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Thànhphần: Chỉđịnh - Chốngchỉđịnh - Cácthôngtinkhác: i _—
E Mỗituýp 10gamcóchứa:Triamcinolonacetonid: 10 mg, Xinđọctrong tờhướngdẫnsửdụng.
N Nystatin: 1.000.000Ul,Clotrimazol: 100 mg,

Neomycin : 35 mg (dưới dang Neomycin sulfate) DE XA TAM TAY CUA TRE EM
Tá được ...vừa đủ.......10gam ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHIDÙNG.
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Thành phần: Mỗi tuýp 10 gam có chứa:
Triamcinolon acetonid: 10 mg, Nystatin:1.000.000 UI, Glotrímazol: 100 mg, ?

Neomycin: 35 mg(dùng dưới dang Neomycin sulfate),Tá dược .vd..10 gam = ee

Điều kiện hảo quân: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng.

Nhà sản xuất: MEDIPHARC0 TENAMYD BR s.r.l

8 Nguyễn Trường Tộ - Tp.Huế - Việt Nam
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*Ghi chú: Số lô SX và hạn dùng được dập chìm ở đáy tuýp

 
 



 

Mẫu tờ hướng dẫn sử dụng

 

Tờ hướng dẫn sửdụng thuốc:

ASIACOMB - NEW
- Kem bôi da

THÀNH PHẦẨN: Mỗi tuýp 10 gam có chứa:
Triamcinolon acetonid
Nystatin:.................

Clotrimazol:
Neomycin :,

(dùng dưới dạng Neomycin sulfate)
Tá dược: Œef0 stearyl alchol, Cetomarcrogol, dau Parafin, Methylparaben, Propylparaben, Propylen
glycol, Natri dihydrophosphat, Dinatri Rhydrophosphat, Vaselin, Nude tinh khiétvd...10 gam
CHỈ ĐỊNH:
ASIACOMB-NEW được chỉ định để điểu trị tại chỗ các bệnh nhiễm khuẩn ngoài da, các bệnh
ngoài da đáp ứng với steroid hoặc các bệnh nấm như: Bệnh nấm da, bénh nam Candida ngoai
da, ném ké ng6n tay, ké chan, lang ben do Malassezia Íurfur, viêm móng và quanh móng...
CHONG CHi ĐỊNH: Không nên dùng kem khi có bệnh virut ngoài da hoặc quá mẫn cảm với các
thành phần của thuốc. .
CÁCH DÙNG - LIỂU DÙNG: Thoa một lớp kem mỏng trên vùng bị nhiễm bệnh, mỗi ngày 2-3 lần
thời gian điều trị nhiễm nấm thông thường từ 2-4 tuần.
Chúý :
~ Trong thời gian sử dụng kem không nên dùng thuốc sát trùng, không nên ăn tôm cua, thịt bò và
ruợu mạnh nhằm giảm bớt sự kích thích và tổn hại đến da,
- Không bôi thuốc vào mắt
THẬN TRỌNG:

~ Triamcinolon:Dùng thuốc thận trọng ở người bệnh thiểu năng tuyến giáp, xơ gan, viêm loét
lại tràng không đặc hiệu, người có nguy cơ loét dạ dày. Không dùng cho những người bệnh có
tuần hoàn da suy giảm. Tránh dùng trên mặt.
- Clotrimazol: Nếu có kích ứng hay mẫn cảm khi dùng phải ngưng thuốc và điều trị thích hợp.
Phải điều trị thuốc đủ thời gian mặc dù các triệu chứng có thuyên giảm.
Nystatin: Nếu có phản ứng quá mẫn xây ra, nên ngừng thuốc ngay và có biện pháp xửlí thích

hợp.

- Neomycin:Tránh dùng tại chỗ lâu vì có thể gây mẫn cảm trên da và dễ mẫn cảm chéo với
các kháng sinh aminoglycosid khác. Thuốc có tác dụng chẹn thần kinh- cơ nên có thê gây ức
chế hô hấp và ngừng hô hấp. Phải rất thận trọng khi dùng thuốc cho người bệnh có bệnh thận
hoặc gan hoặc thính lực bị giảm.
PHY NU CO THAI VA CHO CON BU: Chi dung khi that cdn thiết.
NGƯỜI LÁI XE VÀ VẬN HANH MÁY MÓC: Không ảnh hưởng
TƯƠNG TÁC THUỐC:
- Triamcinolon:
Barbiturat, phenytoin, rifampicin, rifabutin, carbamazepin, primidon va aminoglutethimid lam
tăng chuyển hóa, thanh thải corticoid, gây giảm tác dụng điều trị,
Œorticoid đối kháng tác dụng của các thuốc hạ đường huyết (gồm cả insulin), thuốc hạ huyết áp
và lợi tiểu. Tác dụng giảm kali huyết của các thuốc sau đây tăng lên: Acetazolamid, lợi tiểu thiazid,
carbenoxolon.
Dùng đồng thời với các thuốc chống đông máu cumarin làm tăng tác dụng của thuốc chống đông
máu. Cần kiểm tra thời gian đông máu hoặc thời gian prothrombin để tránh chảy máu tự phát.
Gorticoid làm tăng sự thanh thải salicylat, ngừng corticoid có thể gây nhiễm độc salicylat.
- Œlotrimazol: Chưa có thông báo về tác dụng hiệp đồng hay đối kháng giữa Clotrimazol và
Nystatin, Amphotericin B hay Flucytosin với các loài Œ. albicans.

