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MẪU HỘP NADYFER ỐNG UỐNG ể
Hộp 10 ống 10 ml :

CUNG CAP SAT CHO CO THE DUNG DỊCH UỐNG
TRỊ BỆNH THIẾU MÁU DO THIẾU SẮT

 

Nadyfer
SẮT GLUCONAT - MANGAN GLUCONAT - ĐỒNG GLUCONAT

$616 SX/Lot:

WHO.GMP
Ait 10 ing lOml
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MẪU NHÃN HỘP NADYFER DUNG DỊCH UỐNG

Hộp 20 ống 10ml

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 2-9 TP HỒ CHÍ MINH
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SAT GLUCONAT - MANGAN GLUCONAT - DONG GLUCONAT
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CONG THUC: LIỀU DÙNG:
Sấtgluconattínhtheoion sắt 25mg TheosựchỉdẫncủathÂythuốc,trungbình:
Mangan gluconat tính theo ion mangan 2A7mg ĐIỀU TRỊ:
Đồng gluconat tinh theo ion đổng 0,14mg Người lớn: Uống 100mg - 200mg sắt ngày, chia làm 2 - 3 lần.
Tá dược vá 1 ống 10ml Trésdsinhvatrẻ em: Uống5mg - 10mgsất/kg/ ngày,chíalàm 3 - 4lần.

_ DY PHÒNG:
CHỈ ĐỊNH: nữcó thai: Uống 50 mạ sắt ngày, trong 6 tháng cuối thai kỳ.

  

  

- Gidm ndng độ hemoglobin, các trường hợp thiếu máu do thiếu sắt có
nguồn gốc tử thiếu hemoglobin, thường do chếđộ ăn thiếu chất sắt
(thời kỳ sơ sinh, thơ ấu, dậy thì, phụ nữ có thai và cho con bú, phụ nữ
sau khi sinh, mãn kinh, thời kỳ dưỡng bệnh). 7 ae ee sự

~ Mất mấu kéo đài; Xuất huyếtdo loét tiều hóa, ung thư kết tràng hay ⁄4 SÁT
da day, xuất huyết đường tiết niệu, mất nhiều máu trong khi hành kini i as a á 3C, nơikhô ráo, tránh ánh sắng.  
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| Nadyfer
FERROUS GLUCONATE - MANGANESE GLUCONATE - COPPER GLUCONATE  
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i IRON SUPPLEMENT
i : TREATMENT OF IRON-DEFICIENCY ANEMIA.

7
ii i NADYPHAR WHO.GMP

eaecx to Iron 25mg Recnmeniddosage or as prescribed by the physician, usually:

a atae co Adults: Orally 100 - 200mg iron, 2 - 3 times daily.
Excipient sgt 1ampoule of 10m a5. 10mgironperkgbodyweight,3 - 4timesdaily.

INDICATIONS: Pregnant woman: Orally 50mg iron daily during the last 6 months ofpregnancy,
- Hypochromic, iron-deficiency anemias originated from deficiency of hemoglobin,
commonly caused by deficient intake (in infancy, childhood, puberty, pregnancy,
lactation, post-partum period, menopause, convalescence).

- Chronic blood loss; Bleeding peptic ulcer, carcinoma ofthe colon or stomach,
bleeding from the urinary tract , excessive loss of blood during menstruation.

Dilute with water, take after meals 1 - 2 hours.

CONTRAINDICATION:
Read the leaflet inside.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAREFULLYREAD THE LEAFLET BEFORE USE
STORAGE:Notmorethan30°C,indryplace,protect fromlight.
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NADYFER
Dung dịch uống 10 ml

CÔNG THỨC:
Sắt gluconat tính theo ion sắt 25 mg
Mangan gluconat tính theoion mangan 2,47 mg
Đồng gluconat tínhtheoion đồng 0,14 mg
Tá dược: Đường trắng, glucose, glycerol, acid citric,
methyl hydroxybenzoat, propyl hydroxybenzoat, vanilin,
mau caramel, natri metabisulfit, nudc tinh khiết vừa đủ 10 ml
CHi DINH:
Giảm nông độ henioglabin, các trường hợpthiếu máu do thiếu sắt có
nguồn gốc từ thiếnhemoglobin, thường do chế độ ăn thiếu chất sắt
(thời kỳ sơ sinh, thơâu, dậy thì, phụ nữ có thai và cho con bú, phụ nữ sau

khi sanh, mãn kính, thờikỳ dưỡng bệnh).
- Mat mau kéo dài: Xuất huyết do loét tiêu hóa, ung thư kết tràng hay
dạ dày, xuất huyết đườngtiết niệu, mất nhiều máu trong khi hành kinh.
CHÓNG CHÍ ĐỊNH:

- Mẫn cảm Với các thành phân của thuốc.

- Cơ thê thừa chất sắt: Bệnh mô nhiễm sắt, nhiễm hemosidenin và thiếu
máu tan huyết.

