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Composition:

Each capsule contains 2.5 mg of ramipril

Indications, Dosage and administration,

Contraindications and Other information:

Please see the package insert.

Storage: Store in tight containers, protected from

light, below 30°C.

Visa No:

Keep out of the sight and reach of children

Read the package leaflet before use

Manufactured by:
FARMALABOR-PRODUTOS FARMACEUTICOS, S.A.
Zona industrial de Condeixa-a-Nova,
3150-194 Condeixa-a-Nova, Portugal

DNNK:  
 

 

x_Prescription drug

RAMIPRIL GP

Oral use

8 Blis.x 7 Hard capsules
56 Capsules
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FARMALABOR-PRODUTOS FARMACEUTICOS, S.A. PORTUGAL FARMALABOR-PRODUTOS FARMACEUTICOS,S.A, PORTUGAL,
RAMIPRILGP capsules = RAMIPRILGP capsules RAMIPRILGP capsules RAMIPRILGP capsules
Ramipril 2.5mq Ramipril 3.5mg Ramipril 2.5mg Ramipril 25mg

FARMALABOR-PRODUTOS FARMACEUTICOS,5.8. PORTUGAL FARIA gBOR-PRODUTOS FARMACEUTICOS,S.A. PORTUGAL
RAMIPRILGP capsules  RAMIPRILGP cagues RAMIPI capsules RAMIPRILGP capsules
Ramipril 25mg Ramipril 2.5mg Ramipril 2.5mg Ramipril 2.5mg

 

     

 

FARMALABOR-PRODUTOS FARMACEUACOS, 5A, PORTUGAL FARMALABOR-PRODI BMACEUTICOS,SA,PORTUGAL
RAMIPRILGP capsuies J RAMIPRILGP capsules RAMIPRILGP copwies\ RAMIPRILGP capsules

    

  
  

Ramipril 2.5mg Ramipril 2.5mg Ramipril 2.5mg Ramipril 25mg

FARMALABOR-PAODUTOS FARMACEUTICOS, S.A, PORTUGAL, FARMALABOR-PHDDUTOS FARMACEUTICOS,SA. PORTUGAL,

HAMIPRA GP cpsues RAMIPRILGP capsules RAMIPRIuse capsules RAMIPRILGP capsules
Ramiprilf2.smq Ramipril 25mg Ramipril 25mg Ramipril 25mg

FARMALABORPRODUTOS FARIPACEUTICOS,SA. PORTUGAL FARMALABOR-PRODUTOS FARMACEUTICOS,SA. PORTUGAL
RAMIPRILGP cp⁄&:  RAMIPRILGP capsuies RAMIPRILGP c;pau RAMIPRIL GP capsules
Ramipril 2.5mg Ramipril 25mg Ramipril 25mg Ramipril 2.5mg

FARAALABOR-PRODUTOS FARMACEUTICOS,S.A. PORTUGAL FARSPALABOR-PRODUTOS FARMACEUTICOS,S.A. PORTUGAL
HPRILGP capsules  RAMIPRILGP capsules RAMIPRILGP capsules RAMIPRILGP capsules

Ramipril 2.5mg Ramipril 2.5mg Âamipril 25mg Ramipdl 2.5mg

FARMALABOR-PRRDUTOS FARMACEUTICOS,S.A, PORTUGAL FARMALABORPRODUTOS FARMACEUTICOS,S.A. PORTUGAL
IPRIL GP  

   

    

capsules RAMIPRALGP capsules RAMIPRILGP  capswies
Ramipril 2.5mg a Ramipril 25mg

FARMALABOR-PRODUTOS FARMACEUTICOS, 58, PORTUGAL 2 ¢PRODUTOS FANMACEUTICOS, 5A. PORTUGAL
RAMIPRIL GP capsules RAMIPRIL 6P. ules RAMIPI les RAMIPRILGP capsules

