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COMPOSITION:
Active substance: Each vial contains
400 mg teicoplanin.
Other ingredients: Sodium Chloride,
Sodium hydroxide.
Solvent: water for Injections.

Indications, contra-indications, dosage
and administration, side-effects:
Please see package Insert.

STORAGE: store below 30°C.
Reconstituted solutions should be kept
at 2-8°C and discarded within 24 hours.

Read the package leaflet before use.
Keep out of reach and sight of children.

Reg. No:

Manufacturer & MA Holder:

DEMO S.A.
Pharmaceutical
Industry
21"'Km Nat. Road Athens-Lamla

145 68 Krioneri, Greece

Tel: +30210 81 61 802

Fax +30 210 8161587

Distributor:

CONGTYTNHH BINH VIET ĐỨC
(BIVID CO., LTD)

62/36 Truong Cong Dinh St,
Ward14, Tan Binh Dist, HCMC

4.
Importer.
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Rx Thuốc bán theo đơn

Teicoplanin 400mg

% Thuốc bột và du+g môi
pha tiêm hoặc tiảm truyền

& Dùng tiêm tinh mạch
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Bp bdo QUAN: dưới 30°C. Bảo quản dung
dịch đả pha ở nhiệt độ 2-8°C và loại bỏ

\ sau 24 giờ.

Để xa tắm tay trẻ am.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng.
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Nhàsản xuất&
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FYRANCO
400 mgilọ T.M/T.B.

®Thuốcbột và dung môi
pha tiêm hoặc tiêm truyền

Teicoplanin : 

Moi lo chtta 400 mg teicoplanin. Bao quan dưới 30°C.
Each vial contains 400 mg teicoplanin. Store below 30°C.
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 FYRANCO 400 mg

 Water for injection 3 ml
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Có thể tiêm tĩnh mạch nhanh (bolus) trong 3-5 phút hoặc truyền tĩnh mạch chậm trên 30 phút. Ở trẻ

so sinh, FYRANCO chi duoc truyén tĩnh mạch nhỏ giọt. Nên chú ý phân loại và mức độ nghiêm

trọng của nhiễm khuẩn để xác định liều Teicoplanin.
Thời gian điều trị:
Hau hết bệnh nhân nhiễm vi khuẩn nhạy cảm với Teicoplanin có đáp ứng điều trị trong vòng 48 — 72

210.

Thời gian điều trị dựa vào mức độ nghiêm trọng của nhiễm khuẩn cũng như sự tiễn triển về lam sang
va vi khuan hoc. ve cơ bản, nên tiếp tuc diéu trị trong ít nhất3 ngày sau khi bệnh nhân hết sốt và/

hoặc sau khi biến mắt triệu chứng lâm sàng.

Trong trường hợp viêm màng trong tim hoặc viêm xương khớp, cân điều trị ít nhất 3 tuần.

Liều lượng

Nguời lún: p.
Nhiễm khuẩn Gram dương nang: l

liêu khởi đầu: 400 mg tiêm tĩnh mạch mỗi 12 giờ cho 3 liều; sau đó. dùng liêu duy trì 400 mg tiêm

tĩnh mạch hoặc tiêm bắp mỗi ngày. Liều chuẩn là 400 mg tương đương với liều trung bình 6 mg/kg/

thể trọng.

Nhiễm khuẩn gram dương trung bình:

liều khởi đầu: liều đơn 400mg tiêm tĩnh mạch vào ngày đâu tiên; sau đó, liêu duy trì là 200 mg tiêm

tĩnh mạch hoặc tiêm bắp mỗi ngày. Liêu chuẩn là 200 mg tương đương với liêu trung bình 3 mg/kg

thể trọng.

Đôi với bệnh nhân > 85 kg, cần khuyến cáo là liều phải phù hợp với trọng lượng bệnh nhân như sau:

nhiễm khuẩn trung bình 3 mg/ kg; nhiém khuan nang: 6 mg/kg.

Liễu cao hơn có thể được yêu câu trong một số trường hợp.

Liêu khuyên dùng khi điều trị viêm màng trong tỉm là 12 mg/kg/ thé trong mdi ngày để đạt được

nông độ huyết thanh không ít hơn 20 me/I.

Phong netra: 400 mg tiém tinh mach ding như liéu don (hoac 6 mg/kg trén bệnh nhân cân nặng trên

95 kg) vào lúc gây mề cảm ứng.

Trong quá trình phẫu thuật tim, nên dùng liều thứ hai sau liễu thứ nhất 24 giờ.

