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Ventinat granutes
Sucralfate

50 sachets of 2g granules

Manufactured by.
KRKA, d.d., Novo mesto

Smarjeska casta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
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Ventinat granutes
Sucraitere

2g granules

1 sachet (2g) granules
contains 19of sucralfate.

(YKRKA  

Batch No.

Mfg. Date

Exp. Date:

Do nat stare above 30°C
Protec from moisture

Intruction for use:
Mix the content ofa bag wilh half a
glass of water and drink. :
The drug !s taken four timas daiíy -
before each main meal and at
bediime.

Manufactured by:
KRKA, d.d., Novo masto, Slo   

V1/0812117NĐ

1 sachet (2q) of granules contains 1g of sucralfate.
Excipients: q.s to 1 sachet.

For indication, Contraindication, Precaution,
Recommended dosage and administration see
enclosed package insert

Do not store above 30°C
Protect from moisture.
Keep out of the reach of children.
Read carefully the package /eaflet before use.

Specification: Manufacturer standard.

Batch No.: / Số lô:

Mfg. Date: / Ngày SX:

Exp. Date: / Hạn dùng:

Pantona 7484
i Black

Gray 95%  

_  @
Ventinat granuies
Sucralfate

Hộp 50 gói x 2q bội cốm

Nhà sản xuÁt:
KRKA, d.d., Novo mesto

Smarje&ka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

———

The Design of Box of Ventinat

   

 

  

   GIAM ĐỐC

22 Gist Camy
fe 1a hodf chatMỗi gói 2g bột cốm có chứa 1g Sucralfatt

chính.
Tá dược: Vừa đủ 1 gói

 

Chỉ định, Chống chỉ định, Thận trọng, Liêu lượng. cách
dùng và các thông tin khác mời xem tờ hướng dẫn sử
dụng kem theo tronghộp thuốc.

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30C. Tránh ánh sáng.
Đề ngoài tâm với của trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
thuốc. Nếu cản thêm thông tin xin hỏi ý kiên bác
sỹ hoặc dược sỹ.

Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất

|
J3 Ro49ll535R4ó

Dimenslons
125x80x85mm 



Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng.

Nêu cân thêm thông tin, xi hồi ý kiên bác sĩ hoặc dược sĩ.

VENTINAT I1g/2g
 

  
 

Tên thuốc: VENTINAT 1g/2g
Thành phần: Mỗi gói (2g) chứa Ig Sucralfate

Ta duoc: Maize starch, Lactose monohydrate, Povidone

Dang bao ché: Hat com

Quy cách đóng gói: 50 gói 2g/hộp

Chỉ đỉnh:

Điều trị loét dạ dày tá tràng, viêm dạ dày mạn tính, loét lành tính.

Phòng tái phát loét tá tràng, phòng loét do stress.

Điều trị bệnh trào ngược đạ dày - thực quản.

Liều dùng và cách sử dụng:
Sucralfat không nên dùng cùng thức ăn. Phải uống vào lúc đói.

Loét ta trang:

2 gói/lần, mỗi ngày uống 2 lần vào buổi sáng và trước khi đi ngủ.

Với vết loét nhỏ, cân diều trị trong 4 tuần.

Với vết loét lớn, cần điều trị trong 8 tuần.

Loét dạ dày lành tính:

Người lớn: Igói/lần; ngày uống4 lần.

Điều trị tiếp tục đến khi vết loét lành hăn (kiểm tra bằng nội soi). Thường cần phải điều trị 6-
8 tuần.

Người bệnh cũng cần dược điều trị dễ loại trừ vi khuân /Jelicobacter pylori tối thiểu bằng

metronidazol và amoxicilin, phối hợp với sucralfat và với một thuốc chồng tiết acid như thuốc ức

chế II› histamin hay ức chế bơm proton.

Phòng tái phái loét tá tràng:

I gói/lần, ngày uống 2 lần. Điều trị không được kéo dài quá 6 tháng.

Loét tá tràng tái phát là do vi khuân 77e!ieobaefter pylori; dé loại triv [Telicobacter pylori, cần

cho một đợt điều trị mới bảng sucralfat phối hợp với kháng sinh.

Diéu trị trào ngược dạ đày - thực quản:

1 gói/lần, ngày uống 4 lần, một giờ trước mỗi bữa ăn và khi đi ngủ.

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của chế phẩm.

