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Prescription medicine

ForAllergic Diseases and
immune System Reinforcement

RO LA PA | N Capsule

Thymomodulin 80mg

 

Manufactured by: GMP

CHUNG GEI PHARMA. CO., LTD.
1106-4, Daeyang-ri, Yanggam-myeon, Hwaseong-si,
Gyeonggi-do, Korea.

Box of 6 blis. x 10 caps.

 

COMPOSITION:
Each capsule contains:
Thymomodulin... ... 80mg

DOSAGE & ADMINISTRATION/
INDICATION/
CONTRAINDICATION
SIDE EFFECTS/ PRECAUTION:
Please read the insert inside.
SHELF-LIFE:
36 months from the
manufacturing date.
STORAGE:
Store in tight container, avoid
sunlight, at temperature < 30°C.
PACKING:
Box of 6 blisters x 10 capsules.

Số Lôi Lot No. :
NSX/ Mfg. Date:
HD/ Exp. Date :

Số ĐK/ Visa No.:

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAREFULLY READ THE INSTRUCTION

BEFORE USE

Color Code: C=20, Y=20
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For Allergic Diseases and
immune System Reinforcement

RO LA PAI N Viên nang

Thymomodulin 80mg

 

Sản xuất bởi: GMP

CHUNG GEI PHARMA. CO., LTD.
1106-4, Daeyang-ri, Yanggam-myeon, Hwaseong-si,
Gyeonggi-do, Korea.
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TEN THUOC: Vién nang ROLAPAIN
THANH PHAN:

Mỗi viên nang chứa:
Thymomodulin ......... 80mg

LIEU DUNG & CACH DUNG/
CHỈ ĐỊNH/ CHÓNG CHỈ ĐỊNH/
TÁC DỤNG PHỤ/ LƯU Ý:
Vui lòng đọc tờ hướng dẫn sử dụng

bên trong.

HAN DUNG:
36 tháng từ ngày sản xuất.
BẢO QUẢN:

Trong hộp kín, tránh ánh sáng, ở

nhiệt độ < 30°C.
ĐÓNG GÓI:

Hộp 6 vỉ x 10 viên nang.

XUẤT XỨ: Hàn Quốc.
Nhà sản xuất:
CHUNG GEI PHARMA. CO., LTD.

1106-4,Daeyang-ri,Yanggam-myeon.
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea.

Nhà nhập khẩu:

ĐỀ XA TÀM VỚI TRẺ EM
BOC KY HUONG DAN SU’ DUNG

TRUGC KHI DUNG
CAC THONG TIN KHAC ĐÈ NGHỊ
XEM TRONG TO HUONG DAN

SỬ DỤNG KÈM THEO
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Rx - Thuốc bán theo đơn

ROLAPAIN Capsule

Vién nang Thymomodulin 80,0 mg

CANH BAO DAC BIET

* Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

* Nếu cần thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ.

* Thuốc này chỉ được bán theo đơn của Bác sỹ.

* Không dùng quá liều chỉ định

* Xin thông báo cho Bác sĩ biết nếu xảy ra bất kỳ tác dụng ngoại ý nào trong quá trình sử
dụng.

* Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên nhấn.

* Để thuốc xa tầm với của trẻ em.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang có chứa:

Hoạt chất chính: Thymomodulin................. 80,0 mg

Ta duoc: Light anhydrous silicic acid, Sodium laury! sulfate, Carboxymethyl cellulose

calcium; Corn starch, Magnesium stearate, Methyl parahydroxybenzoate, Propyl

parahydroxybenzoate.

TAC DUNG DUOC LY:
Thymomodulin có tác dụng điều hòa miễn dịch trên mô hình thử nghiệm.

CHÍ ĐỊNH
Thuốc được chỉ định trong các trường hợp sau: by

- Hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn.
- Viêm mũi dị ứng.

- Hỗ trợ dự phòng tái phát dị ứng thức ăn.
- H6 trợ cải thiện triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân HIV/AIDS.
- Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.

LIEU LUONG VA CACH DUNG:
- Hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn: Liều dùng
120mg/ngày, dùng trong thời gian 4-6 tháng.
- Viêm mũi dị ứng: Liều dùng 120mg/ngày, dùng trong thời gian 4 tháng.

- Hỗ trợ dựphòng tái phát dị ứng thức ăn: Liều dùng 120mg/ngày, dùng trong thời gian

3-6 tháng.
- Hỗ trợ cải thiện triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân HIV/AIDS: Liéu ding 60mg/ngày,

dùng:trong thời gian 50 ngày.

- Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi: Liều dùng

160mg/ngày, dùng trong thời gian 6 tuần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
- Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.

- Phụ nữ có thai hoặc đang nghi ngờ có thai.

- Trẻ em đưới 12 tuôi.

 



THẬN TRỌNG

Chưa có báo cáo.

ANH HUONG DEN KHA NANG LAI XE HOAC VAN HANH MAY MOC:
Không có bằng chứng ROLAPAIN có tác động lên khả năng lái xe và vận hành máy

móc của bệnh nhân.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ ĐANG CHO CON BÚ
Sử dụng cho phụ nữ có thai:

Trên thí nghiệm, chuột và thỏ cái được dùng ROLAPAIN. Ở liều lần lượt 1a 1mg/kg va
0.5mg/kpg, trong suốt thai kỳ cho đến khi chuyển dạ tự nhiên. Không quan sát thấy hiện
tượng sinh u quái sau khi dùng ROLAPAIN, cũng như cho thấy các chỉ số bình thường

cua ty lé động vật có thai, số lượng và trọng lượng của tha!, tái hấp thu, số lượng nhân

hoá xương, đường kính của xương. Tuy nhiên, cũng như mọi thuốc khác, nên tránh dùng

thuốc trong thai kỳ, trừ khi được bác sĩ chỉ định.

Sử dụng trong thời gian cho con bú:

Chưa xác định rõ tính an toàn khi dùng thuốc cho bà mẹ đang cho con bú.

TUONG TAC THUOC

Chưa có bảo cáo.

TÁC DỤNG NGOẠI Ý
Các phản ứng đị ứng có thể xảy ra trên các bệnh nhân quá mẫn.

QUA LIEU 4,⁄
Chưa có trường hợp quá liều nào được báo cáo.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Nhà sản xuất.

BAO QUẢN: Giữ thuốc trong bao bì kín, ở nhiệt độ dưới 30C.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 10 viên/vỉ, 6 vỉ/hộp

HẠN DÙNG: 36 tháng tính từ ngày sản xuất. x,

Được sản xuất bởi:

CHUNG GEI PHARMA. CO., LTD.

1106-4, Daeyang-ri, Yanggam-myeon, ïIwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea.
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