Ramipril 2.5mg Ramipril 2.5mg mm 25mg Ramipril 2.5mg

FARMALABOR-PRODUTOS FARMACEUTICOS, S.A. PORTUGAL FARMALABOR-PRODUTOS FARMACEUTICOS, $.4. PORTUGAL

RAMIPRILGP capsules RAMIPRILGP capsules RAMIPRILGP capsules RAMIPRILGP capsules
Ramipril 2.5mg Ramiril 25mg Ramipril 25mg

 



RxThuốc bán theo don

Viên nang cứng RAMIPRIL GP
Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Dé xa tam tay của trẻ em
Thanh phan
Mỗi viên nang Ramipril GP chứa:
Ramipril... = oa 2,5mg

Tá dược:Pregelified starch

Dang bao ché: Vién nang cứng,

Đóng gói: Hộp 8 vỉ x 7 viên.

Được lực học

Mã ATC: C09AA05
Nhóm dược lý: thuốc ức chế enzym chuyển angiotensin.

Ramipril là một thuốc ức chế enzym chuyển angiotensin (ACE), có tác dụng điều trị tăng
huyết áp và suy tim. Ramipril là một tiền được sau khi thủy phân ở gan tạo thành chất
chuyên hóa ramiprilat có hoạt tính.

Cơ chế tác dụng hạ huyết áp của ramipril là đo thuốc ức chế ACE làm giảm tốc độ chuyển

angiotensin I thanh angiotensin II, là một chất co mạch mạnh. Do đó thuốc làm giảm sức cản

động mạch ngoại vi gây ra hạ huyết áp. Giảm nồng độ angiotensin II gây giảm tiết

aldosteron, dẫn đến tăng thai natri va thai địch, đồng thời tăng nhẹ kali huyết thanh. Bên
cạnh đó còn có thể tác động lên hệ thống kallikrein-kinin và làm tăng tổng hop prostaglandin
cũng là cácyếu tố làm giảmhuyết áap.

Tác dụngđiều trị suy tìm của ramipril nhờ giảm hậu.¡ gánh do làm giảm sức cản mạch ngoại
vi, giảm tiền gánh đo làm giảm áp lực mao mạch phổi và sức cản mạch phổi, cải thiện cung

lượng tim và dung nap ging site.

Ramipril là một thuốc ức chế ACE tác dung kéo dai. Jn vitro, ramiprilat cé tac dung manh

hon captopril va enalapril.

Dược động học
Sau khi uỗng có ít nhất 50 - 60 % liều dùng được hấp thu, thức ăn không ảnh hưởng tới mức
độ nhưng có thể làm chậm tốc độ hấp thu. Nồng độ đỉnh tronghuyết tương của ramiprilat đạt

được sau khi uống khoảng 2 - 4 giờ. Sau khi uống I liều, thuốc bắt đầu tác dụng trong vòng

1 đến 2 giờ, đạt hiệu quả tối đa 4 - 6,5 giờ và tác dụng kéo đài khoảng 24 giờ. Ramiprilat gắn
protein huyết tương khoảng 56 %. Ramipril được thải trừ qua thận dưới dạng ramiprilat,

dang các chất chuyển hóa khác, và cả dạng không đổi. Khoảng 40 % liều đùng được tìm thấy
trong phân, do thuốc thải trừ qua mật và cả đo phần không được hấp thu. Nửa đời tích luỹ

ramiprilat có hiệu quả sau khi dùng nhiều liều ramipril với liều 5 — 10 mg 1a 13 đến 17 giờ,

nhưng sẽ kéo dài hơn nhiều khi dùng liều 1,25— 5 mg hàng ngày; sự khác biệt này có liên
quan đến nửa đời cuối cùng dài kết hợp với quá trình gắn bão hòa với ACE. Độ thanh thải

của ramiprilat giảm trên bệnh nhân bị suy thận.

