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Tên, địa chỉ cơ sở đăng ký và sản xuất:

CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC
6A 3 quốc lộ 60 p.Phú tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tên thuốc: TRIZODOM

Dạng thuốc: Thuốt viên nang chứahạ
Nồng độ, hàm lượng:

-Omeprazol 20 mg

-Domperidon 10 mg

 
Loại thuốc đăng ky: THUỐC HÓA DƯỢC.
Loại hình đăng ký: ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU.
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MẪU ĐĂNG KÝ TOA THUỐC TRIZODOM

 

 

SĐK:
đTHUỐC BÁN THEO ĐỚN Tiêu chuẩn: TCCS

TRIZODOM

 

 

 

THÀNH PHẦN:
Omeprazol 20mg

Domperidon 10mg

Tá dược: Mannitol, Natri lauryl sulfat, Natri starch glycolat, Sugar, PVP K30, HPMC, HPMCP,

PEG 6000, Talc, Polyplasdon, Sunset yellow.

DẠNG BÀOCHẾ: Viên nang chứa hạt.
DƯỢC LỰC HỌC:

-Omeprazol ức chế sự bài tiết acid của dạ dày do ức chế có hồi phục hệ enzym hydro-kali
adenosin triphosphatase (con gọi là bơm proton) ở tế bào viền của dạ dày. Tác dụng nhanh, kéo dài

nhưng hổi phục được. Omeprazol khôngcótácdụng lên thụ thể acetylcholin hay thụ thể histamin.

-Domperidon là chất kháng dopamin. Domperidon thực sự không có tác dụng trên các thụ thể

dopamin của não, nhờ vậy domperidon không ảnh hưởng lên thần kinh và tâm thần. Domperidon
kích thích nhu động của ống tiêu hóa, làm tăng trương lực cơ thắt tâm vị và làm tăng biên độ mở rộng
của cơ thắt môn vị sau bữa ăn, nhưng không ảnh hưởng lên sự bài tiết của dạ dày.
DƯỢC ĐỘNG HỌC:

~Omeprazol được hấp thu nhanh chóngở ruột non sau khi được giải phóng từ hạt bao tan trong

ruột và thường hấp thu hoàn toàn sau 3-6 giờ. Khả dụng sinh học khoảng 60%. Khoảng 95% thuốc
được kết hợp với protein huyết tương. Omeprazol hầu như được chuyển hóa hoàn toàn tại gan, đào

thải nhanh chóng, chủ yếu qua nước tiểu (80%), phần còn lại theo phân. Các chất chuyển hóa đều
không có hoạt tính, nhưng lại tương tác với nhiều thuốc khác do tác dụng ức chế các enzym của

cytochrom P,„„ của tế bao gan.

-Domperidon dưới dạng hạt phóng thích tức thì, để sớm được hấp thu ở đường tiêu hóa, nhưng

có khả dụng sinh học đường uống thấp do chuyển hóa bước đầu của thuốc qua gan và chuyển hóa ở
ruột. Sau khi uống khoảng 30 phút thì đạt được nồng độ đỉnh trong huyết tương. 92 đến 93% thuốc
gắn vào protein huyết tương. Thuốc chuyển hóa rất nhanh và nhiều nhờ quá trình hydroxyl hóa và
khử N-alkyl oxy hóa. Domperidon đào thải theo phân,ýà nước tiểu, chủ yếu dưới dạng các chất

chuyển hóa.

CHỈ ĐỊNH:
-Bệnh trào ngược dạ dày thực quản.

LIỀU LƯỢNG VÀCÁCH DÙNG: ; A
Người lớn: uống mỗi lần 1 viên x 2 lần /ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
-Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.
-Nôn sau khi mổ, chảy máu đường tiêu hóa, tắc ruột cơ học.

~Trẻ emdưới † tuổi.
-Dùng thường xuyên hoặc dài ngày.

THẬNTRỌNG:
~Trước khi dùng thuốc, phải loại trừ khả năng bị u ác tính ở dạ dày-thực quần, vì thuốc có thể che

lấp các triệu chứng, do đó làm muộn chẩn đoán.

~-Người bị suy thận.

TƯƠNGTÁC THUỐC:
-Omeprazol ức chế chuyển hóa của các thuốc bị chuyển hóa bởi hệ enzym trong cytocrom P„„„

của gan và có thể làmtăng nồng độ diazepam, phenytoin và warfarin trong mau.

-Omeprazol làm tăng tác dụng chống đông máu của dicoumarol.

-Omeprazol làm giảm chuyển hóa nifedipin ít nhất 20% và có thể làm tăng tác dụng của
nifedipin.

-Clarithromycin ức chế chuyển hóa omeprazol và làm cho nồng độ omeprazol tăng cao gấp đôi.
-Các thuốc kháng cholinergic có thể ứcchế tác dụng của domperidon.
-Domperidon có thể làm tăng hấp thu các thuốc sử dụng chung, đặc biệt là ở những bệnh nhân

mà thờ gian làm rỗng dạ dày bị kéo dài vì nó làm giảm thời gian này.

