
BẢNG ĐIỂM DI TRÚ
(Các) hoạt chất:CAFFEINE / CYCLIZINE HYDROCHLORIDE / ERGOTAMINE TARTRATE

(26,25cms)

Mã trung lập không bắt buộc trên các tác phẩm nghệ thuật tờ rơi.

Lần thứ 4

(26,25cms)

Lần thứ 3

(26,25cms)

Lần thứ 2

(26,25cms)

Lần đầu tiên

TRỌN GÓI LEAFLET: THÔNG TIN CHO NGƯỜI DÙNG 
MIGRIL® TABLETS
Ergotamine Tartrate 2mg, Cyclizine Hydrochloride 50mg 
và Caffeine Hydrate 100mg
Đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước 
khi bạn bắt đầu dùng thuốc 
này.
- Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần phải 
đọc lại nó khi đang điều trị.

- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui 

lòng hỏi bác sĩ của bạn hoặc

dược sĩ.
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- Thuốc này đã được kê cho bạn. Đừng 

truyền nó cho người khác. Nó có thể gây 

hại cho họ, ngay cả khi các triệu chứng 

của họ giống như của bạn.

- Nếu bất kỳ tác dụng phụ nào trở nên nghiêm trọng, hoặc nếu bạn nhận thấy bất kỳ tác dụng phụ nào 

không được liệt kê trong tờ rơi này, vui lòng cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn biết.

Trong tờ rơi này:

1. Viên nén Migril® là gì và chúng được sử dụng để làm gì

2. Trước khi bạn dùng Migril® Tablets

3. Cách sử dụng Migril® Tablets

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

5. Cách bảo quản Migril® Tablets

6. Thông tin khác
1. Viên nén Migril® là gì và chúng được sử dụng để làm gì

Lần thứ 8

(26,25cms)

Lần thứ 7

(26,25cms)

Lần thứ 6

(26,25cms)

Lần thứ 5

(26,25cms)

Tên thuốc của bạn là Migril® Tablets; những viên thuốc này thuộc một 
nhóm thuốc gọi là thuốc co mạch và chống nôn. Thuốc co mạch làm thu 
hẹp mạch máu và thuốc chống nôn khiến bạn không còn cảm thấy buồn 
nôn và buồn nôn.
Viên nén Migril® được sử dụng trong điều trị chứng đau nửa đầu để làm 

giảm các triệu chứng và ngăn cơn trở nên tồi tệ hơn.

2. Trước khi dùng Migril® Tablets Bạn 

không nên dùng Migril® Tablets nếu:

• bạn bị dị ứng (quá mẫn cảm) với ergotamine tartrate, cyclizine 
hydrochloride, caffeine hydrate hoặc với bất kỳ thành phần nào khác 
trong thuốc này (xem phần 6, Thông tin thêm)
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• bạn đang bị bệnh thận hoặc gan
• bạn đang bị đau thắt ngực, bệnh tim mạch vành hoặc huyết áp 
cao
• bạn đang bị viêm động mạch thái dương

• bạn đang bị một tình trạng gọi là rối loạn chuyển hóa porphyrin ảnh hưởng đến 

gan, da hoặc máu

• bạn gặp khó khăn với hệ tuần hoàn hoặc chuột rút như đau ở chân 
do tuần hoàn không tốt
• bạn có tuyến giáp hoạt động quá mức (cường giáp)

• bạn đang dùng các loại thuốc dùng để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn (ví dụ như 

quinupristin, dalfopristim, azithromycin, erythromycin hoặc clarithromycin)

• bạn đang dùng các loại thuốc được sử dụng để điều trị nhiễm vi-rút (thuốc ức 

chế protease như amprenavir, ritonavir, nelfinavir hoặc indinavir)

• bạn đang dùng các loại thuốc dùng để điều trị nhiễm nấm (ví dụ như 

ketoconazole hoặc itraconazole)

• bạn đang dùng các loại thuốc dùng để điều trị loét (ví dụ: cimetidine)

• bạn đang mang thai, mong muốn có thai hoặc đang cho con bú. 
Không nên dùng Migril® Tablets cho trẻ em.
Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu:

• bạn bị viêm gan

•
•
•
•
•
•
•

bạn bị thiếu máu
bạn có vấn đề với tim, tắc nghẽn 
đường ruột, sưng tuyến tiền liệt

bạn đang bị bệnh tăng nhãn áp (áp suất cao trong nhãn cầu) bạn 

đang gặp vấn đề trong việc truyền nước

bạn là người cao tuổi.