Chỉ định
- _ Tăng huyết áp, nhất là ở người tăng huyết áp có suy tim, sau nhồi máu hoặc có nguy cơ

cao bệnh động mạch vành, đái tháo đười Ì suy thận hoặc tai biến mạch não.
- _ Suy tìm sung huyết sau nhồi máu cơ timđỡ giấm nguy cơ tử vong trên các người bệnh có

huyết động ôn định và có biểu hiện lâm sảng của suy tỉm trong vòng một vài ngày sau

cơn nhồi máu cơ tìm cấp. Điều trị triệu chứng thường cùng với glycosid trợ tim, lợi tiểu,

chẹn beta.
- Suy tim sunghuyét do suy thất trái.
-  Đự phòng taibiến tìm mạch (để giảm tỷ lệ tử vong, nhdi mau cơ tim và đột quy) trên các

bệnh nhân từ 55 tuổi trở lên có nguy cơ tim mạch cao như người có bệnh sử bệnh động

mạch vành, đột quy, bệnh mạch ngoại biên, đái tháo đường, tăng cholesterol huyết thanh

và/ hoặc giảm nồng độ lipoprotein tỷ trọng cao (HDL-cholesterol).  

 



Bệnh thận do đái tháo đường.
Chống chỉ định

Tiên sử quá mẫn với ramipril, với bất kỳ thuốc ức chế enzym chuyển nào hoặc bất cứ
thành phần nào của thuốc.
Đang làm thâm phân với một số loại màng lọc thông lượng cao.
Suy thận nặng.
Hẹp động mạch thận làm giảm lưu lượng máu hai bên hoặc một bên trên người chỉ có
một thận. ;

Huyết áp bắt thường, không ổn định.
Trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú.

Liều dùng và cách dùng
Cách dùng:

Dùng uông, uống mỗi ngày vào cùng thời điểm.

Nuốt viên thuốc với nước hoặc chất lỏng.
Không nghiền nát hoặc nhai.

Liều dùng:

Tăng huyết áp: Liều thường dùng 2,5mg — 5mg ngày 1 lần. Liều tối đa là 10mg 1 lần/
ngày.

Suy tim sung huyết: Liều 2,5mg hoặc cao hơn có thể uống 1 - 2 lần mỗi ngày. Liều tối đa
là 1Ômg/ngày.

Suy tim sung huyệt sau nhôi máu cơ tim: Liêu khởi đầu 2,5mg ngày 2 lần. Hai ngày sau
tăng dân tới 5mg/ lần, ngày 2 lần, nếu dung nạp được. liều duy trì 2,5— 5 mg/ lần, ngày 2
lần.

Dự phòng tai biến tim mạch trên bệnh nhân có nguy cơ cao: liều ban đầu 2,5mg ngày |
lan, 1 tuân sau tăng thành liêu 5mg ngày | Ian, tiếp tục tăng sau mỗi 3 tuân đến liều 10mg

ngày một lân. ;
Bệnh thận do đái tháo đường, điêu trị giảm hoặc trì hoãn sự trâm trọng các vân đê về
thận: Liều khởi đầu 2,5mg 1 lần/ ngày. Liều thông thường 5- 10 mg 1 lần/ ngày.
Trên bệnh nhân suy thận, liều duy trì không được quá mg mỗi ngày; trên bệnh nhân suy

thận nặng (độ thanh thải creatinin dưới 10 ml/ phút) liều duy trì không quá 2,5mg mỗi

ngày, "
Bệnh nhân lớn tuôi: Tham khảo ý kiên bác sĩ đề điều chỉnh liêu cho phù hợp.

Tác dụng không mong muốn
Ngừng thuôc ngay lập tức và thông báo cho bác sĩ các tác dụng phụ nghiêm trọng sau:

Sưng mặt, môi hoặc họng, là nguyên nhân gây khó thở và nuốt, ngứa, phát ban.
Phản ứng trên da nghiêm trọng bao gồm phát ban, loét miệng, tình trạng tăng nặng bệnh
đã có từ trước, da đỏ, bóng nước hoặc bong da (hội chứng Stevens-Johnson, hoại tử biêu

bì, ban đỏ đa dạng).
Tim đập nhanh, đánh trống ngực, đau ngực, tức ngực, tram trọng hơn là đau tim hoặc đột

