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Thuốc savi metformin 1000mg

Thuốc gia đình Savi metformin 1000 Gửi nhóm thuốc Thông tin: Hocmon, Chế phẩm nội tiết tố: Viên bao bì phim Gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Savi Pharm - VIETNAM Estore&gt; Resued: Estore&gt; Nhà phân phối: Estore&gt; Đái tháo đường loại II, đặc biệt là ở những bệnh nhân thừa cân khi ăn kiêng và tập thể dục chỉ đơn thuần là không hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết. Ở người lớn: đơn trị liệu hoặc kết hợp các loại thuốc chống tiểu đường đường uống khác hoặc insulin. Ở trẻ em từ 10 tuổi và thanh thiếu niên: đơn
trị liệu hoặc kết hợp insulin.. - Viên nén 500 mg: Bắt đầu 1 x 2 lần một ngày, tối đa 4 viên mỗi ngày. - Viên nén 850 mg: Bắt đầu 1 viên mỗi ngày, tối đa 3 viên mỗi ngày. - Liều duy trì: 500 mg hoặc 850 mg x 2 - 3 lần mỗi ngày. Nên dùng cùng với thức ăn: Nuốt viên thuốc, không nhai, trong /vào cuối bữa ăn. Dễ bị thành phần thuốc, nhiễm toan ceton, đái tháo đường trước hôn mê, suy thận, nhiễm trùng nặng, mất nước, sốc, xét nghiệm X quang liên quan đến việc sử dụng thuốc chống thẩm mỹ có chứa iốt, các bệnh gây giảm oxy mô (suy tim, nhồi máu cơ tim vừa phải,
suy hô hấp, sốc), suy gan, nhiễm độc rượu cấp tính, nghiện rượu, phẫu thuật lớn theo chương trình, thời kỳ cho con bú, mang thai. Tia photoc chứa iốt, rượu và các chế phẩm có chứa cồn. Thận trọng kết hợp: Glucocorticoids, thuốc chẹn beta 2, ACEI, di di lọc máu.- Suy thận, suy gan, người già, trẻ em &amp; 10 năm. - Ngưng thuốc khi có tình trạng thiếu oxy cấp tính, bệnh tim cấp tính, mất nước, nhiễm khuẩn. Nhiễm toan lactic, xác định độ thanh thải của creatinine trước khi bắt đầu điều trị và thường xuyên sau đó, ngừng metformin 48 giờ trước khi chụp X quang
hoặc phẫu thuật lập trình, gây tê ngoài màng cứng hoặc cột sống, và chỉ sau khi chức năng thận đã được đánh giá trở lại bình thường, nguy cơ hạ đường huyết khi dùng kết hợp insulin hoặc các loại thuốc tiểu đường uống khác (sulfonylurea, meglitinide). Pharmacochloride:Metformin hydrochloride thuộc nhóm biguanide. Tên hóa học là 1.1-dimethyl biguanide hydrochloride, là một loại thuốc hạ đường huyết đường uống khác nhau và hoàn toàn không có kết nối với sulfonylurea về cấu trúc hóa học hoặc phương pháp hiệu quả. Dược động học: Metformin được hấp thu
nhanh qua đường tiêu hóa và tập trung có chọn lọc ở niêm mạc ruột. Thuốc được bài tiết ở dạng không đổi trong nước tiểu. Thời gian bán kết sinh học của metformin là khoảng 4 giờ và hiệu quả lâm sàng được duy trì lên đến 8 giờ. Tác động đạt tối đa khoảng 2 giờ sau khi uống. Tác dụng :Metformin làm giảm lượng đường trong máu cao ở bệnh nhân tiểu đường, nhưng không có tác dụng hạ đường huyết đáng chú ý ở những người không mắc bệnh tiểu đường. Như trong nhiều loại thuốc, phương pháp hành động cụ thể của metformin là không rõ. Đã có một số lý
thuyết giải thích cách thức hoạt động: - hấp thu glucose trong ruột. - Tăng cường sử dụng glucose trong tế bào. - Ức chế tái tạo glucose trong gan. Metformin hydrochloride là một biguanide hạ huyết áp được sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường không có insulin khi đường huyết không thể được kiểm soát bằng chế độ ăn uống đơn thuần. Thuốc có thể quy định ở những bệnh nhân không còn đáp ứng với sulfonylurea, ngoài chì sulfonylurea được sử dụng. Ở những bệnh nhân béo phì thuốc có thể gây giảm cân có lợi, đôi khi hiệu ứng này là lý do cơ bản cho sự kết hợp