Dùng các loại thuốc khác

Vui lòng cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn biết nếu bạn đang dùng hoặc gần đây đã dùng 

bất kỳ loại thuốc nào khác, bao gồm cả các loại thuốc mua được mà không cần đơn 

thuốc.

Các loại thuốc sau đây có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng khi điều trị bằng
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Viên nén Migril®:

• thuốc chẹn beta: thuốc được sử dụng để điều trị huyết áp cao, suy tim hoặc đau 

thắt ngực và có thể đã được kê đơn để điều trị chứng đau nửa đầu

• các loại thuốc khác được sử dụng để điều trị chứng đau nửa đầu (ví dụ như 

zolmitriptan, almotriptan, sumatriptan, rizatriptan. Frovatriptan). Điều quan trọng là 

không dùng các loại thuốc này trong 24 giờ sau khi dùng Migril® Tablets và không 

dùng Migril® Tablets trong 6 giờ sau khi dùng bất kỳ loại thuốc nào trong số này

• eletriptan (được sử dụng để điều trị chứng đau nửa đầu). Điều quan trọng là 

không dùng thuốc này trong 24 giờ sau khi dùng Migril® Tablets và không dùng 

Migril® Tablets trong 24 giờ sau khi dùng eletriptan

• saquinavir (được sử dụng trong điều trị HIV và các bệnh nhiễm vi rút khác)

• metronidazole (được sử dụng để điều trị một số loại nhiễm trùng)

• mexiletine (được sử dụng để điều trị các bất thường về tim)

• disulfiram (dùng để điều trị nghiện rượu)
• lithium (được sử dụng để điều trị bệnh trầm cảm hưng cảm)

• clotrimazole và fluconazole (được sử dụng để điều trị nhiễm nấm)

• phenytoin (được sử dụng trong điều trị bệnh động kinh)

• glyceryl trinitrate (được sử dụng để giảm đau thắt ngực)

• diazepam (được sử dụng để điều trị chứng lo âu hoặc mất ngủ)

• atropine (được sử dụng để điều trị co thắt ruột hoặc làm tiền mê trước 

khi gây mê)

• thuốc tránh thai (The Pill), tiêm hormone hoặc điều trị thay 
thế hormone (HRT)
• thuốc được sử dụng để điều trị thở khò khè (ví dụ như theophylline) và 

thuốc thông mũi (ví dụ như phenylephrine hoặc pseudoephedrine)

• thuốc được sử dụng để điều trị trầm cảm (ví dụ: nefazodone, fluoxetine và 

fluvoxamine), thuốc chống trầm cảm ba vòng (ví dụ như dothiepin, amitriptyline) 

và chất ức chế monoamine oxidase (MAOIs như phenelzine)

• các loại thuốc khác được sử dụng để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn như quinolon (ví 

dụ: ciprofloxacin) hoặc tetracyclin.

Dùng Migril® Tablets với thức ăn và đồ uống

• Nên tránh uống nước ép bưởi khi đang dùng những viên thuốc này vì nó có thể 

làm tăng nguy cơ tác dụng phụ

• Không hút thuốc hoặc uống rượu trong khi dùng thuốc 
này. Mang thai và cho con bú
Bạn không nên dùng Migril® Tablets nếu bạn đang mang thai, 
mong muốn có thai hoặc đang cho con bú.

Lái xe và sử dụng máy móc
Có thể những viên thuốc này có thể khiến bạn cảm thấy buồn ngủ. Không lái xe hoặc vận 

hành máy móc nếu bị ảnh hưởng.

Thông tin quan trọng về một số thành phần trong Viên nén Migril®
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Thuốc này có chứa lactose và glucose. Nếu bạn được bác sĩ thông 
báo rằng bạn không dung nạp một số loại đường, hãy liên hệ với bác 
sĩ trước khi dùng sản phẩm thuốc này).
103819/4

SẢN PHẨM HỘP KIỂM TRA CÔNG TRÌNH 

NGHỆ THUẬT:

KHÁCH HÀNG :

MÃ FP:
VỊ TRÍ TRỒNG CÂY :
KÍCH THƯỚC:
DƯỢC LIỆU SỐ:
Mã số SAP:
KÍCH THƯỚC FONT VĂN 

BẢN: TÊN TẬP TIN:

PHẦN MỀM :
CÁC LOẠI HÌNH:

NGHỆ THUẬT (CHI TIẾT)
NHẬN ĐƯỢC TRÊN :

TÁI TẠO CHỨNG NHẬN:

Đen

Viên nén Migril - 100 Viên nén 

Wockhardt Vương quốc Anh

FP2128
Daman (Kadaiya)
(w) 177 x (h) 210mm 
2587
222744
7 điểm.