quy. Su.
Ho, các dâu hiệu về phôi.
Dễ bằm dập, chảy máu trong một thời gian dài, dấu hiệu về chảy máu (chảy máu nướu
răng), da sưng tím, sưng tấy, nhiễm trùng xảy ra thường xuyên hơn bình thường, đau

họng, sốt, mệt mỏi, ngất xỉu hoặc da nhợt nhạt. Đây có thê là dấu hiệu về máu hoặc tủy

xuong.
Đau đạ dày nghiêm trọng và có thé lay sang Jung. Đây là dau hiệu của viêm tuyến tuy.
Sốt, mệt mỏi, chán ăn, đau bụng, khó chịu Vàngđế!hoặc mắt. Đây có thể là dấu hiệu của

các vấn đề về gan (viêm gan, hoặc tốn thuon¢ £an).

Thuong gap:

e  Nhức đầu, cảm giác mệt mỏi
e Chong mat. Cd thé xay ra khi bắt đầu điều trị hoặc điều trị với liều c Sey  



Ngất xỉu, hạ huyết áp (huyết áp bất thường), nhất là khi đứng lên hoặc ngồi xuống một
cách nhanh chóng.

Ho khan, viêm xoang, viêm phế quản, thiếu không khí.

Đau dạ dày hoặc đường ruột, tiêu chảy, khó tiêu, khó chịu.

Phát ban

Đau ngực

Đau cơ hoặc chuột rút

Lượng Kali nhiều hơn bình thường khi xét nghiệm máu.
Ít gặp:

Vấn đề về thăng bằng (chóng mặt)

Ngứa, da có cảm giác tê liệt, ngứa ran, đau thắt, nóng hoặc ớn lạnh (dị cảm).

Mất hoặc thay đổi vịgiác.

Vẫn đề về giấc ngủ

Trầm cảm, lo âu, căng thắng hoặc kích động hơn bình thường.

Nghẹt mũi, khó thở, hen suyễn nặng hơn.

Phù mạch ruột, triệu chứng nôn mwa và tiêu chảy.

Nóng rát trong dạ dày, táo bón, khô miệng

Đi tiêu, đỗ mồ hôi nhiều hơn bình thường trong ngày

Chán ăn, mắt hoặc giảm cảm giác ngon miệng

Tăng nhịp tim

Sưng cánh tay và chân là nguyên nhân do giữ nước.

Nóng bừng, mờ mắt, đau cơ, sốt

Không có khả năng tình dục ở nam giới, giảm ham muốn tình dục ở cả nam và nữ.

Tăng bạch cầu ưa eosin khi xét nghiệm máu

Thay đổi trong hoạt động của tuyến tụy, gan, than.

Hiêm gặp:

Cảm giác run hoặc nhằm lẫn
Đỏ và sưng lưỡi

Da nhão, bong, ngứa, phát ban, u hạt

Van dé vé mong

Phat ban hodc bam tim

Đỏ, ngứa mắt, sưng hoặc chảy nước mắt

Thay đổi thính giác, ù tai
Cảm thấy đuôi sức

Lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, hemoglobin giảm

Rất hiểm:
Nhạy cảm với ánh sáng mặt trời hơn bình thường

Kho khan dé tập trung

Sung miéng
Khi xét nghiệm, số lượng tế bào máu thấp, lugng natri trong mau it hon binh thuong

Thay đổi màu sắc ngón tay và ngón chau Bhilanh, sau đó la cam giác ngứa ran và dau

khi nóng lên (hiện tượng Raynaud)

Tăng kích cỡ vú ở nam giới

Khó thở hoặc phản ứng chậm hơn

Cảm giác nóng rát

Thay đổi khứu giác
Rụng tóc ‘
Thông báo ngay cho bác sĩ nêu có những tác dụng phụ sau khi dùng th

by  
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Tương tác thuốc

Một số loại thuốc có thể ảnh hưởng đến chức năng của Ramipril:
- Thuốc giảm đau và viêm: thuốc kháng viêm steroid (NSAIDs) như ¡ibuprofen,

indometacin, aspirin.

