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Thành phần:

Mỗi viên nang mềm chứa:
Acid ursodeoxycholic.........50mg

Thiamin nitrat. 10mg

Riboflavin ..5mg

Chỉ định, cách dùng, chống

phỉ định & các thông tin khát:

Xin đọc trong tờ hướng dẫn

SỬ dụng.

Bảo quản:
Trong hộp kín, nơi khô mát,

dưới 30°0.

Đóng gói:

5 viên nang mềm x 12 vi/hộp.

 

 

DE XA TAM TAY TRE EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.

Sản xuất tại:

CTY TNHH PHIL INTER PHARMA
25, đường số 8, KON Việt Nam -

WH0-BMP
12 blisters x 5 soft capsules

URSO,

 

Composition:

Each soft capsules contains:

Ursodeoxycholic acid.......50mg

Thiamine nitrate..............10mg

Riboflavin..........................5mg

Indications, administration,

contraindications &

other information:

See insert paper

Storage:

In a well-closed container,

dry and cool place, below 30°C

Package:

5 soft capsules x 12 blisters/box

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ INSERT PAPER CAREFULLY
BEFORE USE.

PHIL putt inter PHARMA
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PHILURSO®
Acid ursodeoxycholic..50mg

Thiamin nitrat............10mg

Riboflavin....................5mg

CTY TNHH PHIL INTER PHARMA

PHILURSO®
Acid ursodeoxycholic..50mg

Thiamin nitrat............10mg

Riboflavin....................5mg

CTY TNHH PHIL INTER PHARMA

Ng esi cae
  

Số lô SX, HD được dập trên ví

  

  

quế LƯỢNG  



Rv Thuôc kê đơn

Dé xa tam tay tré em

Doc ky hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 52306

Néu can thém thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ
   
 

PHILURSO
KT sessaeciasesre

THÀNH PHÀẢN: Mỗi viên nang mềm chứa:

Hoạt chất:

Acid ursodeoxycholic................ 50 mg

'Thntmim, HÃ THÍ mina ngan taanaeaors 10 mg

ROTAVIG « cnersncnnnn neliasiies Manian Hs 0088 5 mg

Tú dược: Dầu đậu nành, dầu lecithin, dầu cọ. sáp ong trang, gelatin, glycerin dam dac, D-

sorbitol 70%, ethyl vanillin, brilliant blue FCF, tartrazin, sunset yellow FCF, titan dioxyd,

nước tinh khiết.

DẠNG BÀO CHE: Vién nang mém ry

DUOC LUC HOC

- Acid ursodeoxycholic là một acid mật tự nhiên, hiện diện với lượng nhỏ trong mật người.

Acid ursodeoxycholic ức chế gan tông hợp và bài tiết cholesterol, đồng thời ức ché hap

thu cholesterol ở ruột.

- Thiamin la coenzym chuyền hóa carbonhydrat lam nhiệm vụ khử carboxyl của các alpha

cetoacid như pyruvat và alpha — cetoglutarat và trong việc sử dụng pentose trong chu

trình hexose monophosphat.

- Riboflavin duge biến d6i thanh 2 coenzym 1a flavin mononucleotid (FMN) va flavin

adenin đinucleotid (FMN). là các đạng coenzym hoạt động cần cho sự hô hap của mô.

Riboflavin cũng cần cho sự hoạt hóa pyridoxin. chuyền hóa tryptophan thành niacin, và

liên quan đến sự toàn vẹn của hồng cầu.

DƯỢC DONG HOC

- Acid ursodeoxycholic được hấp thu từ đường tiêu hóa và trải qua chu trình gan-ruột. Một

phần thuốc được liên hợp tại gan trước khi được tiết vào mật. Nhờ tác dụng của vi khuẩn

ở ruột, dạng tự do và dạng liên hợp trải qua quá trinh 7a-dehydroxyl hoa thanh acid

lihocholic, một phần thuốc được thải trừ trực tiếp qua phân. Phần còn lại được hấp thu,

phần lớn được liênhop hoa va sulphat hoa tai gan trước khi thai trừ vào phần.

- Thiamin hap thu dé dang qua đường tiêu hóa sau khi uống và được phân bố rộng rãi hầu

hết khäp các mô trong cơ thê. Thiamin được dự trữ trong cơ thê với lượng không dang

kê, lượng đưa vào vượt qua nhụ cầu của cơ thê sẽ được thải trừ qua nước tiêu dưới dạng

không đôi hoặc dưới dạng chuyên hóa.

-  Riboflavin được hấp thu nhanh chóng qua đường tiêu hóa, được phân bố khắp các mô

nhưng ít được dự trữ trong cơ thé. Lượng đưa vào vượt quá nhu câu cơ thể sẽ được đào

thái dưới dạng không đồi trong nước tiêu. Riboflavin còn thải theo phân.

CHI ĐỊNH
- Hỗ trợ điêu trị các bệnh gan mạn tính: gan nhiễm mỡ. viêm gan siêu vi, xơ gan.

- Hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa cholesterol trong máu, sói mật.

LIÊU LƯỢNG VÀ CACH DUNG
Người lớn: I viên x 3 lân mỗi ngày sau bữa ăn.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH ©
- Bệnh nhân bị tắt nghẽn ông mật.

- Phụ nữ mang thai và cho con bú.



THẠN TRỌNG
- Kiêm tra chức năng gan trong trường hợp bị xơ gan nặng. suy tế bào gan hoặc tắc mật nặng

(bilirubin huy ết trên 200mol/1).

TƯƠNG TÁC THUÔC
Không nên phối hợp:
- Cholestyramin: giảm tác dụng của các acid mật do cholestyramin hấp phụ và đào thải.
- Aeid chenodesoxycholie: trong trường hợp sỏi mật do cholesterol, acid chenodesoxycholie '^

có thể làm tăng tác dụng của acid desoxycholic trên sự bão hoà cholesterol trong mật.

- Rugu, probenecid: giam hap thu riboflavin 6 rudt va da dày.

SỬ DỤNG CHO PHU NU’ CO THAI VA CHO CON BU
Thuốc chồng chỉ định với phụ nữ mang thai và cho con bú.

ANH HUONG DEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC
Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của thuốc tới khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỎN

Tiêu chảy hiểm khi xảy ra.

Các vitamin tan trong nước thường không độc khi dùng trong giới hạn an toàn, lượng dư thừa

sẽ được thai trừ nhanh chóng trong nước tiểu.

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

QUÁ LIÊU

Các tác dụng phụ nghiềm trọng không chắc xảy ra khi quá liều. Tuy nhiên, chức năng gan nên

được theo dõi. Nếu cần. có thé dùng nhựa trao đồiion để gắn kết các acid mật trong ruột.

   

BẢO QUẢN: Trong hộp kín, nơi khô mát, dưới 30°C. il- |

HAN DUNG: 36 tháng kế từ ngày sản xuất. I Ki

* Không dùng thuôc quá thời hạn sử dụng.

ĐÓNG GÓI: Hộp 12 vi x Š viên nang mềm.

Sản xuất bởi:

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA .

Số 25, Duong so 8, KCN Viét Nam - Singapore, Thuan An, Binh Dương.

 


