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ASAKOYA
Saponin toàn phần chiết xuất từ lá Tam thất
(Total Saponins ofNotoginseng Folium) 50 mg

  
      
  

 

  

     
  

     

(lờ MEDIPLANTEX 2 vix 12 viên nén baophim

 

  

Thành phần: Mỗi viên chứa Liều dùng và cách dùng:
Saponin toàn phần chiết xuấttừlá Tam thất nm xả ==ng:

(TotalSaponins ofNotoginseng Folium).——_———. 50 mg ng thu sO an : :

Tá được+vừa đủ 1 viên nén bao phim Uống 1 - 2 viên/ lần x 3 lấn/ ngày hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ

Chỉ định: Mất ngủ, hói hộp, tìm đập nhanh, đánh trống ngực, _ Chống chỉ định và cácthông tin khác:
đau co thắt ngực dosựthiếu cung ứng máuởtìm Xem tờ hướng dẫn sử dụng bêntronghộp  
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Saponin toan phần chiết xuất từ lá Tam thất
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(Mp MEDIPLANTEX 2 vix 12 vién nén baophim  

  
Bao quan: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệtđộ dưới 30°C

 

   

  

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK/ Reg.No:—— Nhà sản xuất:
DEXATAMTAY CUATRE EM (> CÔNG TY CP DƯỢCTW MEDIPLANTEX
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG 356 đường GiảiPhóng,Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Viên nén bao phim ASAKOYA

Thanh phan:
Saponin toan phan chiét xuất từ lá Tam thất (Total saponins ofNotoginseng Folium): 50 mg
Tá được (Isomalt DC100, natri croscarmellose, bột talc, aerosil, magnesi stearat, HPMC 606, HPMC 615,
titan dioxyd, PEG 6000, triethyl! citrat, tween 80, tartrazin, green S) vừa đủ lviên
Tác dụng:

- Nuôi dưỡng tỉnh thần, tâm tri, đây mạnh sự lưu thông tuần hoàn THẦN giúp giảm đau.
- Giúp làm dịu thần kinh trong trường hợp bị kích động và cung cấp năng lượng cho cơ thê.
Chỉ định:

- Hỏi hộp, tim đập nhanh, đánh trống ngực, đau co thắt ngực do sự thiếu cung ứng máu ở tim
Liều dùng và cách dùng: Uống thuốc sau bữaăn
- Uống 1-2 viên/lần x 3 lần/ngày hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ,
Chẳng chỉ định:
- Người mẫn cảm với thành phần của thuốc.
- Bệnh nhân bị cảm lạnh hay bị sốt. Vv
- Người có thai ử ⁄
- Người đang có rối loạn đông máu, xuất huyết
Những lưuý đặc biệtvà cảnh báo khi dùng thuốc:
- Tránh hút thuốc lá, uống rượu, thứcăn có nhiều dầu mỡ và thứcăn cay.
- Luôn giữ tỉnh thần lạc quan trong suốt thời kì uống thuốc, tránh tức giận hay bực mình.
- Những bệnh nhân bị mắc các bệnh mãn tính nặng như chứng tăng huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh tiểu
đường, bệnh gan hay bệnh thận nên uống thuốc theo sự hướng dẫn của bác sĩ.
- Trẻ em, người già, người đang cho con bú, người thể trạng yếu nên dùng thuốc theo sự chỉ dẫn của thầy
thuốc.

- Nếu triệu chứng của bệnh không được cải thiện sau khi uống thuốc 7-10 ngày, nên tới bệnh viện. .
- Nếu uống thuốc khác cùng lúc với thuốc này nên hỏi ý kiến dược sĩ hay bác sĩ trước khi dùng thuộc
Tương tác thuốc: Chưa có thông tin.

Người có thai và đang cho con bú:

- Người có thai: không dùng

- Người đang cho con bú: Nên thận trọng. Dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Những người lái xe hay sử dụng máy móc: Dùng được.
Tác dụng không mong muốn: Chưa có thông tin.

Tihông báo cho thay thuốc tác dụng không mong muốn gapphải khi sử dụng thuốc
Sử dụng quá liều: Chưa có thông tin.

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C
Hạn dùng: 36 tháng kế từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Quy cách đóng gói: Hộp2 vỉ x 12 viên

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Déxa tam tay cua tré em

Nếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiến của thay thuốcTT ay
Nha san xuat: CONG TY CO PHAN DUGC TW MEDIPLANTEX f=— °
Trụ sở: 358 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội Fal
DT: 04-36686111 Fax: 04-38641584 fo
SX tai: 356 Giai Phong,Phuong Liét, Thanh Xuan, HaNES \ > \A s,
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