- Thuốc điều trị huyết áp thấp, sốc, suy tim, hen suyễn hoặc dị ứng như: ephedrin,
noradrenalin hoặc andrenalin.

Một số loại thuốc làm tăng xác suất các phản ứng phụ khi dùng đồng thời với Ramipril:
- Thuốc giảm đau và viêm: thuốc kháng viêm steroid (NSAIDs) nhu_ ibuprofen,

indometacin, aspirin.

- - Thuốc hóa trị dung cho ung thu.

- Cyclosporin, thuốc ngăn chặn sự từ chối của cơ quan sau khi cấy ghép.
- _ Thuốc lợi tiêu như furosemid.

- Thuốc làm tăng lượng kali trong máu như spironolacton, triamteren, amilorid, muối kali

và heparin.

- _ Thuốc điều trị viêm như prednisolon.

- __Allopurinol (thuốc làm giảm acid uric trong máu).

-__ Procainamid (cho các vẫn đề về nhịp tim).
Một số loại thuốc có thể ảnh hưởng bởi Ramipril:
-_ Thuốc trị tiểu đường, khi uống thuốc lượng đường và insulin thấp hơn. Giám sát chặt chẽ

lượng đường trong máu trong khi sử dụng Ramipril.
- - Ramipril có thé làm tăngsô lượng lithi trong máu.
Với thức ăn và đồ uống có cồn:

- _ Uống rượu trong khi dùng ramipril có thể chóng mặt, choáng váng.

Cảnh báo và thận trọng
- - Với ngườicó van dé vé tim, gan, than.

- Néuco thé bi mat mét sé lượng muối hoặc nước (trong trường hợp cảm thấy buồn nôn,
tiêu chảy, đang theo một chế độ ăn ít muối, dùng thuốc lợi tiểu trong một thời gian dài

hoặc trải qua lọc máu).
- _ Nếu sắp sử dụng bắt kì loại thuốc gây mê nào. Nó làm gián đoạn điều trị với Ramipril.

- _ Nếu lượng Kali trong máu cao khi xét nghiệm.
- _ Nếu bị các bệnh mạch máu collagen như xơ cứng bì, lupus ban đỏ hệ thống.

Trẻ em
Không dùng cho trẻ em đưới 18 tuổi, vì không có thông tin về ảnh hưởng của Ramipril lên

nhóm tuôi này.

Phụ nữ có thai và cho con bú
Ramiprilkhong dùng cho phụ nữ có thai vì có thể gây hại cho thai nhi. Không dùng thuốc

cho phụ nỡ nuôi con bú.

Người lái xe và vận hành máy móc
Dùng Ramipril có thê gây chóng mặt. Không dùng thuốc khi đang lái xe và vận hành máy

móc.

Quá liều

Triệu chứng: Sốt, nhức đầu, hạ huyết áp. Xửatrí quáliêu chủ yếu là truyền địch làm tăng thé
tích tuần hoàn khi bệnh nhân có tụt huyết áp mihiếflập quy trình bù nước và cân băng điện

giải.
Tiêu chuẩn Nhà sản xuất
Bảo quản Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30”C.
Hạn dùng 24 tháng kể từ ngày sảnxuất.

Sản xuất bởi: .
FARMALABOR-PRODUTOS FARMACEUTICOS, S.A.

Zona Industrial de Condeixa-a-Nova, 3150-194 Condeixa-a-Nova, B6 Da Ầ  

 



TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN
Viên nang cứng RAMIPRIL GP
Đọc kĩ hướng dan sử dụng trước khi dùng

; Dé xa tam tay của trẻ em

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sỹ.

1. Tên sản phẩm

Ramipril GP

2. Thanh phan- ham lượng của thuốc

Hoạt chất : Ramipril..................... 2,9mg

Ta duoc: Pregelified starch

3. Mô tả sản phẩm

Viên nang cứng màu xanh-xám, chứa bột màu trắng hoặc trắng ngà.

4. Quy cách đóng gói

Hộp § vỉ x 7 viên.