Migril Tablets_Leaflet_103819-3.ai 
Adobe Illustrator CS5
Arial Regular / Bold ngày 25 tháng 7 và 

ngày 3 tháng 8 năm 2017

R PDF đầu tiên được gửi vào - 3RD AUG. 2017 R 

PDF thứ 2 được gửi vào - 8TH AUG. 2017

KIỂM SOÁT THAY ĐỔI: Phiên bản thay đổi do thay đổi về: Kích 

thước / Bố cục

Quy định
Không theo quy định

Các thay đổi chi tiết: • Sửa đổi văn bản ('metabisulphate' thành 'metabisulfate';
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'sulphosuccinate' thành 'sulfosuccinate' và bỏ thêm 
từ 'take' từ điểm số 6)

Bạn cũng nên tìm kiếm trợ giúp y tế ngay lập tức nếu:

• nếu bạn bị xanh, lạnh, tê hoặc ngứa ran ở bàn tay hoặc bàn chân 
của bạn
• nếu bạn bị đau đầu hầu hết các ngày và bệnh chỉ thuyên giảm khi dùng 

thêm thuốc này.
Bạn nên cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết nếu bạn có bất kỳ tác dụng 
phụ nào sau đây:
• nhức đầu, buồn nôn, nôn mửa, khô miệng

• táo bón, đau dạ dày, tiêu chảy
• buồn ngủ, chóng mặt, (kể cả chóng mặt)
• nhầm lẫn, lo lắng hoặc trầm cảm
• gặp ảo giác
• rối loạn giấc ngủ bao gồm mất ngủ
• khó đi qua nước
• chuột rút cơ, đau khớp hoặc đau ở chân
• đau bụng và sưng một bên chân
• sưng da hoặc ngứa
• lạnh và trắng bàn tay và bàn chân hoặc ghim và kim
• cảm giác kim châm trên da hoặc tê
• vàng da và cảm giác yếu nói chung
• mờ mắt hoặc bất kỳ rối loạn thị giác nào khác (mà bạn không nghĩ có liên quan 

đến chứng đau nửa đầu của mình).

Các tác dụng phụ khác đã được báo cáo bao gồm:
• tăng hoặc giảm huyết áp, ngất xỉu
• mạch nhanh và yếu, nhịp tim chậm hoặc không đều hoặc cảm 
giác tim đập mạnh

Lần đầu tiên

(26,25cms)

Lần thứ 2

(26,25cms)

Lần thứ 3

(26,25cms)
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Lần thứ 4

(26,25cms)

6. Thông tin khác

Viên nén Migril® trông như thế nào và nội dung của gói Mỗi viên nén hình 
tròn màu trắng được đánh dấu bằng một vạch điểm, CP và 'A4A' trên cùng 
một mặt. Chúng có sẵn trong chai 100 viên.

Các định dạng khác

Để nghe hoặc yêu cầu một bản sao của thông tin này bằng chữ nổi Braille, bản in lớn hoặc âm 

thanh, vui lòng gọi, miễn phí: 0800 198 5000 (chỉ dành cho Vương quốc Anh)

Lần thứ 5

Viên nén Migril® chứa những gì

Các thành phần hoạt chất là: ergotamine tartrate 2mg, cyclizine 

hydrochloride 50mg và caffeine hydrate 100mg.
Các thành phần khác là: lactose, tinh bột ngô, glucose và glucose 
lỏng, rau dền, dioctyl natri sulfosuccinate, gelatin, natri 
metabisulfat và magie stearat.

(26,25cms)

Như có thể xảy ra với bất kỳ loại thuốc nào, một số người có thể phát triển phản ứng dị 

ứng. Nếu bạn gặp bất kỳ trường hợp nào sau đây, hãy tìm kiếm trợ giúp y tế ngay lập 

tức:

• phát ban, ngứa, khó thở.

Thuốc không được thải bỏ qua nước thải hoặc rác thải sinh hoạt. 
Hỏi dược sĩ của bạn cách loại bỏ các loại thuốc không còn cần 
thiết. Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ môi trường.

Lần thứ 6

Giống như tất cả các loại thuốc, Viên nén Migril® có thể gây ra tác dụng phụ, mặc 

dù không phải ai cũng mắc phải. Không vượt quá liều tối đa hoặc uống thuốc 

thường xuyên hơn như đã nêu trong tờ rơi này, điều này có thể dẫn đến sự phụ 

thuộc vào thuốc này cũng như các tác dụng phụ nghiêm trọng khác.

Tránh xa tầm tay và tầm nhìn của trẻ em.

• Không lưu trữ trên 25 ° C. Lưu trữ trong thùng chứa ban đầu không
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chuyển máy tính bảng của bạn sang một hộp đựng khác.

