chậm trong miéng cach khoảng 2 đến 3 giờ. Không dùng quá liều đã chỉ định.
Nêu các triệu chứng kéo dài, hỏi ý kiên bác sĩ. j

Chốngchỉ định _ ; tv
Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

Cảnh báo và thận trọng đặc biệt khi sử dụng
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu can thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.
Cần thận trọng và giảm liễu trên bệnh nhân suy gan, suy thận để tránh khả năng xảy ra độc tính và
các tác dụng không mong muốn.
Phải nhớ là trẻ nhỏ có thê bị nghẹt thở do viên ngậm.

Phụ nữ có thai và cho con bú
Không có thận trọng đặc biệt

Tác động khi lái xe và sử dụng máy móc
Không

 



Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác
Chưa được biết

Tác dụng không mong muốn
Trong trường hợp hiếm, đã gặp các rối loạn như “tiêu chảy và khó chịu ở dạ dày", “viên ngậm làm đau
lưỡi” v.v.mặc dù chúng không theo một dạng đặc trưng nào. Các triệu chứng của hiện tượng này
cũng được ghi nhận trên một nhóm bệnh nhân khi dùng giả dược chứa lactose. (Beecher, J Am Assn

1995, 159, 1602, Wolf và Pinsky, J Am Med Assn, 1954, 155, 339).
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Quá liều
Chưa ghi nhận trường hợpquá liêu nào ở người. ¬
Để có liều chết LDạo đường uống tương đương ở chuột nhắt, cần dùng trên 80 viên ngậm/kg thể
trọng.

Hạn dùng -
36 tháng kể từ ngày sản xuất

Bảo quản

Bảo quản ở nhiệt độ phòng (< 30°C)

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em
Không dùng thuôc quá hạn sử dụng đã ghi trên bao bì

Quy cách đóng gói =
Strepsils® Soothing Honey & Lemon
Hộp 2 vỉ x 12 viên ngậm
Hộp 24 gói x 6 viên ngậm
Hộp 50 gói x 2 viên ngậm
Hộp 100 gói x 2 viên ngậm

Strepsils® Orange with Vitamin C
Hộp 2 vỉ x 12 viên ngậm
Hộp 50 gói x 2 viên ngậm
Hộp 100 gói x 2 viên ngậm

Strepsils® Original
Hộp 2 vỉ x 12 viên ngậm
Hộp 50 gói x 2 viên ngậm
Hộp 100 gói x 2 viên ngậm

 

Strepsils® Cool
Hộp 2 vỉ x 12 viên ngậm +
Hộp 2 vỉ x 8 viên ngậm ZL
Hộp 50 gói x 2 viên ngậm

Nhà sản xuất
Reckitt Benckiser Healthcare Manufacturing (Thailand) Ltd.
65 Moo 12, Lardkrabang-Bangplee Road, Bangplee,
Samutprakarn 10540
Thailand
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TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN

(PIL)
.. Tên sản phâm

Strepsils Original

._ Mô tả sản phẩm
Viên ngậm màu đỏ, hình tròn, hai mặt có dập biểu tượng của nhãn hiệu.

.. Thành phần của thuốc

Mỗi viên ngậm chứa:

Hoạt chất: 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol (Dybenal) 1,2 mg,

Amylmetacresol 0,6 mg.

Tá dược: Tinh dau anit, tinh dầu bạc hà, menthol (dưới dạng levomenthol), acid Eon

   tartaric, ponceau 4R edicol, carmoisine edicol, sucrose (đường tinh chế), glucos

%y
lỏng.

.- Hàm lượng của thuôc

2,4-Dichlorobenzyl Alcohol 1,2 mg, Amylmetacresol 0,6 mg.

.. Thuốc dùng cho bệnh gì?

Strepsils Original có chứa hai hoạt chất 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol va

Amylmetacresol có tính kháng khuẩn sử dụng trong điều trị đau họng. Hai hoạt

chất này làm giảm triệu chứng của viêm họng cho cả trẻ em và người lớn. Hai

hoạt chất này là chất kháng khuẩn nhẹ, diệt vi khuẩn có liên quan đến viêm họng.

.. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng

Dùng đường uống.

Người lớn và trẻ em (trên 6 tuổi): ngậm 1 viên để tan chậm trong miệng cách

khoảng 2 đến 3 giờ, sử dụng tối đa 12 viên trong 24 giờ.

Người cao tuổi: không cần điều chỉnh liều đối với nhóm tuổi này.

Không thích hợp cho trẻ em dưới 6 tuổi.

 



7. Khi nào không nên dùng thuốc này

Không dùng thuốc này nếu bạn dị ứng với 2,4-Dichlorobenzyl alcohol,

Amylmetacresol, hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng đã ghi trên bao bì.

8. Tác dụng không mong muốn

Chưa ghi nhận tác dụng phụ hoặc phản ứng có hại nào. Trong trường hợp dùng

nhiều hơn lượng cần dùng, có thể gặp khó chịu ở dạ dày, tiêu chảy, đau lưỡi.

Tuy nhiên, những triệu chứng này được nhận biết đã xảy ra ở một tỷ lệ bệnh

nhân khi dùng giả dược chứa lactose.

Phản ứng dị ứng hiếm khi xảy ra.

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

này

Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác chưa được biết.

D
Nếu quên dùng thuốc, không dùng gấp đôi liều thuốc để thay cho liều thuốc đã

40. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc

quên. Tiếp tục dùng thuốc như bình thường.

41.Cần bảo quản thuốc này như thế nào

Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30°C.

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em.

12.Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều

Triệu chứng của quá liều chỉ liên quan đến các khó chịu ở đường tiêu hóa.

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

Điều trị triệu chứng.

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

Nhà sản xuất

|

althcare \W



Reckitt Benckiser Healthcare Manufacturing (Thailand) Ltd.

65 Moo 12, Lardkrabang-Bangplee Road, Bangplee, Samutprakarn 10540

Thailand

Nhà nhập khẩu:
Vimedimex Bình Dương, sô 18 L1-2 VSIP II, Đường số 3, KCN Việt Nam-

Singapore 2, Thủ Dâu Một, tỉnh Bình Dương.

Chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm
Reckitt Benckiser Healthcare Manufacturing (Thailand) Ltd.

65 Moo 12, Lardkrabang-Bangplee Road, Bangplee, Samutprakarn 10540

Thailand

15.Nhieng diéu can than trọng khi dùng thuốc nay

Thuốc này không được khuyên dùng trong trường hợp nghỉ ngờ có thai, có thai

hoặc cho con bú. Tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ trước khi sử dụng thuốc.

Cần thận trọng và giảm liều trên bệnh nhân suy gan, suy thận để tránh khả năng

xảy ra độc tính và các tác dụng không mong muốn.

Phải nhớ là trẻ nhỏ có thể bị nghẹt thở do viên ngậm.
⁄

46. Khi nào cần tham vấn bác sỹ

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ nếu   «_ Triệu chứng kéo dài hơn 3 ngày hoặc có bắt kỳ bất thường nào xảy ra.“

e Đang uống thuốc khác hoặc đã uống thuốc khác gần đây, bao gồm cả thuốc

uống không cần toa của bác sĩ.

17.Ngày xem xét sửa đổi lại tờ thông tin cho bệnh nhân

“kháng, 10, 2012

       
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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