5. Thuốc dùng cho bệnh gì

- _ Tăng huyết áp, nhất là ở người tăng huyết áp có suy tim, sau nhồi máu hoặc có nguy cơ

cao bệnh động mạch vành, đái tháo đường, suy thận hoặc tai biến mạch não.

- _ Suy tim sung huyết sau nhồi máu cơ tim để giảm nguy cơ tử vong trên các người bệnh có

huyết động én định và có biểu hiện lâm sàng của suy tim trong vòng một vài ngày sau

cơn nhồi máu cơ tim cấp. Điều trị triệu chứng thường cùng với glycosid trợ tim, lợi tiểu,

chẹn beta.

- _ Suy tim sung huyết do suy thất trái.

- _ Dự phòng tai biến tim mạch (để giảm tỷ lệ tử vong, nhồi máu cơ tim và đột quy) trên các

bệnh nhân từ 5Š tuổi trở lên có nguy cơ tim mạch cao như người có bệnh sử bệnh động

mạch vành, đột quy, bệnh mạch ngoại biên, đái tháo đường, tăng cholesterol huyết thanh

và/ hoặc giảm nồng độ lipoprotein ty trong cao (HDL-cholesterol).

- - Bệnh thận do đái tháo đường.

6. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng

Cách dùng:

- _ Dùng uống, uống mỗi ngày vào cùng thời điểm.

- _ Nuốt viên thuốc với nước hoặc chất long.

- _ Không nghiền nát hoặc nhai.

Liều dùng:

- - Tăng huyết áp: Liều thường dùng 2,5mg — 5mg ngày 1 lần. Liều tối đa là 10mg 1 lần/

ngà
- Suytìm sung huyết: Liều 2,5mg hoặc cao hơn có thê uống 1 - 2 lần mỗi ngày. Liều tối đa

là 10mg/ ngày.
- Suy tim sung huyết sau nhồi máu cơ tim: Liềuthối,daa 2,5mg ngày 2 lần. Hai ngày sau

tăng dan tới 5mg/ lần, ngày 2 lần, nếu dung nạp dược. liều duy trì 2,5— 5 mg/ lần, ngày 2

lân.
- Du phong tai biến tim mạch trên bệnh nhân có nguy co cao: liều„ban đầu 2 mg ngay |

ngày một lần.

  



Bệnh thận do đái tháo đường, điều trị giảm hoặc trì hoãn sự trâm trọng các vẫn đề về
thận: Liều khởi đầu 2,5mg 1 lân/ ngày. Liều thông thường 5- 10 mg 1 lan/ ngay.

Trên bệnh nhân suy thận, liều duy trì không được quá mg mỗi ngày; trên bệnh nhân suy
thận nặng (độ thanh thải creatinin dưới 10 ml/ phút) liều duy trì không quá 2,5mg mỗi
ngày.

Bệnh nhân lớn tuổi: Tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh liều cho phù hợp.
7. Khi nào không nên dùng thuốc này?

Tiền sử quá mẫn với ramipril, với bất kỳ thuốc ức chế enzym chuyển nào hoặc bất cứ
thành phần nào của thuốc.

Đang làm thâm phân với một số loại màng lọc thông lượng cao.

Suy thận nặng.

Hẹp động mạch thận làm giảm lưu lượng máu hai bên hoặc một bên trên người chỉ có

một thận.

Huyết ap bat thường, không ổn định.

Trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú.

8. Tác dụng không mong muốn

Ngừng thuốc ngay lập tức và thông báo cho bác sĩ các tác dụng phụ nghiêm trọng sau:

Sưng mặt, môi hoặc họng, là nguyên nhân gây khó thở và nuốt, ngứa, phát ban.

Phản ứng trên da nghiêm trọng bao gồm phát ban, loét miệng, tình trạng tăng nặng bệnh

đã có từ trước, da đỏ, bóng nước hoặc bong da (hội chứng Stevens-Johnson, hoại tử biểu

bì, ban đỏ đa dạng).

