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R, 'Tbnốc bán theo đơn

(Methocarbamol 500mg) 10x
TABLA

COMPOSITION Each tablet contains: Methocarbamol 500mg. THÀNH PHẨN: Mỗi viên nén chứa: Methocarbamol........ 500mg.
INDICATIONS: Acute back pain associated with muscle spasm. - chiĐỊNH: * Đau lưng cấp tính đo cơ tht có.

tư:N bê— * to thắtcơ xương do thoát vị đĩa đậm, gãy xương lãi
e Muscle spasms due to narve imitationortrauma, post * Co thdtcơ do kích ứng thần kinh hoặc chấn lip,

parative yorthopedk: procedures! #bursiisysftrostis, thuật chỉnh hình, viêm xdvi si, vgo of.
tor is. “ne Hị Po h

+ Effecive also in treatment of spondyitis, myositis and Heda re điểu tri viém a6t song, vidm cova wi

nighttime lag cramps. Vàobuổi tối.
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Exp. Date - HD:

Lot No.- so lo:
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ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CAN THEM THONG TIN, XINHOI ¥KIENBAC SP

Thuấc này chỉ dùng theo đơn của bác sỹ

Rx - Thuốc bán theo đơn

Viên nén MYOMETHOL
(Methocarbamol 500mg)

THÀNH PHÀN: Mỗi viên nén chứa:
Methocarbamol .....................sàn vnvnvs 500mg
Tá dược: Tinh bột bắp, Povidon K30, Tartrazin, Talc, Magnesi stearat, Natri starch

glycolat.

MÔ TẢ: Viên nén hình tròn, hai mặt lồi, màu vàng. d3
DƯỢC LỰC HỌC: EL

- Methocarbamol là thuốc giãn cơ và có tác dung an thần nhẹ.
- Methocarbamol có tác động giãn cơ kéo dài trên các cơ xương bằng cách ức chế

chọn lọc trên hệ thần kinh trung ương, đặc biệt là các nơron trung gian. Làm dịu hệ

thần kinh trung ương, ức chế co rút làm giảm đau trung tâm, giảm cơn đau cấp tính
va co that co.

DƯỢC ĐỘNG HỌC
Hấp thu: Methocarbamol được hap thu nhanh chóng và gần như hoàn toàn ở đường

tiêu hóa. Nồng độ đỉnh đạt được trong máu khoảng 2 giờ sau khi uống liều duy

nhất. Thời gian trung bình từ khi uống thuốc đến khi có tác động giãn cơ trong vòng

30 phút, Nông độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh sau khi uống liều duy nhật 2g ở

vào khoảng 29,8 ug/ mÌ.

Phân phối: Methocarbamol được phân phối rộng rãi trong cơ thể đạt nồng độ cao

nhất tại thận, gan; tập trung với nồng độ thấp hơn tạiphối, não và lách và thấp nhất

tại tìm và cơ xương. Hiện vẫn chưa biết Methocarbamol có phân phối vào sữa mẹ
hay không.

Chuyển hóa và đào thải: Thời gian bán hủy (t „ ) của Methocarbamol là 0,9 đến 1,8
giờ. Methocarbamol được chuyển hóa rộng rãi, chủ yếu ở gan, bằng cách khử alkyl

và hydroxy hóa. Thuốc và chất chuyên hóa được bàitiết nhanh chóng và hầu như

hoản toàn qua nước tiểu. Khoảng 10-15% liều uống được bài tiết qua nước tiểu dưới

dạng không đổi, 40-50% đưới dạng liên hợp glucuronide và sulfate, phần còn lại
dưới dạng chuyển hóa không rõ.

CHỈ ĐỊNH:
Đau lưng cấp tính đo co thắt cơ, co thắt cơ xương do thoát vị đĩa đệm, gẫy xương

hoặc trật khớp, co thất cơ do kích ứng thần kinh hoặc chấn thương, sau phẫu thuật

chỉnh hình, viêm xơ vi sợi, vẹocổ; MYOMETHOL cũng có hiệu quả trong điều trị

viêm đốt sống, viêm cơ và vop bẻ chân vào buổi tối.

LIEU DUNG VA CACH SU DUNG:
Uống 1 viên/lần đến 3 viên/iần, 4 lần trong ngày. Liều khởi đầu ở người lớn được

đề nghị là 2 viên, mỗi 6 giờ. Liều dùng phải được điều chỉnh tùy theo tuổi, mức độ
nghiêm trọng của bệnh và khả năng dung nạp của thuốc. Trong trường hợp nghiêm
trọng có thể dùng MYOMETHOL trong thời gian 4-6 tháng.

THẬN TRỌNG:
- Trước khi uống thuốc nay can thông báo cho bác sỹ biết các phản ứng đị ứng có thể
Xây ra.

- Thông báo cho bác sỹ biết những thuốc đang sử dụng.