- Hep thực quản, túi cùngđường tiêu hóa.
~ Thiéu máu không do thiếu sắt, thiếu acid folic. Thiếu máuác tính.

THẬN TRỌNG:
~ Tránh uống nước trà vì ức chế sự hấp thu sắt.
- Thận trọng sử dụng cho bệnh nhân loét dạ dày, viêm kết tràng mãn tính.
TƯƠNG TÁC THUỐC: „

-Không nên phối hợp với muối sắt dạng tiêm chích vì có thể gay sốc do

giải phóng sắt nhanh từ dạng phức hợp.
Sắtgluconat làm giảm hấp thu: Ciprofloxacin, tetracyclin, diphosphat,
đườn uống.

- Sắtket hop tanin tao kéttua tanat sat.
Muối, oxyd, hydroxyd của magnesi, nhôm, calci phủ niêm mạc dạ dày -

ruột làm giảm hap thu đường tiêu hóa của sắt gluconat.
SỬ DỤNGTHUÓC CHOPHỤNỮ CÓ THAIVÀCHOCON BÚ:
Sử dụng được cho phụ nữcó thai và cho conbú.

TAC DONG CUA THUOC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ
VẬN HÀNH MÁYMÓC:
Thuốc không ảnh hưởng tới khảnăng lái xe vàvận hành máy móc.
TAC DUNGKHONGMONGMUONCUA THUOC:
Thuốc cóthê gây rối loạntiêu hóa: Đau bụng, buôn nôn, nôn, táo bón.
Phân đen. Ratittrường hợp nổi ban da.
Đã thấy thông báo có nguy cơ ung thư liên quan đến dự trữquá thừa sắt.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi
sử dụngthuốc,

CÁCĐẶCTÍNHDƯỢC LÝ:
Các đặctínhdược lực học:

Cung cấp chất sắt dưới dạng muốiferrous, sắt là nguyên tố tham gia
cau taokhung hóa hoc cts huyết cầu tố (hemoglobin),phối hợpvới
một liều nhỏ đồng (Cu) là chất xúc tác, thúc đây tạo thành huyết cầu tố
nhanh chóng hơn.

Các đặc tính dược động học:
Hapthu:Sat được hapthuota trang va dau gan hỗng tràng. Muối sắt qd)
hap thu yéu (10 - 20% liều uống Vào). Hấp thu sắttăng lên khi dự trữ sắt
thấp hoặc nhu cầu sắt tăng. Hắp thu sắt bị giảm khi có các chất chelat hóa
hoặc các chất tạo phức trong ruột và tăng khi có acid hydrocloric và
vitamin C.
Chuyên hóa: Sắt được chuyên vận trong huyết tương dưới dạng
transferrin đến dịch gian bảo, các mô nhất là gan và dự trữ ở dạng ferritin.

Sắt được đưa vàotủy đỏ xương để trở thành mộtthành phần của huyết
sắc tốtronghồng cầu, vào cơđểtrởthành một thành phần của myoglobin.
Hai nơi dự trữ sắt lớn nhất là hồng cầu và hệ võng nội mô.
Thải trừ: Sắt được thải trừ chủ yêu qua đường tiêu hóa (mật, tế bảo niêm
mạc tróc).Khoảng 90% sắt đưa vào cơ thể được thải qua phân, một ít thải
qua da, nước tiêu. ỞJphụ nữ, sắt thải thêm qua đường kinh nguyệt.
QUÁLIÊU VÀXUTRI:

- Cóthê gây đau bụng cấp, rồi loạn tiêu hóa.
- Điều trị băng deferoxamin.

LIÊU DÙNG:
Theo sự hướng dẫn của thây thuốc, trung bình:

* Điều trị:

~ Người lớn: Uống 100 -200 mg sắt/ ngày, chia làm 2 - 3 lần.

~ Trẻ sơ sinh vả trẻ em: Uống 5 - 10 mg sắt/ kg/ ngày, chia làm 3 - 4 lần.
* Dự phòng:

- Phụ nữ cóthai: Uống 50mg sat/ ngày, trong 6 tháng cuối thai kỳ.

Pha loãng thuốc trong nước, uống cách xa bữa ăn từ 1 -2 gid.

Trinh bay: H6p106ongx 10ml

H6p 20éngx 10ml
Điều kiện bảo quản:

Ởnhiệt độkhông quá30°C, nơikhô ráo, tránh ánh sáng.
Hạn dùng: 36 thángkểtừ ngàysản xuất.

Sảnxuất: TheoTCCS

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC TRƯỚCKHI DÙNG
TUQ CUETRLỎNG CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN THAYTHUÓC

P-TRUONG PHON

Nouyin Chi ‘thy

CONG TY CO PHAN DUQC PHAM 2-9 TP HCM
DT: (08) 38687355. — FAX:848.38687356

  
 
R

 

 
NHÀMÁY:930C4, đườngC,KCNCátLái, cụm2, P.ThạnhMỹLợi,Q.2, TP HCM
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