Aleucin®
Viên nén
Thành phần:
N-Acetyl-DL-Leucin .................................................. 500 mg
Tá dược vừa đủ .............................................................. 1 viên
(Tá dược: DST, Talc, Magnesi stearat, Aerosil, PVP, Calci phosphat tribasic, Era - gel, Nước cất).
Dạng bào chế: Viên nén.
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén.
Tính chất:
N-Acetyl-DL-Leucin đã được sử dụng từ lâu trong lâm sàng để giảm sự mất thăng bằng và điều trị các cơn chóng mặt với bất kỳ nguyên nhân:
Meniere, thiếu máu não, do rượu, say tàu xe, viêm dây thần kinh tiền đình, viêm tai giữa cấp và mạn tính, nhức nửa đầu, hạ huyết áp tư thế, tăng
huyết áp, do ngộ độc, do thuốc (streptomycin, gentamycin,…).
Chỉ định:
Aleucin® được chỉ định trong các trường hợp chóng mặt với các dấu hiệu: mất thăng bằng, đi loạng choạng không vững, có cảm giác bồng bềnh,
chóng mặt khi thay đổi tư thế hay quay đầu, hoa mắt, ù tai có thể kèm theo buồn nôn, nôn.
Liều dùng - Cách dùng:
Người lớn: uống 3 - 4 viên/ngày chia 2 lần sáng tối, dùng từ 10 ngày tới 5 - 6 tuần tùy theo đáp ứng điều trị.
Vào giai đoạn đầu điều trị hay khi chưa có tác dụng có thể tăng liều tới 6 - 8 viên/ngày chia 2 - 3 lần. Uống vào bữa ăn.
Chống chỉ định:
Không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
Tránh dùng cho phụ nữ có thai.
Thận trọng: Không dùng thuốc quá liều chỉ định.
Tương tác thuốc:
Để tránh các tương tác thuốc có thể xảy ra với nhiều loại thuốc, cần phải thông báo cho bác sĩ biết thuốc đang điều trị.
Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:
Phụ nữ có thai và đang cho con bú không nên dùng.
Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:
Thuốc không ảnh hưởng gì khi lái xe và vận hành máy móc.
Tác dụng không mong muốn:
Thuốc này có thể gây ra khó chịu ở một số người.
Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc
Quá liều và cách xử trí:
Điều trị hỗ trợ triệu chứng khi xảy ra quá liều.
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Bảo quản: Nơi khô, không quá 300C, tránh ánh sáng.
Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.
Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
498 Nguyễn Thái Học – Phường Quang Trung – Thành phố Quy Nhơn – Bình Định – Việt Nam
ĐT: 056. 3846040 * Fax: 056. 3846846