 



- Thuốc có thể gây hoa mắt, nhức đầu, ngủ gật. Rượu có thể làm gia tăng các triệu

chứng này.
- Thận trọng sử dụng thuốc cho những người lớn tuổi, do làm gia tăng sự nhạy cảm

đối với các tác dụng phụ.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
Trường hợp quá mẫn với thành phần của thuốc. Bệnh nhân hôn mê, tổn thương não,

nhược cơ, có tiền sử động kinh.
TÁC DỤNG PHỤ:

Chỉ có một số ít tác dụng phụ như buồn ngủ, chóng mặt, buồn nôn, có vị giác kim

loại, biếng ăn và rối loạn đường tiêu hóa. Có thể xảy ra phản ứng dị ứng như nỗi

màyđay, ngứa, phát ban trên da vàviêm kết mạc kèm sung huyết mũi.

Thuốc cũng có thể làm cho nước tiểu có màu xanh đen.
Những biểu hiện trên chỉ là tạm thời và sẽ biến mắt khi ngưng sử dụng thuốc.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng
thuốc.

QUA LIEU:
- Phải tuân thủ đúng liều chỉ định, quá liều có thể gây buồn nôn, chóng mặt. Trường
hợp nặng, MYOMETHOL có thể gây ức chế nghiêm trọng thần kinh trung ương
(khi sử dụng liều > 10g).

- Nếu nghi ngờ là đã sử dụng thuốc quá liều, phải đưa ngay bệnh nhân đến các trạm
cấp cứu.

- Trường hợp quá liều phải rửa dạ dày và điều trị bằng các phương pháp hỗ trợ cần
thiết.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
- Sự ức chế thần kinh trung ương có thể tăng lên khi sử dụng đồng thời

methocarbamol với những chất ức chế thần kinh trung ương khác, kế cả cồn, vì vậy
cần thận trong để tránh xảy ra quá liều.

- Tránh dùng chung với thuốc gây chánăn, thuốc hướng tâm thân.

- Tác dụng giảm đau được gia tăng khi dùng chung với các thuốc giảm đau khác.

- Methocarbamol cần phải sử dụng một cách thận trọng ở những bệnh nhân bị nhược
cơ nặng đang dùng những tác nhân kháng cholinesterase.

- Thuốc có thể làm thay đổi kết quả các mẫu thử nước tiểu.
- Thuốc chỉ được sử dụng với sự hướng dẫn của bác sỹ.

Ảnh hưởng đếnkhả năng lái xe hay vận hành máy móc:
Bệnh nhân cần được cảnh báo Methocarbamol có thể làm giảm khả năng tập trung

đối với những công việc đòi hỏi sự tỉnh táo về tỉnh thần hay khỏe mạnh về thể chất
như vận hành máy móc, lái xe.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:
- Do chưa xác định được tính an toàn của thuốc trong thời gian mang thai, vì vậy
không nên dùng thuốc này cho phụ nữ có thai.

- Do chưa được biết rõ methocarbamol có trong sữa mẹ hay không, vì vậy phải sử
dụng thận trọng đối với bà mẹ cho con bú, chỉ dùng khi bác sĩ kê đơn và ngừng cho
con bú khi dùng thuốc.

Sử dụng ở trẻ em đưới 12 tuổi:
Hiệu quả và an toàn của methocarbamol (ngoại trừ trong điều trị bệnh uốn ván) ở

trẻ em dưới 12 tuôi chưa được xác định, vì vậy, không nên dùng thuốc cho trẻ em
đưới 12 tuổi.

Sứ dụng thuốc cho người già, suy gan, suy thận, tiểu khó:
Thuốc có thể dùng cho người già, suy gan, suy thận, tiểu khó nhưng cần Thông báo
cho bác sỹ để giảm liều dùng.

KT)1?>

CONG TY
3⁄4NHIỆUHỨI

ING MAIDUDC

Cc CHA

“ÂNT6ve
— ———

X
o
:

=



TIEU CHUAN: USP 31. ;
HAN DUNG: 3 năm kê từ ngàysản xuât.
CANH BAO Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng ghi trên nhãn. Không dùng

thuốc nếu thuốc bị đổi màu hoặc thuốc có mùi lạ.

GIU THUOC NGOAI TAM TAY TRE EM.

ĐÓNG GÓI : 10 viên nén/ vỉ x 10 vỉ /hộp.
BAO QUAN: Bao quan noi khé rao, tranh ảnh sáng, ở nhiệt d6 dudi 30°C

Sản xuất bởi: >>
R.X.Manufacturing Co.,Ltd

76 Moo 10, Salaya-Bangpasi Road, Narapirom, Banglane, Nakornpathom 73130
Thailand.

Điện thoại: 660-3429-8117-21; Fax: 660- 3429-8117-21

Nhập khẩu bởi:
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh-YTECO

181 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 39330190; Fax: 39306909

 