- Nystatin - Bị mất tác dụng kháng Œandida albicars nếu dùng đồng thời riboflavin phosphat.
- Weomycin : Neomycin có thể gây giảm hấp thu các thuốc khác như Phenoxymethy! penicilin,
digoxin.Thuốc có thể làm giảm hiệu quả của thuốc uống tránh thai.
Dùng đồng thời với các thuốc lợi tiểu mạnh như acid ethacrynic, furosemid làm tăng khả năng
gây độc với thận và thính giác.
Neomycin uống liều cao có thể gây hội chứng giảm hấp thu với nhiều chất như chất béo, nitrogen,
cholesterol, caroten, glucose, xylose, lactose, natri, calci, cyanocobalamin va sat.
Neomycin có thể làm tăng tác dụng chống đông của cumarin bằng cách giảm dự trữ vitamin K,
Dùng đồng thời neomycin với tác nhân ức chế thần kinh - cơ có thể làm tăng tác dụng ức chế
thần kinh - cơ và dẫn đến liệt hô hấp. Do vậy, tránh dùng neomycin cho người bệnh đang dùng
các thuốc này hoặc người bệnh bị nhược cơ.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:
- Nystatin hau nhu không độc và không gây mẫn cảm và dung nạp tốt ở tất cả các lứa tuổi kể
cả trẻ nhỏ suy yếu và ngay cả khi dùng kéo dài.
Ítgặp: Mày đay, ngoại ban.
Hiếm gặp: Gây kích ứng tại chỗ. Hội chứng Steven - Johnson.
~ 0lotrimazol dùng tại chỗ: Các phân ứng tại chỗ bao gồm bỏng nhẹ, kích ứng, viêm da dị ứng
do tiếp xúc, đau rát vùng bôi thuốc ở da hoặc âm đạo.
- Triamcinolon khi dùng ngoài trên diện rộng, nhất là khi da tổn thương, có thể gây tác dụng
toàn thân.

Thường gặp: Giảm K” huyết, gïữ Na’, phù, tăng huyết áp.Yếu cơ, teo cơ.

Ít gặp: Huyết khối. Rối loạn tâm thần kèm theo các triệu chứng cảm xúc. Suy vỏ thượng thận,
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triệu chứng giả Cushing, cân bằng protein giảm, trẻ chậm lớn, đái tháo đường, khả năng để
kháng giảm, bộc phát các bệnh tiểm tàng như bệnh lao, đái tháo đường.Loãng xương, teo da
và cơ, khó liển vết thương. Glôcôm, đục nhân mắt dưới bao phía sau (nếu dùng kéo dài).
Hiếm gặp: Tăng áp lực nội sọ.Viêm mạch hoại tử, viêm tắc tĩnh mạch, tình trạng nhiễm trùng
nặng thêm, mất ngủ, ngất, choáng phản vệ.
- Neomycin dùng tại chỗ:
Thường gặp: Phân ứng tăng mẫn cảm như viêm da, ngứa, sốt dothuốc và phản vệ.
it gap: Tang enzym gan va bilirubin, loan tạo máu, thiếu máu tan máu, lú lẫn, dị cảm, mất
phương hướng, rung giật nhãn cầu, tăng tiết nước bọt, viêm miệng.
Dùng thuốc kéo dài có thể dẫn tới chóng mặt, rung giật nhãn cầu và điếc, ngay cả sau khi đã
ngừng thuốc.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sửdụng thuốc.
CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC, DƯỢC ĐỘNG HỌC:
*Dược lực học:

