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 15 ml x 30 Sachets |
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Composition: Each sachet 15 ml containa:
Magnesium Aluminoailicata.............................-...s‹‹s‹ 1g

Ind: Dosage & c
PB DnugI Ach 
 

Please sae insert paper.

Storaga: Stare in a closed container,

at roam tamperature under 30C.

Pakage: 15mi x 30 Sachets

Spacifleation: In-House

Visa Na.
Lot No. E
Mfg. Date. :
Exp. Date. :

Manufactured by:

(2) IL YANG PHARM. CO, LTD
Addreaa: 110 Hagal-ro, Gihaung-gu, Yangin-sl,
Gyeonggi-do, Republic of Karea.
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Thành phấn: Mỗi gói 15 mi chứa:
Magnasium Aluminositcate.........................10

Chỉ định, Liắu dùng và cách dùng,Chống chỉ định,
Thận trọng, Tương tác thuốc, Tác dụng không
mong muốn: Xem tờ hướng dẫnsửdụng thuốc.

Bảo quản: Trong bao bị kín, ở nhiệt độ không quá 3C.

Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất.

Dạng bào chế: Hỗn dịch uống

Đónggói: 15 mi x30gói
ĐNNK :

Để xa tắm lay trẻ am
Độọc kỹ hướng dẫnaử dụng trước khi dùng
Các thông lia khác để nghị xem lờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

SOK : Xem Visa No.
Số Lô SX: Xem Lot No.
N§X : Xem Miu. Date.
HD : Xem Exp. Date.

Sản xuất bởi:
IL YANG PHARM. CO. LTD
Address: 110 Hagal-ro. Giheung-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Hàn Quốc.
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w/ CONGTY \Z%
2/ TRACHHHIEMHOUHAN\=  NOIGEL suspension 15m]

e Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.
se - Đọc kỹ hướng dán sử dụng trước khi dùng. Nêu cán thêm thong thé

sĩ hoặc được sĩ. ha

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

e_ Đề thuốc xa tâm tay trẻ em. /

e Không dùng thuốc quá hạn in trên bao bì.

THANH PHAN: oc

Mỗi gói (15 ml) chứa:

Hoat chất: Magnesi aluminosilicat.................. (USP32-NF27)..................... lg

Ta duoc: Glycerin dam dac 0,9g, nhua silicon 0,0333 g, D-Manitol 1,65g, avicel RC-591 vua

đủ, carboxymethylcellulose natri vira du, dau bạc hà vừa đủ, tỉnh dầu cam vừa đu,

chlorhexidin acetat 0,0018 g, hydrochloric acid vừa đủ, nước tỉnh khiết vừa đủ.

MÔ TẢ: Hỗn dịch nhớt màu trắng sữa.

DƯỢC LỰC HỌC/DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Dược lực học:

Magnesi aluminosilicat là một antacid, có khả năng tăng pH của dịch tiết dạ dày. Với liều dùng

thông thường, nhìn chung cac antacid chi tăng và duy trì pH dạ dày không quá 4,0-5,0. Mac du

các antacid không trung hòa hết acid dạ dày, nhưng tăng pH dạ dày từ 1,3 đến 2,3 đon vị cũng đã

trung hòa khoảng 90%, và nếu tăng pH lên 3,3 đơn vị thì đã trung hòa khoảng 99% acid dạ dày.

Kết quả, lượng acid khuếch tán ngược trở lại qua niêm mạc dạ dày và lượng acid đến tá tràng

giảm đi. Chưa rõ cần trung hòa bao nhiêu hay trung hòa trong bao lâu thì tối ưu cho việc chữa

lành các vết loét dạ dày, tuy nhiên, hầu hết các nhà lâm sàng tin rằng pH dạ dày nên được duy trì

trong khoảng từ 3-3,5 trong 24 giờ.

Được đông học:

Magnesi aluminosilicat là thuốc kiềm, khi dùng đường uống, ion dương của nó gắn với ion CT

của HCI trong dạ dạy tạo thành muối. Thuốc làm tăng pH dạ dày đến > 4.0.

CHÍ ĐỊNH:

Noigel được chỉ định điều trị các triệu chứng viêm loét dạ dày tá tràng: đau vùng thượng vị,

đầy hơi, ợ chua, ợ hơi, nôn, buồn nôn, cảm giác rát bỏng vùng dạ dày hay thực quản.

LIEU LUONG VA CACH DUNG:

Uống 0,5 — Ig/lần x 3-4 lần/ngày giữa các bữa ăn.

Liều có thể điều chỉnh tùy theo tuổi và triệu chứng bệnh.

Lắc kỹ gói thuốc trước khi uống.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
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Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CAC CANH BAO VA THAN TRONG:

Thận trọng khi sử dụng cho các bệnh nhân sau:

- Những bệnh nhân rối loạn chức năng gan.

- Những bệnh nhân có hoạt động tim bắt thường.

- Bệnh nhân có lượng magnesi trong cơ thể tăng cao.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Thuốc có thể ức chế hấp thu các tetracycline A⁄

- Thuốc có thể ảnh hưởng lên hấp thu và bài tiết một sốGan pH đường tiêu hóa.

SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Chưa có nghiên cứu dùng thuốc cho phụ nữ mang thai cho con bú do vậy nên thận trọng khi

dùng.

SỬ DỤNG CHO TRẺ EM

Chưa có dữ liệu báo cáo về dùng thuốc cho trẻ em do vậy nên cân nhắc kỹ lưỡng.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:

- Đường (tiêu hóa: Đôi khi gây tiêu chảy, buôn nôn, nôn, táo bón và khô miệng.

- Tác dụng không mong muốn khác: Đôi khi có thê bị ngứa.

QUÁ LIÊU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Có thể làm tăng cao lượng magnesi khi dùng quá liều kéo dài, bệnh nhân cần được theo dõi

chặt chẽ. Dừng thuốc nếu cần.

ẢNH HƯỚNG LÊN LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không ảnh hưởng.

ĐIÊU KIỆN BẢO QUẢN: Bảo quản trong bao bì kín ở nhiệt độ không quá 30°C.

DANG BÀO CHÉ VÀ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 30 gói x 15 ml.

TIEU CHUAN: Nha san xuat

HAN DUNG: 3 nam ké tir ngay sản xuất.

SAN XUAT BOI:

IL - YANG PHARM. CO. LTD

Dia chi: 110 Hagal-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Han Quéc.

  

TUQ. CỤC TRƯỞNG
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