Tìm đập nhanh, đánh trong ngực, đau ngực, tức ngực, tram trọng hơn là đau tim hoặc đột

quy. c

Ho, các dâu hiệu vê phôi.

Dé bam đập, chảy máu trong một thời gian dài, dấu hiệu về chảy máu (chảy máu nướu

răng), da sưng tím, sưng tấy, nhiễm trùng xảy ra thường xuyên hơn bình thường, đau

họng, sốt, mệt mỏi, ngất xiu hoặc da nhợt nhạt. Đây có thể là dẫu hiệu về máu hoặc tủy

xương.

Đau dạ dày nghiêm trọng và có thé lây sang lưng. Đây là đấu hiệu của viêm tuyến tụy.

Sốt, mệt mỏi, chán ăn, đau bụng, khó chịu, vàng da hoặc mắt. Đây có thể là dấu hiệu của
các vấn đề về gan (viêm gan, hoặc tôn thương gan).

Thường gặp:

e  Nhức đầu, cảm giác mệt mỏi

e Chong mat. Có thể xảy ra khi bắt đầu điều trị hoặc điều trị với liều cao.

e_ Ngất xiu, hạ huyết áp (huyết áp bất thường), nhất là khi đứng lên hoặc ngồi xuống một

cách nhanh chóng.

e _ Ho khan, viêm xoang, viêm phế quản, tiêu khống khí.

e - Đau dạ dày hoặc đường ruột, tiêu chayWB tiêu, khó chịu.

e Phat ban

e Dau nguc

e -Đau cơ hoặc chuột rut

e_ Lượng Kali nhiều hơn bình thường khi xét nghiệm máu.

Ít gap:

e Vấn đề về thăng bằng (chóng m itySOD   

  



© _ Ngứa, da có cảm giác tê liệt, ngửa ran, đauthắt, nóng hoặc ớn lạnh (dị cảm).

e_ Mất hoặc thay đối vị giác.

* Van đề về giấc ngủ

e Tram cảm, lo âu, căng thẳng hoặc kích động hơn bình thường.

©- Nghẹt mũi, khó thở, hen suyén nặng hơn.

e Phi mach ruột, triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy.

s-Nóng rát trong dạ dày, táo bón, khô miệng

¢ Bi tiểu, đỗ mồ hôi nhiều hơn bình thường trong ngày

* Chan an, mat hoặc giảm cảm giác ngon miệng

« Tăng nhịptim

« _ Sưng cánh tay và chân là nguyên nhân do giữ nước.

* Nóng bừng, mờ mắt, đau cơ, sốt

s . Không có khả năng tình dục ở nam giới, giảm ham muốn tình dục ở cả nam và nữ.

©_ Tăng bạch cầu ưa eosin khi xét nghiệm máu

«© Thay đổi trong hoạt động của tuyến tụy, gan, thận.

- Hiém gap:

¢ Cam gide run hoặc nhằm lẫn

se Đỏ và sưng lưỡi

® -Da nhão, bong, ngửa, phát ban, u hạt

e Vấn đềvề móng

e Phát ban hoặc bằm tím

©- Đỏ, ngửa mắt, sưng hoặc chảy nước mắt

©_ Thay đổi thính giác, ù tai

© - Cảm thấy đuối sức

ø_ Lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, hemoglobin giảm

- Rat hiém:
e Nhay cảm với ánh sáng mặt trời hơn bình thường

e Khó khăn để tập trung

® Sưng miệng

«ˆ Khi xét nghiệm, số lượng tế bào máu thấp, lượng natri trong máu ít hơn bình thường

© Thay déi mau sắc ngón tay và ngón chân khi lạnh, sau đó là cảm giác ngứa ran và đau

khi nóng lên (hiện tượng Raynaud)

e _ Tăng kích cỡ vú ở nam giới

e - Khó thở hoặc phản ứng chậm hơn

« Cam giác nóng rát

© Thay ddi khứu giác

e Rung toc

Thông bảo cho bác sĩ nếu gặp phải các tác dụng phụ sau khi dùng thuốc.

9. Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực p nã khi đang sử dụng thuốc này?