~ Triameinolon acetonid: là glucocorticoid tổng hợp có Fluor. Được dùng bôi ngoài da để điều trị
các rối loạn cần dùng corticoid: Chống viêm, ức chế miễn dịch, chống dị ứng
~ €lotrimazol là hoạt chất chống nấm phổ rộng được dùng điều trị các trưởng hợp bệnh ngoài da
do nhiễm các loài nấm gây bệnh khác nhau và cũng có tác dụng trên Trichomonas,
Staphylococcus va Bacteroides. Khéng cé tac dung véi Lactobacilli
Cơ chế tác dụng của Clotrimazol là liên kết với các phospholipid trong màng tế bào nấm, làm
thay đổi tính thấm của màng, gây mất các chất thiết yếu nội bào dẫn đến tiêu hủy tế bào nấm.
~ Nystatin: là kháng sinh chông nấm được chiết xuất từ dịch nuôi nấm Streptomyces nourei, bột
màu vàng, rất ít tan trong nước. Nystatin có tác dụng kìm hãm hoặc diệt nấm tùy thuộc vào nồng
độ và độ nhạy cảm của nấm, không tác động đến vi khuẩn chí bình thường trên cơ thể. Nhạy cảm
nhất là các nấm men và có tác dụng rất tốt
- Weomycin là kháng sinh nhóm Aminoglycosid có cơ chế và phổ tác dụng tương tự
Gentamycin.. Những vi khuẩn nhạy cảm với neomycin như: Staphylococcus aureus, Escherichia
coli, Heamophilus influenzae, Klebsiella, Enterobacter các loai, Neisseria các loại. Neomycin
thường được dùng tại chỗ trong điểu trị các nhiễm khuẩn ở tai, mắt và da. Vì thuốc được dùng tại
chỗ khá phổ biến nên đã có thông báo kháng thuốc tương đối rộng, trong đó điển hình là các tụ
cầu Staphylococcus, một số dòng Salmonella, Shigella và Escherichia coli. Sự kháng chéo với
kanamicin, Framycetin va paramomycin đã xảy ra.

*Dược động học:

~ Triamecinolon acetonid: hấp thu tốt khi dùng ngoài đặc biệt là khi băng kín hay da bị tổn thương
gây tác dụng toàn thân. Triamcinolon được phân bố vào tất cả các mô trongcơ thể (cơ, gan, da,
ruột, thận..). Thuốc qua được hàng rào nhau. thai và tiết vào sữa một lượng nhỏ. Triamcinolon
chuyển hóa chủ yếu ở gan, một phần ở thận và bài xuất qua nước tiểu, nữa đời huyết tương là 2-5
giờ. Liên kết được với albumin huyết tương. Ngưng thuốcở liều điều trị phải dần dần cho đến khi
trục HAP( dưới dồi tuyến yên thượng thận) phục hồi.
- 0lotrimazol: Dùng thuốc bôi lên da rất ít được hấp thụ. Sáu giờ sau khi bôi kem 1% Clotrimazol
trên da nguyên vẹn và trên da bị viêm cấp, nồng độ Clotrimazol thay đổi từ 100microgam/cm`
trong lớp sừng đến 0,5-1 microgam/ cm° trong lớp gai và 0,1microgam/cn' trong lớp mô dưới da.
Nồng độ đỉnh huyết thanh trung bình đạt xấp xỉ 0,01 microgam/ml sau 8 - 24 giờ nếu dùng 5 g
kem clotrimazol - 0 1%.
- Wstatin. Được hấp thu kém qua đường tiêu hóa, không được hấp thu qua da hay niêm mạc khi
dùng tại chổ, thải trử chủ yếu qua phân dưới dạng chưa chuyển hóa. .
~ Weomycin: Thuốc hấp thu tốt qua da, hấp thu thuốc có thể tăng lên khi niêm mạc bị viêm hoặc“
bị tổn thương. Khi được hấp thu, thuốc sẽ thải trừ nhanh qua thận dưới dạng hoạt tính. Nữa đời của
thuốc khoảng 2-3 giờ. :
QUA LIEU VA CACHXUTRI:
- Triamcinolon: Sốt, đau cơ, đau khớp, viêm mũi, viêm kết mạc, đau ngứa ngoài
Ngừng hoặc giảm liều quá nhanh sau điều trị dài ngày có thể gây suy thượng thậncấp,
áp và chết. E
Nếu có các dấu hiệu này cần dùng ngay 1 liều corticosteroid tác dụng nhanh (đưa vào-dường]
mạch), sau đó giảm liều dần. He
-Clotrimazol: Chua tim thay théng tin khi st dung qua liéu.

- Nystatin: Rita da day, sau do ding thuéc tay va diéu tri hd tro thich hop l
- Weomycin sulfat: Khi có dấu hiệu hoặc triệu chứng độc với thận hoặc thính Gidepai nid
thuốc ngay. Theo dõi chức năng thận và thính giác.Nếu những chức năng này bịs
thẩm tách máu. Cần thiết có thể cho hô hấp hỗ trợ kéo dải.
LOI KHUYEN CÁ:
Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của bác sỹ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hồi ý kiến hác sỹ.

Đểxa tầm tay trề em.
ĐIỀU KIỆN BẢO QUẦN: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°0, tránh ánh sáng.
QUY CACH BONG GOI: Tuyp 10g, hộp 1 tuýp
HAN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Không dùng thuốc quá 30 ngày kể từ khi mở nắp tuýp thuốc
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