
 

* Nhãn trên hộp 10 vỉ x 10 viên (bổ sung lần 1):

 

Box of 10 blisters x 10 film coated tablets

 

COMPOSITION:
Metformin hydrochloride.... .. 500 mg

Excipients q.s. ~ 1 tablet 

INDICATIONS: For the treatment of type 2 (non-insưin

dependent) diabetes mellitus, especially for obese patients

who put on an effectiess diet.

CONTRAINDICATIONS - DOSAGE & ADMINISTRATION -

OTHER INFORMATION:
Please see the enclosed leaflet.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

READ THE DIRECTIONS CAREFULLY BEFORE USE.

STORAGE CONDITIONS: Store in dry places,

not exceeding 30°C, protect from fight
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B60 vỉ x 10 viên nén bao phim

THÀNH PHẨN:
 

 

Metformin hydroclorid __- 900 mg

Tádượcvừađủ ——-Íviên

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị đái tháo đường týp 2 (không phụ thuộc insuiin), đặc

biệt ở người béo phì, sau khiđã áp dụngchếđộ ăn kiêng
không hiệu quả.
CHONG CHỈ ĐỊNH - LIEU DONG VA CACH DUNG -
CAC THONG TIN KHAC:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

ĐỂ XÃ TẨM TAY TRE EM.
ĐỤC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
ĐIỂU KIỆN BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ không quá 3ữC, tránh ánh sáng.

-Tư Vấn Khách Hàng.

(Ô 0710.3899000 )

www.dhgpharma.com.vn

Sản xuất tại:
CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
ĐT: (0711)3953555 ® Fax (0711) 3953555  
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* Tò hướng dẫn sử dụng thuốc:

 

Metformin hydroclorid 500 mg

CÔNG THỨC:

Metformin hydroclorid anne „ 900 mg

Tá dược vừađủ................... : ..1viên
(Avicel, PVP K30. magnesistearat,-sepitilm,tinh bộtbiến tỉnh).

DANG BAO CHE: Vign nén bao phim.
QUY CÁCH DONG GOI: Hop 10 vix 10vién.
DƯỢC LỰC HỌC: Glumeform là thuốc trị đái tháo đường với thành phẩn hoạt

chất là meHormin, thuộc nhóm biguanid. Metformin làm giảm nổng độ glucose
trong hưyết tương khi đói và sau bữa ăn ở người bệnh đái tháo đường týp 2. Cơ

chế tác dụng của metformin dược giải thich nhusau: tic ché tng hgp glucose6
gan va giảm hấp thu glucose ở ruột, làm tăng sử dụng glucose ở tế bào, cải
thiện liên kết của insulin với các thụ thể. kích thích phần hủy glucose theo

đường ký khí. Gluma[orm làm giảm sự tăng đường huyết ở người bị đái tháo

đường. nhưng không gây tai biến hạ đưỡng huyết (trừ trường hợp nhịn đói hoặc.

phối hợp với các thuốc hợp đắng tác dụng kitác). Thuốc cũng không có tác
dụng hạ đường huyết ở người không bi đái tháo đường
Ngoài tác dụng chống tăng đường huyết, Glumeform còn có ảnh hưởng có lợi
lên thành phẩn các lipid máu ở những bệnh nhãn bị đái tháo đường typ 2.
Thuốc làm giảm nống đô triglycerid, cholesterol toàn phan va LDL cholesterol.

Hoat động phần hủy fibrin tăng và sự kết tập tiểu cẩu giảm được ghi nhận ở
những bệnh nhãn đái tháo đường sau khi điểu trị với metformin

DƯỢC ĐỘNG HỌC: Metformin hấp thu chậm và không hoản toàn ở đường tiêu
hóa. Sinh khä dụng khoảng 50-60%. Thức ăn làm giảm mức đô và tốc độ hấp

thu của metformin. Metformin liền kết với protein huyết tương ở mức độ không

đáng kể. Thuốc bài tiết chủ yếu qua thận ở dạng không chuyển hóa. Thời gian
bán thải của thuốc từ 1,5 - 4.5 giữ.
CHỈ ĐỊNH: Điểu trị đái tháo đường týp 2 (không phụ thuộc insulin), đặc biệtở

người bếo phì. sau khi đã áp dụng chếđộ ăn kiêng không hiệu quả

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Người bệnh có

trạng thái dị hóa cấp tính, nhiễm khuẩn, chấn thương. Nhiễm acid chuyển hóa
cấp tính hodc mạn tính. Bênh nhân suy thân, bệnh gan nặng, bệnh tim mạch

năng. bệnh hô hếp nặng có giảm oxy huyết. Sưy tìm sung huyết, trụy tim

mạch, nhố: máu c5tim cấp tính. Nhiễm khuẩn năng, nhiễm khuẩn huyết. Hoại
thy, nghiện rượu. thiếu dinh dưỡng. Phải ngừng tạm thời metformin cho người

bệnh chiếu chụp X quang có tiềm các chất cản quang có iod vì sử dụng những

chất này có thể ảnh hưởng cấp tinh chức năng thận
THAN TRONG: Nguy co tich ldy thuốc và nhiễm acid lactic gia tang thy theo

mức đô suy giản chức năng thận.