Thân trong:

Dùng thận trọng ở người suy thận do nguy cơ tăng nồng độ nhôm trong huyết thanh; nhất là

khi dùng dài ngày. Trường hợp suy thận nặng, nên tránh dùng.

Tác dung phu:
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Thuong gap, ADR >1/100

Tiêu hóa: Táo bón.

It gap, 1/1000 < ADR < 1/100

Tiêu hóa: Ía chảy. buồn nôn. nôn, dầy bụng. khó tiêu, đầy hơi, khô miệng.
Ngoài da: Ngứa. ban đỏ.

Thần kinh: [loa mắt, chóng mặt, mat ngủ, buồn ngủ.

Các tác dụng phụ khác: Đau lưng, đau đầu.

Hiểm gặp, ADR <1/1000

Phản ứng mẫn cảm: Mày đay, phù Quincke, khó thở, viêm mũi, co thắt thanh quản, mặt phù to.

DỊ vật dạ dày.

Hướng dẫn xử trí ADR

Các tác dụng không mong muốn của sucralfat it gặp và cũng hiếm trường hợp phải ngừng thuốc.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác với thuốc khác:

Có thế dùng các antacid cùng với sucralfat trong điều trị loét tá tràng để giảm nhẹ chứng đau.

Nhung không được uống cùng một lúc vì antacid có thể ảnh hưởng đến sự găn của sucralfat trên

niêm mạc. Nền dặn người bệnh uống antacid trước hoặc sau khi uống sucralfat một nửa giờ.

Các thuốc cimctidin, ranitidin. eiprofloxacin. norfloxacin, ofloxacin, digoxin, warfarin, phenytoin,

theophylin. tetracyclin khi uống cùng với sucralfat sẽ bị giảm hấp thu. Vì vậy phải uống những

thuốc này 2 giờ trước hoặc sau khi uống sucralfat.

Sử dung cho phụ nữ có thai và cho con bú: ;
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Thời kỳ mang thai

Chưa xác định dược tác dụng có hại dén thai. Tuy nhiên. khi mang thai chỉ nên dùng thuốc

trong trường hợp thật cần thiết.

Thời kỳ cho con bú

Chưa biết sucralfat có bài tiết vào sữa hay không. Nếu có bài tiết vào sữa mẹ, lượng sucralfat isos

cũng sẽ rất ít, vì thuốc được hấp thu vào cơ thể rất ít.

 ̀

/ CONG
Anh hưởng đến khả năng lái xe và vân hành may moc: a NHIEN

Do các tác dụng phụ của thuốc như hoa mắt. chóng mặt. mất ngủ, buồn ngủ có thể ảnh hướng \ tee

dến khả năng lái xe và vận hành máy móc. Do đó, cần thận trọng khi dùng cho các đối tượng—

nay. a XA

Dac tinh duoc luc hoc:

Sueralfat là một muối nhôm của sulfat disacarid, dùng điều trị loét dạ dày. Cơ chế tác dụng của

thuốc là tạo một phức hợp với các chất như albumin và fibrinogen của dịch rỉ kết dính với ổ

loét, làm thành một hàng rào ngăn cản tác dụng của acid, pepsin và mật. Sucralfat cũng gắn

trên niêm mạc bình thường của dạ dày và tá tràng với nồng độ thấp hơn nhiều so với vị trí loét.

Sucralfat còn ức chế hoạt động của pepsin, gắn với muối mật. làm tăng sản xuất prostaglandin

E2 và dịch nhằy dạ dày.

Dac tính được đông hoc:



Có tới 5% phần disacarid và dưới 0,02% nhôm được hấp thu vào cơ thể sau khi uống một liều

sucralfat. Phần lớn thuốc được đào thải ra phân, chỉ có một lượng nhỏ sulfat disacarid thải ra

nước tiêu.

Quá liều:
Một số triệu chứng xảy ra khi quá liều Sucralfat: Rối loạn tiêu hóa, đau bụng, buồn nôn và nôn.

Xứ trí: Ngừng dùng thuốc và điều trị triệu chứng.

BẢO QUẢN: Bảo quản tránh ánh sáng. nhiệt độ dưới 30°C.

HAN DUNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Đề xa tầm tay trẻ em

Nhà sản xuất:

Krka, d. d., Novo mesto

Dia chi: SmarjeSka cesta 6, SI-8501 Novo mesto, Slovenia.

 