Tiêu chảy do Clostridium difficile co liên quan đến việc dùng thuốc kháng sinh: uống liều 200 mg

một lân, ngày 2 lần.

Trở eI:

1eicoplanin có thê dùng để diêu trị nhiễm khuẩn Gram dương trên trẻ em từ hai tháng tuôi trở lên.

Nhiễm khuẩn trung bình: tiêm tĩnh mạch 10 mg/kg moi 12 gio đối với 3 liều đầu tiên: sau đó nên

dùng liễu 6 mg/kg tiém tinh mach hoặc tiêm bap moi ngày.

Nhiễm khuẩn nặng & bệnh nhân giam bach cau: tiêm tinh mach 10 mg/kg mỗi 12 giờ cho 3 liều đầu

tiên. Sau dó tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp 10 mỹụ/kpg mỗi ngày.

Chế độ liều khuyến cáo cho trẻ sơ sinh là liều đơn 16 mg/kg tiém tĩnh mạch vào ngày điều trị đầu

tiên, sau đó đuy trì liều § mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi ngày. Nên truyền tĩnh mạch nhỏ giọt trên 30

phút.

Nguoi gia:

Liễu dùng cho người lớn có thê sử dụng cho người già. Trên bệnh nhân suy chức năng thận, liều phải

được kiểm soát (xem phần “Liễu dùng cho bệnh nhân suy thận”)

Bệnh nhấn su)! thận

lối với bệnh nhân bị suy chức năng thận, không cần diều chỉnh liều cho đến ngày thứ tư diều trị

FYRANCO. Liéu phải được điều chỉnh dể dạt được nồng độ trong huyết thanh không ít hơn 10

my/ml.

Sau ngày thứ tr điều tri:

— Suy than nhe (dé thanh thai creatinine 40 — 60 ml/phniit):

VO

1 NAT

45€

30 21(
mail



Liễu PFYRANCO phải được giảm một nửa: hoặc dùng liều khởi đầu trong mỗi 2 ngày, hoặc dùng 1⁄2

liều này mỗi ngày.

— Suy thân năng (đô thanh thải creatinine < 40 ml/ phút) và trên bênh nhân thấm phân máu:

Phải giảm còn 1⁄3 liều bình thường: hoặc dùng liều khởi đâu trong mỗi 3 ngày, hoặc dùng 1⁄3 liều

mỗi ngày.

Teicoplanin không bị loại bỏ khi thấm phân máu.

lệnh nhân phải thẩm phân phúc mạc liên tục

Sau khi tiêm tĩnh mạch liễu khởi dầu 400mg — đơn liễu, liều khuyến cáo là 20 mg/l cho mỗi túi dich
thâm phân trong tuần đầu tiên; 20 mựi] đối với những túi tiếp theo vào tuân thứ hai; và 20 mg/1 đối

với túi đừng vào ban đêm trong tuần thứ ba.

Khuyến cáo cần kiểm tra nồng độ teicoplanin trong huyết thanh. by

Chống chỉ định

I'YRANCO không được dùng trên bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với teicoplanin.

FYRANCO chéng chỉ định cho phụ nữ có thai và cho con bú (xem phan: Phụ nữ có thai và cho con

bú)

Cánh báo đặc biệt và thận trọng lchï dùng

Can than trọng khi dùng k YKANCO trén bénh nhãn cò tiền sử mẫn cảm với Vancomycin vi cd thẻ

xảy ra quá mẫn chéo. Tuy nhiên, bệnh nhân có tiền sử bị “hội chứng Red man” xuất hiện khi dùng
Vancomycin thi khong chống chỉ định với Teicoplanin.

Đã có báo cáo về các trường hop giảm lượng tiêu câu khi dùng Teicoplanin, cting nhu rối loạn về

thính giác, san và thân. Các nghiên cứu về huyết hoc định kỳvà kiểm tra chức năng thính giác. gan

và thận phải được tiễn hành trong quá trình điều trị, đặc biệt là trên bệnh nhân suy thận, bệnh nhân

điều trị kéo đài, bệnh nhân đang dàng các thuốc khác có thể gây độc thính giác hoặc thận (xem phầẩu

“tương tác thuốc”).

Sử dụng teicoplanin, dic biét néu kéo dai có thê gây ra phát triển quá mức các vi khuân không nhạy

cảm. Dánh giá lại tỉnh trạng bệnh nhắn là cần thiết. Nếu bội nhiễm xảy ra trong qua trinh diéu tri, co

thê được tiễn hành những biện pháp phù hợp.