Một số loại thuốc có thể ảnh hưởng đến chức năng củaRamiprileg

    

 



- Thuốc giảm đau và viêm: thudc khang viém steroid (NSAIDs) nhu ibuprofen,

indometacin, aspirin.

- Thuốc điều trị huyết áp thấp, sốc, suy tìm, hen suyễn hoặc dị ứng như: ephedrin,

noradrenalin hoặc andrenalin.

Một số loại thuốc làm tăng xác suất các phản ứng phụ khi dùng đẳng thời với Ramipril:

- Thuốc giảm đau và viêm: thuốc kháng viêm steroid (NSAIDs) như ibuprofen,

indometacin, aspirin.

-_ Thuốc hóa trị đùng cho ung thư.

-__ Cyclosporin, thuốc ngăn chan sự từ chối của cơ quan sau khi cấy ghép.

-_ Thuếc lợi tiểu như furosemid.

-_ Thuốc làm tăng lượng kali trong máu như spironolacton, triamteren, amilorid, muỗi kali

và heparin.

- _ Thuốc điều trị viêm như prednisolon.

-_ Allopurinol (thuốc làm giảm acid urie trong máu).

- Procainamid (cho các vấn đề về nhịp tim).

Một số loại thuốc có thể ảnh hưởng bởi Ramipril:

-_ Thuốc trị tiểu đường, khi uống thuốc lượng đường và insulin thấp hơn. Giám sát chặt chẽ

lượng đường trong máu trong khi sử dụng Ramipril.

- Ramipril c6 thé lam tăng số lượng lithi trong máu.

Với thức ăn và đồ uống có cồn:

-_ Uống rượu trong khi dùng ramipril có thể chóng mặt, choáng váng.

10. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?

Tiếp tục liều với cách dùng như thường lệ. Không không dùng liều gấp đôi để bù vào liều đã

quên uống.

11. Cần bảo quản thuốc này như thế nào?

Bảo quản trong bao bì kín, nhiệt độ đưới 30°C, tránh ánh sáng.

12. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều

Triệu chứng: Sốt, nhức đầu, hạ huyết áp. Xử trí quá liều chủ yếu là truyền dịch làm tăng thể

tích tuần hoàn khi bệnh nhân có tụt huyết áp và thiết lập quy trình bù nước và cân bằng điện

giải.

13. Can phải làm gì khi dùng thuéc quá liều khuyến cáo

Khi có các triệu chứng quá liều cầẦn ngừng dùng thuốc vả tới cơ sở y tế.

14. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này

- Với người có van dé vé tim, gan, thận.

-_ Nếu cơ thé bj mat một số lượng muỗi hoặc nước (trong trường hợp cảm thấy buồn nôn,

tiêu chảy, đang theo một chế độ ăn ít muối, dùng thuốc lợi tiểu trong một thời gian dải

hoặc trải qua lọc máu).

-_ Nếu sắp sử dụng bất kì loại thuốc gây mê nào. Nó làm gián đoạn điều trị với Ramipril.

- _ Nếu lượng Kali trong máu cao khi xét nghiệm. ⁄

- _ Nếu bị các bệnh mạch máu collagennhùÄXy đứng bi, lupus ban đỏ hệ thống.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

Ramipril không dùng cho phụ nữ có thai vì có thể gây hại cho thai nhi. Khi  
cho phụ nữ nuôi con bú.

 



Người lái xe và vận hành máy móc:

Dùng Ramipril có thể gây chóng mặt. Không dùng thuốc khi đang lái xe và vận hành máy

móc

15. Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ

- Khi thấy các biểu hiện không bình thường sau khi dùng thuốc.

- Khi đang dùng thuốc để điều trị các bệnh khác.

16. Hạn dùng của thuốc

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

17. Tên, địa chỉ, biểu tượng (nếu có) của nhà sản xuất

FARMALABOR-PRODUTOS FARMACEUTICOS, S.A.

Zona Industrial de Condgixa-a-Nova, 3150-194 Condeixa-a-Nova, Bé Bao Nha.
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