của insulin và metformin trong bệnh tiểu đường phụ thuộc insulin. Liều lượng - cách dùng:Bệnh tiểu đường không phụ thuộc vào insulin: liều khởi đầu nên là 500mg mỗi ngày, nên uống sau bữa ăn để giảm thiểu tác dụng đối với dạ dày ruột. Nếu đường huyết không được kiểm soát, liều có thể tăng dần lên tối đa 5 viên 500mg hoặc 3 viên 850mg mỗi ngày, chia thành 2 đến 3 lần. Tránh thai : Bệnh nhân bị suy thận, gan và chức năng tuyến giáp, suy tim, phụ nữ mang thai, suy hô hấp. Tác dụng phụ Tăng độ axit lactic gây nhiễm toan máu, vị kim loại, buồn nôn. Rối loạn
tiêu hóa như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy xảy ra ở khoảng 10 đến 15% bệnh nhân. Rối loạn viêm dạ dày ruột có thể được giảm đáng kể nếu metformin được thực hiện sau bữa ăn và liều tăng dần. Thiếu hụt vitamin B12 đã được ghi nhận nhưng rất hiếm sau khi sử dụng lâu dài metformin do tác dụng của thuốc đối với sự hấp thụ Vitamin B12 trong ruột non. Sử dụng kéo dài gây mất cảm giác ngon miệng, miệng đắng, giảm cân. Lưu ý: Dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ: Đái tháo đường loại II, đặc biệt là ở những bệnh nhân thừa cân khi chế độ ăn uống và tập thể
dục chỉ đơn thuần là không hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết. Ở người lớn: đơn trị liệu hoặc kết hợp các loại thuốc chống tiểu đường đường uống khác hoặc insulin. Ở trẻ em từ 10 tuổi và thanh thiếu niên: đơn trị liệu hoặc kết hợp insulin.. Liều dùng - Cách dùng - Viên nén 500 mg: Bắt đầu 1 x 2 lần một ngày, tối đa 4 viên mỗi ngày. - Viên nén 850 mg: Bắt đầu 1 viên mỗi ngày, tối đa 3 viên mỗi ngày. - Liều duy trì: 500 mg hoặc 850 mg x 2 - 3 lần mỗi ngày. Nên dùng cùng với thức ăn: Nuốt viên thuốc, không nhai, trong /vào cuối bữa ăn. Tránh thai:
Ssensitization để thành phần thuốc, nhiễm toan, đái tháo đường trước hôn mê, suy thận, nhiễm trùng nặng, mất nước, sốc, chụp X-quang các xét nghiệm liên quan đến việc sử dụng thuốc chống viêm có chứa iốt, các bệnh gây oxy hóa mô (suy tim, nhồi máu cơ tim vừa phải, suy hô hấp, sốc), suy gan, nhiễm độc rượu cấp tính, nghiện rượu, phẫu thuật lớn theo chương trình, thời kỳ cho con bú, tương tác thuốc mang thai:Tương phản chứa iốt, rượu và các chế phẩm có cồn. Kết hợp thận trọng: Glucocorticoids, thuốc chẹn beta 2, ACEI, di lọc máu. Tác dụng phụ:Rối
loạn tiêu hóa. Các biện pháp phòng ngừa: - Suy thận, suy gan, người già, trẻ em từ 10 tuổi trở lên. - Ngưng thuốc khi có tình trạng thiếu oxy cấp tính, bệnh tim cấp tính, mất nước, nhiễm khuẩn. Nhiễm toan lactic, xác định độ thanh thải của creatinine trước khi bắt đầu điều trị và thường xuyên ngừng metformin 48 giờ trước khi chụp X quang hoặc phẫu thuật lập trình, gây tê ngoài màng cứng hoặc cột sống, và chỉ sau khi chức năng thận đã được đánh giá trở lại bình thường, nguy cơ hạ đường huyết khi dùng kết hợp insulin hoặc các loại thuốc tiểu đường uống khác
(sulfonylurea, meglitinide). CÔNG THỨC:· Metformin HCl
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850,0 mg· Chỉ cần đủ y tá y tá 1 viên (Copovidon VA 64, Low-Hydropropyl cellulose type L11, povidon K30, magiê stearat, Sepifilm LP 014 [hypromellose + microcrystalline cellulose + stearic acid +titanium dioxid])DOSAGE FORM: Viên nén bao phim. HƯỚNG DẪN : Các chế phẩm để điều trị đái tháo đường không có insulin (loại II) : Đơn trị liệu khi không thể điều trị tăng huyết áp chỉ bằng chế độ ăn uống đơn thuần. Metform có thể được thực hiện đồng thời với sulfonylurê khi ăn kiêng và khi dùng metformin hoặc sulfonylurê chỉ đơn thuần là không hiệu quả trong việc