Teicoplanin không được tiêm vào tủy sông

Tương tác với các thuốc khác và các đạng tương tác khác

Do có khả năng gây tăng các tác dụng phụ, FYRANCO nên dược dùng cẩn thận trên bệnh nhân đang

sử dụng các thuốc gây độc thận hoặc gây dộc thính pide nhu aminoglycoside, amphotericin B,

colistin, cisplastin, ciclosporin, furosemide va acid etacrynic.

Phu nt cé thai va cho con bú

FYRANCO không được dùng khi đã biết hoặc nghi ngờ có thai trừ khi bác sĩ cân nhắc lợi ích diều trị

cao hơn các nguy cơ có thể xảy ra.
Không có thông tin về việc teicoplanin được tiết vào sữa mẹ. Do đó, nên tránh dùng thuốc trong khi
cho bú trừ khi bác sĩ cân nhắc lợi ích đạt được cao hơn nguy cơ có thể xảy ra.

Anh hưởng đến khả nẵng lái xe và vận hành máy móc

(Chưa đượe biệt

Tác dụng không mong muốn
Phản ứng tại chỗ: ban đỏ, đau ở chỗ tiêm, viêm tĩnh mạch huyết khối, áp xe tại vị trí tiêm

Quá mẫn: phát ban, ngứa, SỐI, rùng mình, co thắt phế quản, phản ứng phản vệ, sốc phản vệ, mày đay,

phù mạch, hiểm có báo cáo về các trường hợp viêm da tróc vảy, gây độc da dạng hoại tử, ban đỏ

nhiều dạng bao gồm hội chứng Steven — Johnson.
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lộ thanh thải sau khi tiém tinh mach 3-6 mg/kg thay déi tir 10,4 — 12,1 ml/gid/kg.

CAC DAC TINH DUOC HOC
Tương ky

Nếu trộn dung dịch Teicoplanin và aminoglycosides sé gay tuong ky và không nên trộn trước khi

tiêm.

lian dung

Chưa mở nắp: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Sau khi pha: 24 giờ
Điều kiện bảo quản

Thành phẩm: Lọ bột đông khô pha tiêm không được bảo quản ở nhiệt độ vượt quá 30°C.

Dung dịch tiêm đã pha: Nên được sử dụng ngay và loại bỏ dung dịch còn thừa. Trong một số trường

hợp thay đổi tình huống dẫn đến không thê tiêm được, nên bảo quản dung dịch đã pha ở nhiệt độ 2-

§°C và loại bỏ sau 24 giờ. /
Không bảo quản trong bơm tiêm. Ụ:
Qui cích đóng gói

Lọ thủy tỉnh không màu tuýp I, được hàn kín bởi nút cao su tuýp I và nắp nhôm/ nhựa, đi kèm với

óng thuy tỉnh chưa 3 mÌ dụng moi (nuoc cat pha tiem).
Quy cách: 1 lọ + 1 ống dung môi.

Hướng dẫn sử dụng, xử lý và loại bỏ

Đề chuẩn bị dung dịch, toàn bộ phần nước cất pha tiêm trong ống chỉ được tiêm chậm vào lọ

FYRANCO.

Lan lo thuéc nhe nhang cho đến khi thuốc bột tan hoàn toàn, cần thận để tránh tạo bọt.

Nếu dung địch có bọt, nên để yên trong 15 phút cho tan bọt.

Dùngđường tiêm tĩnh mạch:

Dung địch đã pha có thể dùng tiêm tĩnh mạch nhanh (bolus) và/ hoặc sau đó đặt ống truyền trong

phan cudi của tuýp trong vòng 3 — š phút.

Trong trường hợp truyền, dung dich da pha dược phá loãng trong 20 — 50 mÌ dụng dịch Natri clorid

huặc nate lactale va sau dé truyền trong thời gián 30 phút,

FYRANCO có thể pha loãng bằng các dịch truyền sau: Natri chloride 0,9%; Dung dịchRinger; Dung

dich Ringer lactate; Dung dich dextrose 5%; Natri chloride 0,18%va dung dich dextrose 4%

Dung dịch tiêm truyền FYRANCO kết hợp với natri chloride 0,9%, dung dich Ringer lactate, dung

dich dextrose 5%, natri chloride 0,18% và dung dich dextrose 4% phải được sử dụng ngay sau kÌn

pha xong. Có thể bảo quản trong 4°C trong 24 giờ.
Licm1ìbắp:

Sau khi pha, dung dich FYRANCO co thê dùng để tiêm bắp.

Tiêu chuẩn: nhà sản xuất

Thông báo cho bác xĩ những tức dụng không mong nuôn gặp phải khi sửng thuốc
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Pharmaceutical Industry
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