TRƯỜNG HỢP CÓTHAI VÀCHOCON BÚ:
Không nên dùng cho phụnữcó thai hay đang nuôi con bú.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

-Liên quan đến omeprazol:
+Tiêu hóa: buồn nôn, nôn, đau bụng, táo bón.

+Da: mày đay, ngứa, nổi ban.
+Toàn thân: nhức đầu, buồn ngủ, chóng mặt.

-Liên quan đếndomperidon:
Trong vài trường hợp hiếm gặp, có thể gây: chảy sữa, rối loạn kinh nguyệt, mất kinh, vú to

hoặc đau tức vú do tăng tiết prolactin huyết thanh có thể gặp ở người bệnh dùng thuốc liều cao dài
ngày.

Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
QUÁLIỀUVÀ CÁCH XỬTRí:

-Quá liều do omeprazol: Chỉ điều trị triệu chứng, không có thuốc điều trị đặc hiệu.
-Quá liều do domperidon: Gây lợi niệu thẩm thấu, rửa dạ dày, điều trị triệu chứng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngàysản xuất.
BẢOQUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
QUICÁCH ĐÓNG GÓI:

-Hộp † vỉx 10 viên nang chứa hạt.

-Hộp 3 vĨx 10 viên nang chứa hạt.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NẾU CẦNTHÊMTHÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.
THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEOĐƠN CỦA BÁC SĨ.

 

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

ĐÃ PHÊ DUYỆT
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  . MEYER-BPC

S\ CONG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC
MEYER-BPC Số 6A3 quốc lộ 60 p.Phú tân, thành phố Bến tre, tỉnh Bến tre-Việt nam    
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MẪU ĐĂNG KÝ VỈ THUỐC TRIZODOM

 ⁄ — Bè
Trizodom  Trizodom
Ômeprazol 20mg : Omeprazol 20mg
Domperidon 10mg : Domperidon 10mg

 

MEYER-BPC

Trizodom ' Trizodom
Omeprazol 20mg : Omeprazo! 20mg
Đemperidon_10mợ h Dompariion 10mg

 

MEYER-BPC

Trizodom ‘Trizodom
Omeprazol 20mg : Omeprazol 20mg
Domperidon 10mg : Domperiden 10mg

 

SDK: : To:TCCs

Trizodom = Trizodom
Omeprazol 20mg : Omeprazol 20 mg
Domperidon 10mg

    CONG TY LIEN DOANH MEYER-BPC
Số lô SX: Hạn dùng:

 

TỔNG GIÁM ĐỐC
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. MẪU ĐĂNG KÝ HỘP THUỐC TRIZODOM
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®THUỐC BANTHEO BON SĐK: Tiêu chuẩn: TCCS

Trizodom
Omeprazol 20 mg

Domperidon 10 mg
    

   

 

   

  

   

Hộp 1 vỉ x 10 viên nang chứa hạt
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THANHPHAN:
Omeprazoi 20mg Số lô SX:Domperiton 10mg
Taduoc:Mannitol, Natri lauryl sufat, Natri starch glycolat, Sugar, PVP K30, HPMC, HPMCP, PEG 6000, Talc, Ngày SX:

Polypiasdon, Sunset yellow. :
CHỈĐỊNH, CHONGCHỈĐỊNH,LIỀULƯỢNG VÀ CÁCHDŨNG: Hạn dùng:

'Xemtở hướng đẫn sửdụngbêntrong hộp.
BẢOQUẢN:Nơikhô, nhiệtđộ không qué 30°C,tranhanhsang vếng neosan) CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC

 

   ĐỌC KỸHƯỚNGDẪN SỨDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG. Số 6A3 quốc lộ 0 p.Phú tần, thành phố Bến tre, tỉnh Bến tre-Việt nam      

  



MẪU ĐĂNG KÝ HỘP THUỐC TRIZODOM
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THUOC BAN THEO BON

Trizodom
Omeprazol 20mg

Domperidon 10mg

SDK: Tiêu chuẩn: TCCS

  

  

  

 

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang chứa hạtUI
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THÀNH PHẦN:
Omeprazol 20mg Tri đa

Domperidon 10mg ZO om
Tá duge: Mannitol, Natri lauryl sulfat, Natri starch glycolat, Sugar, PVP K30,

HPMC, HPMCP, PEG 6000, Talc, Polyplasdon, Sunset yellow. Số lô SX:

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNGVÀ CÁCH DÙNG:
    

  

  Xem tờhướng dẫn sử dụng bên trong hộp. Ngày Sx: ễ
=QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. Hạn dùng:
ĐỂ XA TẦM VỚI CỦATRẺ EM. =E 3
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪNSỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. CÔNG TYLIÊN D NH EVER =

Số 6A3 quốc lộ 60 p.Phư tán, nữ patSPs
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