• Không dùng thuốc này sau khi hết hạn sử dụng trên nhãn hoặc 
nếu chúng có dấu hiệu hư hỏng như mất màu. Ngày hết hạn là ngày 
cuối cùng của tháng.

(26,25cms)

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

5. Cách bảo quản Migril® Tablets

Vui lòng sẵn sàng cung cấp các thông tin sau: 
Tên sản phẩm

Số tham chiếu

Viên nén Migril

29831/0090

Đây là dịch vụ do Viện Quốc gia Hoàng gia dành cho Người mù cung cấp. 
Người giữ giấy phép tiếp thị:
Wockhardt UK Ltd., Ash Road North, Wrexham, LL13 9UF, Vương quốc Anh. 

Nhà chế tạo:

CP Pharmaceuticals Ltd., Ash Road North, Wrexham, LL13 9UF, Vương quốc Anh.

Lần thứ 7

Nếu bạn quên dùng Migril® Tablets

Nếu bạn quên một liều, hãy uống một liều khác ngay khi bạn nhớ ra. Nếu gần đến 

thời gian cho liều tiếp theo của bạn, thì tuyệt đối không dùng liều đã quên. KHÔNG 

BAO GIỜ dùng liều gấp đôi để bù cho liều đã quên.

Báo cáo tác dụng phụ
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với 

bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ 

tác dụng phụ nào có thể xảy ra không được liệt kê trong 

tờ rơi này. Bạn cũng có thể báo cáo các tác dụng phụ trực 

tiếp qua Chương trình Thẻ Vàng tại www.mhra.gov.uk/

yellowcard.

Bằng cách báo cáo các tác dụng phụ, bạn có thể giúp cung cấp thêm thông tin về 

độ an toàn của thuốc này.
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(26,25cms)

Nếu bạn đã dùng Migril® Tablets nhiều hơn mức cần thiết

Nếu bạn (bất kỳ người nào khác hoặc trẻ em), uống nhiều thuốc hơn, bạn nên 

liên hệ với bộ phận tai nạn bệnh viện gần nhất hoặc bác sĩ của bạn ngay lập tức. 

Luôn mang theo hộp đựng bên mình ngay cả khi trống rỗng.

bệnh tăng nhãn áp góc đóng

giảm cung cấp máu hoặc đông máu trong động mạch của cơ thể hoặc 
tắc nghẽn động mạch não ở tim
đau ngực hoặc khó thở, dày các mô 
trong phổi, run và co giật

hoại thư
sốt da xanh

những thay đổi trong máu gây ra xu 

hướng dễ chảy máu hoặc bầm tím.

Số Giấy phép Sản phẩm: PL 29831/0090 Tờ rơi 

này được sửa đổi lần cuối vào tháng 8/2015.

Migril® là nhãn hiệu của CP Pharmaceuticals Limited © 1998 
103819/4
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Lần thứ 8

Luôn dùng Migril® Tablets như bác sĩ đã nói với bạn. Bác sĩ sẽ quyết định 

liều lượng phù hợp cho bạn; điều này sẽ được ghi trên nhãn của dược sĩ. 

Hãy kiểm tra kỹ phần này, nó sẽ cho bạn biết cần uống bao nhiêu viên và 

uống bao lâu.

Điều quan trọng là bạn không được dùng nhiều hơn liều lượng đã thỏa thuận 

với bác sĩ.

• Liều lượng thông thường cho người lớn là một viên càng sớm càng tốt sau khi có dấu hiệu đầu 

tiên của chứng đau nửa đầu.

• Liều bổ sung từ một nửa đến một viên cách nhau nửa giờ, có thể được yêu cầu 

trong một số trường hợp.

• Không uống quá 4 viên trong bất kỳ đợt tấn công nào và không quá 3 
viên trong thời gian 24 giờ, bạn phải để khoảng cách ít nhất 4 ngày 
trước khi uống thêm viên nào.
• Không uống quá 6 viên trong một tuần.
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• Không dùng quá hai liệu trình Migril® Tablets trong một tháng. Không dùng 

Migril® Tablets thường xuyên hoặc để ngăn chặn cơn đau nửa đầu. Sử dụng 

thường xuyên có thể dẫn đến phụ thuộc và 'đau đầu tái phát', do đó có thể 

khiến bạn phải dùng thuốc viên thường xuyên hơn.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(26,25cms)

3. Cách sử dụng Migril® Tablets

Thêm thông tin
Luôn tham khảo ý kiến   nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để đảm bảo thông tin hiển thị trên trang này phù hợp 

với hoàn cảnh cá nhân của bạn.
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