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MAU NHAN

GMP WHO

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

ĐÁ PHÊ DU

| ta đầu: .„Bị ICORBIC

900

 

 

Composition: Each capsule contains:

Acid ascorbic................................ 500 mg

Excipients q.sto......................... † capsule

Indlcatlons, Contralndicatlons, Dosage,

Adminlstratlons and Other Information:

See the enclosed leaflet in box

Storage: Protected from light and moisture,

not exceeding 30°C.

Keep out of reach of children

Read carefully the leaflet before use

Reg.No./SĐK:

Lot. No./Số lô SX :

Mfg.Date/Ngay SX:

Exp. Date/HD:

BIDIPHAR 1 PHARMACEUTICAL J.S.C   
GMP WHO

Box of 100 capsules

BIDICORBIC
Acid ascorbic 500 mg 900

3)

 

 

 

Thành phần: Mỗi viên nang chúa:

Acid ascorbie................................ 500 mg

... † viên nangTá dượcvớ.......................

Chỉ định, Chống chỉ định, Cách dùng,

Liểu đùng và Các thông tin khác:

Xem toa hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Bảo quản: Tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt

độ không qua 30°C.

Để xa tấm tay của trẻ em

Đọc kỹ hưởng dẫn sử dụng trước khi dùáø

Sản xuất tạ:

Ww CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDIPÌ
m „498 NguyễnThái Học. Tp. Quy Nhơn, Binh Ễ
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BIDICORBIC BIDICORBIC
500 500

Acid apcartye 500 mg CTY CPDP BIDIPHAR 1

ex

BIDICORBIC BIDICORBIC
500 500

Aesascorbic 500 mg CTY CPDP BIDIPHAR 1

aim» iim

BIDICORBIC BIDICORBIC
500 500

Acidascortsc 500mg CTY CPDP BIDIPHAR+

aaa GI71/-Ng

BIDICORBIC BIDICORBIC
500 500

Aadascorbic 500 mg CTY CFDP BIDIPHAR 1

amD &

BIDICORBIC BIDICORBIC
S00 500

Ae ascortec800mg ETYGPDP EOIPHAR

aD ei

CÔNG TY CPDP BIDIPHAR 1

  

   
Bành Thị Ngọc Quỳnh



MẪU NHÃN

Chal 00 viên sasg

Thành phấn: MỖI viên nang chứa

Botile 100 capsules

Compositions: Each capsule contains

Acid ascorbic 500 mg Acid ascorbic 4 500 mg

Tá được vd 1 viên nang Exeipiants q.s to 1 capsule 5 Ẽ

Cai đ|aà: Điểu trị bệnh do thiếu vamin indicallons: Treatment ơf vitamin C deficiency đisease Ễ 7

Hỗ trợ điếu trị triệu chứng Melhemoglobin Support to treatment symtoms of Methemoglobin-blood 2°
huyết vô căn khi không có sẵn xanh methylen when not to have blue methylen E Ễ
Cách dùng - Liễu dong: Dosage and Administrations: z =

ng ang: Taken 1 capsule/day. Vitamin C deficiency disease use at số
Uống 1 viên/ngày. Điểu trị thiếu Vitamin € uống least in two weeks š #

ñ nhất trong 2 tun Contraindleations, and other information: $s
Chống cài setecác thông tin khác: See the enclosed leaflet sa

5 =

Xem 10a. hướng GÃn sử, đụng Kèm Iheg, Storage: Protected from light andmoisture temperatue H3.
Bảo quản: Tránh ẩm và ánh sáng. nhiệt độ not exceeding 30°C 5 z

không quả 3C Keepoutofreachofchildren 438

Để xa lắm tay cba trd om Read carefully the leaflet before use
GMP WHO Boeky hướngđẫnsửdụngtrước Khi ding SốlôSXAơtNo

SÐK/Reg. No. NSX/Mf) Date

HD/Erp Date

 

Chai 200 viên nang

Thành phần: Mỗi viên nang chứa

Acid ascorbic.................................. 500 mg

Tá được vớ................................1 Viên nang

Bottle 200 capsules

Compositions: Each capsule contains

ACId asCorbic.................................... 500 mg

Excipients q.s to 1 capsule

 

Indications: Treatment of vitamin C deficiency

disease. Support to treament symtoms of

Methemoglobin-biood when not to have blue

methylen.

Chỉ định: Điểu trị bệnh do thiếu vitamin C.

Hỗ trợ điểu trị triệu chứng Methemoglobin huyết

vô căn khi không có sấn xanh methylen.

Cách dùng - Liểu dùng:

Uống 1 viên/ngày. Điểu trị thiếu Vitamin C

uống ít nhất trong 2 tuần.

Dosage and Administrations:

Taken 1 capsule/day. Vitamin C deficiency disease:

use at least in two weeks.

Acid ascorbic 500 mg 900
Chống chỉ định, và các thông tin khác:

Xem toa hướng dẫn sử dụng kèm theo. Contralndications, and other Information:

Bao quan: Tránh ẩm và ánh sáng, nhiệt độ See the-enolesed leaflet.

không quá 300.

 

Storage: Protected from light and moisture,

SBK/Reg. No.: temperature not exceeding 30°C.

Để xa tầm tay của trẻ em Keep out of reach of children `
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Read carelully tha leaflet befor8 usø |

GMP WH0 Số lô SX/Lot No.:

Sản xuất= i NSX/Mfg. Date:
ca. ` xế ng ty P Bidiphar 1

Coe aoa ect "et « Nguyễn Thái Hoc, Quy Nhơn, Bình Định HD/Exp. Date 
   nh Thị Ngọc Quỳnh



MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Viên nang

BIDICORBIC 500
 

Công thức: Mỗi viên nang chứa
Vitamin C..
Tá dược vá... Serer eee

(Ta dược: Talc, Mg. stearat)-

Dang bao ché: Vién nang

Qui cách đóng gói:

Hộp 10vỉ x 10 viên. Lọ 100 viên. Lọ 200 viên.