kiểm soát đường huyết đầy đủ. LIỀU LƯỢNG VÀ SỬ DỤNG:Người lớn:Bắt đầu dùng 850mg (1 viên) mỗi lần, mỗi ngày một lần vào bữa sáng. Tăng liều 1 viên mỗi ngày, mỗi tuần một lần, tối đa 2,550mg/ngày. Liều duy trì thường được sử dụng là 850mg (tức là 1 viên)một lần, hai lần một ngày (uống vào bữa sáng và bữa tối). Một số bệnh nhân có thể dùng liều 850mg (tức là 1 viên)mỗi ngày một lần, 3 lần một ngày (tại bữa ăn). Người cao tuổi: Nên dự trữ liều khởi đầu và liều duy trì, vì có thể suy giảm chức năng thận. Nói chung người cao tuổi không nên được điều trị
với liều tối đa của metformin. Nói chung không cần phải có một giai đoạn chuyển tiếp, trừ khi chuyển từ clorpropamid sang. Khi chuyển từ clorpropamid, cần thận trọng trong 2 tuần đầu tiên vì sự sống còn của clorpropamid kéo dài trong cơ thể, có thể dẫn đến sự hợp tác của thuốc và có thể gây hạ đường huyết. Nếu bệnh nhân không đáp ứng với điều trị trong 4 tuần ở liều tối đa metformin trong một liệu pháp duy nhất, cần phải dần dần thêm một sulfonylurê uống trong khi tiếp tục dùng metformin ở liều tối đa, cho dù đã có thất bại trước hoặc uống với sulfonylurê. Khi
điều trị được kết hợp với liều tối đa của cả hai loại thuốc, mà bệnh nhân không đáp ứng trong 1-3 tháng, thường cần phải ngừng điều trị bằng thuốc chống tiểu đường đường uống và bắt đầu dùng insulin. Bởi vì nguy cơ nhiễm toan lactic thường gây tử vong, không nên dùng metformin cho những người mắc bệnh thận hoặc suy thận và metformin nên tránh cho những người mắc bệnh gan lâm sàng và xét nghiệm. Chuyển từ các thuốc chống tiểu đường khác sang :Concisation của metformin và sulfonylurê miệng :Ở những người bị tổn thương thận hoặc gan :Thông
báo cho bác sĩ về những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốcTHE CHỈ ĐỊNH:Bệnh với tình trạng dị tật cấp tính, nhiễm trùng, chấn thương (phải được điều trị đái tháo đường bằng insulin)Giảm chức năng thận cho bệnh thận hoặc rối loạn chức năng thận (creatinine huyết thanh ≥ 1,5 mg/decilít ở nam giới hoặc ≥ 1,4 mg/decilít ở phụ nữ), hoặc có thể do các bệnh lý như trụy tim mạch, chảy máu cơ tim cấp và nhiễm trùng huyết. Độ nhạy với metformin hoặc các thành phần khác. Nhiễm toan cấp tính hoặc mãn tính, có hoặc không có hôn mê (bao gồm
nhiễm axit-ceton do tiểu đường). Bệnh gan nặng, bệnh tim mạch nặng, bệnh hô hấp nặng kèm hạ đường huyết. suy tim, suy tim mạch, nhồi máu cơ tim cấp tính. Bệnh phổi thiếu oxy mãn tính. Nhiễm trùng nặng, nhiễm trùng Máu. Các trường hợp tách cấp tính, chẳng hạn như các trường hợp nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc hoại thư. Người mang thai (phải được điều trị bằng insulin, không phải metformin)Phải tạm thời ngừng metformin cho bệnh nhân chụp X-quang với các trường hợp tiêm quang hợp i-ốt vì sử dụng các chất này có thể ảnh hưởng cấp tính đến chức
năng thận. Hoại thư, nghiện rượu, suy dinh dưỡng. ĐÓNG GÓI: Vỉ 10 viên - Hộp 10 vỉ BẢO QUẢN: Bảo quản ở nơi khô ráo, nhiệt độ phòng (dưới 300C). Tránh ánh sángBẠN SỬ DỤNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Để ngoài tầm với của trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng
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