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MAU NHAN IZOTREN XIN DANG KY

Isotretinoin0,1% _Ì

Box of 1tube x 10g

IZOTREN  croom 105 @°

 
 

a Storage: In a dry place, protect from light, temperature not exceed 30°C.

Composition:

Isotretinoin 0,01geke BỘ Y TẾ
Indications, contraindications, administration and side effects: A + ¢ U
See the leaflet enclosed. CUC QU N LY D C
Specification: Manufracture’s. ‘Serres eeseeeeese ai

Keep out of reach of children |

Read instructions carefully before use + Pp H

Manufracturer: Nam Ha pharmaceutical J.S.C.
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Lan AAU Ads)nsoSrnndue hbbin IZOTREN Kembôi da 10g (@ | |
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Thành phần:
Isotretinoin 0,01g
Tá dược vd 10g

Bảo quan: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, tác dụng không mong muốn:
Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng b

S$ Tiêu chuẩn: TCCS. Số lô 8X:
NSX:

Để xa tầm tay trẻ em HD:

(_ ngoàidatịmụn trứngcá |
| tie thé nhe đến trung bình, |
i

||
|

Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nhà sản xuất: Công ty CPDP Nam Hà - 415 Hàn Thuyên, Nam Định.

Thanh phan:
| Isotretinoin 0,01g | |
Tá dược vd 10g, i

| Chỉ định: |
| IZOTREN 1a thuốc bôi | |

\
hiệu quả cho cả hai dạng | i
mụn trứng cá có viêm và | |
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bệnh nhâncó da khôvàda =|

nhạy cảm. \

Cách dùng, Chống chì
định, Thận trọng, Tác

dụng phụ:

Xin xem tờ

hướng dẫn sử dụng
6 xa tâm tay tré em
Đọc kỹhướng dẫn sử
dụng trước khi dùng.

Nhà sản xuất:
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CÔNG TY CPDP NAM HÀ
415 Hàn Thuyên - Nam Định

SDK:
Số lô SX:
HD:

 



    ky THUOC BAN THEO DON CONGIY
| CO PHAN   

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THU

Dé xa tam tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng

Nếu cân thêm thông tin xin hỏi ý kiên bác sĩ

IZOTREN tr

THANH PHAN:

Isotretinoin 10 mg

Tá dược vd 10g

Tá dược: Alcol cetylic, đầu parafin, PEG 400, BHT, Nipazin, Nipazol, tinh dau hoa

hồng, nước tinh khiết.

DẠNG BÀO CHÉ: Kem bôi ngoài da.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp I tuýp 10 g.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

Isotretinoin có tác dụng điều hòa phát triển và chuyên biệt hóa tế bào biểu mô, làm

giảm sự sản xuất bã nhờn, ức chế quá trình hình thành nhân trứng cá, kìm hãm quá

trình sừng hóa nang lông tuyến bã, ức chế vi khuẩn Propionibacterium acnes và làm

giảm viêm.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Dùng ngoài da, thuốc có tác dụng tại chỗ.

CHỈ ĐỊNH:

Izotren là thuốc bôi ngoài da để trị mụn trứng cá từ thể nhẹ đến trung bình, hiệu quả

cho cả 2 dạng mụn trứng cá có viêm và không viêm. Dạng kem đặc biệt thích hợp cho

bệnh nhân có da khô hay da nhạy cảm.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:

Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Không dùng trong thời gian mang thai và cho con bú.

NHUNG LUU Y DAC BIET VA CANH BAO KHI SU DUNG THUOC:

Thuốc chỉ dùng bôi ngoài và tránh bôi thuốc ở mắt, miệng, màng nhay hoặc bôi lên

vùng đa bị tổn thương hay eczema.

Nên cần thận khi bôi thuốc lên vùng đa nhạy cảm như cổ vì Izotren có thể làm tăng

tính nhạy cảm của da với ánh sáng.



Nên tránh hay hạn chế ra nắng hoặc tiếp xúc ánh sáng đèn cực tím. Nếu phải ra ngoài

ánh sáng mạnh, nên sử dụng các sản phẩm chống năng, nếu có thể được nên lấy vải

che vùng da bôi Izotren.

Nên cân thận khi muốn dùng kèm với các sản phẩm bôi ngoài da khác vì có thể dẫn

đến sự kích ứng hợp lực.

Trong quá trình sử dụng, nếu thấy xuất hiện sự kích ứng quá mức, kích ứng kéo dài thì

bệnh nhân nên ngừng sử dụng và hỏi ý kiến bác sỹ.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không dùng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. MK

TAC DONG LEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC:

Không có ghi nhận

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Thuốc bôi ngoài, tương tác của thuốc là rất ít.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:

Có thể gây cảm giác châm chích, bỏng hay kích ứng nhẹ, vùng da bôi thuốc có thé bi

đỏ và tróc vảy. Những tác dụng cục bộ này nói chung ở mức độ vừa phải và thư ing

      

 

  

mat di khi tiép tuc diéu tri. À_ |

Lưuý: “Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phảikhiSử :

dụng thuốc”

LIÊU DÙNG, CÁCH DÙNG:
Rửa sạch và lau khô vùng da bị mụn trước khi bôi thuốc. Bôi kem thành lớp mỏng trên

toàn bộ vùng da bi mun I hoặc 2 lần mỗi ngày. \

Đợt điều trị từ 6 — 8 tuần.

QUÁ LIÊU VÀ XỬ TRÍ:

HẠN DUNG: 36 tháng kê từ ngày sản xuât. Không dùng nêu thây én mau, tach

lớp và phải báo ngay cho nhà sản xuất biết. ,
: , ÂN, Su. ng TU@.CỤC TRƯỞNG

BẢO QUAN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không qua 30°C. P.TRƯỞNG PHÒNG

TIÊU CHUẢN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn cơ sở. YLéMink Hing
THUOC NAY CHi DUNG THEO SU KE DON CUA THAY THUOC

® NHÀ SẢN XUẤT

Công ty cô phần dược phẩm Nam Hà

415 Hàn Thuyên - Nam Định

NAMHA PHARMA Tel: 0350.3649408 - Fax: 0350.3644650
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DƯỢC PHẨM |
  
   