Tính chất:

- Vitamin C cần cho sự tạo colagen, tu sửa mô trong cơ
thể và tham gia một số phản ứng oxy hóa khử. Vitamin
C tham gia trong chuyển hóa phenylalanin, tyrosin, acid
folic, sit và một số hệ thống enzym chuyển hóa thuốc,
tổng hợp lipid và protein, trong chức năng miễn dịch cơ
thể, trong đề kháng với nhiễm khuẩn, giữ gìn sự toàn
vẹn của mạch máu và trong hô hấp tế bào.

- Thiếu hụt vitamin C dẫn đến bệnh scorbut, trong đó có
sự sai sót tông hợp collagenvới biểu hiện là không lành
vếtthương,khiếm khuyết về cấu tạo răng, vỡ mao mạch

gây nhiều đốm xuất huyết, chảy máu dưới da vàniêm

mạc (thường là chảy máu lợi). Dùng vitamin C làm mat
hoàn toàn các triệu chứng thiếu hụt vitamin C.

Chỉ định:

- Điều trị bệnh do thiếu Vitamin C.
- Hỗ trợ điều trị triệu chứng Methemoglobin huyết vô căn
khi không có sẵn xanh methylen.

Liều dùng và cách dùng:
- Uống 1 viên/ngày.

- Điều trị thiếu Vitamin C dùng ít nhất trong vòng 2 tuần.

Chống chỉ định:
- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Không dùng vitamin C liều cao cho người thiếu hụt
G6PD

Than trong:
- Dùng liều cao và kéo đài vitamin C có thể dẫn đến hiện
tượng nhờn thuốc, do đó khi giảm liều sẽ dẫn đến thiếu
hụt vitamin C. Uống liều lớn vitamin C trong khi mang

thai có khả năng dẫn đến bệnh scorbut ở trẻ sơ sinh.

- Tăng oxalat niệu có thể xảy ra sau khi dùngliều cao
vitamin C. Vitamin C có thể gây acid hoá nước tiểu, đôi
khi dẫn đến kết tủa urat hoặc cystin, hoặc sỏi oxalat,
hoặc sỏi đường niệu.

Tương tác thuốc:

- Vitamin C làm tăng hắp thu sắt qua đường dạ dày-ruột.

- Vitamin C dùng đồng thời với aspirin làm giảm bài tiết

aspirin qua đường tiểu. Sự acid hóa nước tiểu của

Vitamin C làm thay đổi sự bài tiết của cá thuốc khác.

...500 mg

VÌ viên nang

     

  

   
PHÓ CỤC TRƯỞNG

- Vitamin C dùng đồng thời fluphenazin làm giảm nồng
độ fluphenazin trong huyết tương.

- Vitamin C liều cao có thể phá hủy vitamin Bạ;, cần
khuyên người bệnh tránh uống liều cao trong vòng 1 giờ

trước hoặc sau khi uống vitamin By.

- Vì Vitamin C là một chất khử mạnh, nên ảnh hưởng đến
nhiều xét nghiệm dựa trên phản ứng oxy hóa khử. Sự có

mặt của vitamin C trong nước tiểu có thể ảnh hưởng đến

kết quả một số xét nghiệm cận lâm sàng như: định
lượng creatinin và glucose huyết, kiểm tra đái tháo

đường bằng que thử có glucose- oxydase.

Dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Uống liều lớn Vitamin C khi mang thai dẫn đến bệnh
scorbut ở trẻ sơ sinh. Dùng vitamin C theo nhu cầu hàng
ngày chưa thấy xảy ra vấn đề gì trên người.

- Vitamin C qua được sữa mẹ, người cho con bú dùng

vitamin C theo nhu cầu bình thường chưa thấy có vấn đề
gì xảy ra đối với trẻ sơ sinh.

Anh hưởng đến khá năng lái xe và vận hành máy móc:

Không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy

móc.

Tác dụng không mong muốn:

- Tăng oxalat niệu, buồn nôn, nôn, ợ nóng, co cứng cơ

bụng, mệt mỏi, đỏ bừng, nhức đầu, mất ngủ. Sau khi
uống liều 1g hàng ngày hoặc lớn hơn có thể xảy ra tiêu

chảy.

- Các phản ứng ít gặp: thiếu máu tan máu, bừng đỏ suy

tim, xỉu, chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi.

- Xử trí các ADR:không nên ngừng đột ngột sau khi sử

dụng Vitamin C liều cao trong thời gian dàiđê phòng

ngừa bệnh scorbut hồi ứng do có sự cảm ứng chuyển

hóa Vitamin C.

Thông báo cho Bác sĩnhững tác dụng không mong

muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí: »
- Các triệu chứng quá liều: sỏi thận, viêm dạ day, buon

nôn, tiêu chảy.

- Xử trí: gây lợi tiểu bằng truyền dịch có thể có tác‘au

sau khi uống 1 liều rất lớn. “
Hạn dùng: 36tháng kể từ ngày sản xuất Cy

Bảo quản: Tránh âm và ánh sáng, nhiệt độ khôi

30C

  

Đề xa tầm tay của trẻ em

Đọckỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cân thêm thông tin, xin hỏiý kiến Bác sĩ
 

CÔNG TY CO PHAN DUGQC PHAM BIDIPHAR 1
498 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Tel: 056. 3846040 * Fax: 056. 3846846 Ti

Ngày 19 tháng 05 năm 2013™

G TY CPDP BIDIPHAR 1

KT.GIÁM ĐỐC

Banh Thi Ngoc Quynh
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