Cỏ thông báo việc dùng các thuốc uống điểu tri đái tháo đường làm tăng tỷ lệ tử
vong về tim mạch so với việc điểu tri bang chế độ ăn đơn thuần hoặc phối hợp

insulin với chế độ än
Phải ngừng dùng metformin khi tiến hành các phẫuthuật.

Không dùng metformin ở ngưỡi bệnh suy giảm chức năng gan.
PHY NU CO THAI VA DANG CHO CON BÚ: Ghống chỉ định thuốc cho phụ nữ có
thai. Phụ nữ cho con bú cẩn cân nhắc nền ngừng cho con bú hoặc ngừng thuốc,
căn cứ vào mức độ qưan trọng của thuốc với người me.
LÁI XE VÀ VẬN HANH MAY MOC:
Cẩn thận trọng khi sử dụng metformin kết hợp với các thuốc trị đái tháo đường
khác vì nguycơ hạ đường huyết

  

 

    

 

  
    

    

TƯƠNG TÁC THUỐC: Thuốc lợi tiểu, cortio
thai, cestrogen, phenytoin, acid ni

isoniazid, những thuốc tác dụng giốt
kiểm soát đường huyết của met[or:
Những thuốc thải trừ qua thụ
trimethoprim, vancomycin) có t

trừ qua ống thận uC

Cimetidin lam ting 60% néng ee a

tranh ding phdi hgp metformin v imei

TAC DUNG KHONG MONG MUỐN: Ề :

Thường gặp: Rối loạn tiều hóa (chán)ih,‘tena
vị, táo bón, ợ nóng), phát ban, mayday,gia)gam

tiểu cấu, mất bạch cấu hat, nhiễm acidlactic,
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng khôngBee

thuốc. 5
QUA LIEU VA CACH XU TRI: Khong
metformin, mac dil nhiém acid lactic da xa!

  

có thể thẩm phán được với hệ số thanh thảilên tới Í70 ai Suthẩm phân f

máu có thể có tác dụng loại trừ thuốc tích lũy ở người bênh nghi là dòng thuốc
quá liếu.
LIEU DUNG VÀ CÁCH DÙNG:
Người lớn: Liều dùng tùy theo mỗi bệnh nhân dựa trần hiệu quả vả sự dung

map nhưng không vượt quá 5viễn/ ngày

Liểu khởi đấu: 1 viên x 2 lần/ ngày, uống vào bữa ăn sáng và tối. Khi cẩn thiết,

liểu dùng cóthểtăng lên 1 viên x 3 lần/ ngày.
Liéu duy tri: 1 viên x 2 - 3 lẩn/ ngày. uống trong các bữa in.

Người cao tuổi: Liều bắt đầu và liểu duy trì cần đè dặt vì có thể gây suy giả
chức năng thận. Người cao tuổi không nên điểu trị tới tiểu tối da metformin.

Chuyển từ những thuốc chống đái tháo đường khác sang:
Khi chuyển từ clorpropamid sang. cẩn thận trọng trong 2 tuần đấu, vì sự tốn lưu #
clorpropaniid kéo dài trongcơthể dẫn đến sự cộng tác dựng của các thuốc và,

gay hạ đường huyết.
Điều trị đổng thiùi bằng metformin vả sulfonylurề uống:
Nếu người bệnh không đáp ứng với điều trị trong 4 tuẩn ở liều tốì da metformirt
trong liệu pháp đơn. cần thêm dần một sutfonylur$ uống trong khi tiếp tục dia

metformin với liểu tốt đa. Nếu không đáp úng với liều phổi hợp tổì đa của.
thuốc trong 1- 3 tháng thì phải ngừng điểu trị và chuyển sang insulin.
Ủ người hị tổn thương thận hoặc gan:
Do nguy cơ nhiễm acid lactic thưởng gây tử vong nên không được dùng

meatformin cho người có bệnh thân hoặc suy thản. Tránh: dùng metformin cho

người có biểu hiện rõ bệnh gan về lâm sảng vả xét nghiêm.

Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.
Đọc kỹ hướng dẫn sửđụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiếnbác sĩ:
Thuốc nay chỉ dùng theo đơn của bác sĩ:

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Điều kiện bảo quản; Nơi khó, nhiệt độ không quá 300, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: TC0S.
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San xuat tai:

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG
Khu công nghiệp Tân Phú Thanh, Chau Thành A, Hậu Giang

ĐT: (0711) 3953555 © Fax: (0711) 3953555

   
   

Tu Vấn Khách Hàng
(Ÿ) 0710.3099000 )

E-mail: dhgpharmadhgpharma.com va,

www.dhgpharma.com.vn

MỘT THÀNH VIÊN.
DUOC PHAM


