
NOOTROPIL®CHỮ HOA

SC TÌNH TRẠNG CỨU HỘ:
S3

TÊN SỞ HỮU (VÀ DẠNG BÀO CHẾ): NOOTROPIL
®CHỮ HOA

THÀNH PHẦN :
Mỗi viên nang NOOTROPIL chứa 400 mg piracetam.

PHÂN LOẠI DƯỢC LỰC HỌC: A 1.1 Phép 
tương tự trung tâm

HOẠT ĐỘNG DƯỢC LỰC HỌC:
Tác động lên sự trao đổi chất đã được chứng minh ở người cho thấy việc sử dụng oxy được cải thiện. 
NOOTROPIL có độc tính thấp và không có các hoạt động kích thích, an thần hoặc kích thích thần kinh.

CHỈ ĐỊNH:
NOOTROPIL đã được sử dụng với các tác dụng khác nhau trong các điều kiện sau và có thể ảnh hưởng có lợi 
cho chúng, mặc dù không có bằng chứng thuyết phục về hiệu quả đã được đệ trình:
1. Các hội chứng xâm hại liên quan đến lão hóa.
2. Nghiện rượu mãn tính.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Piracetam chống chỉ định ở những bệnh nhân:
• suy thận vừa đến nặng (độ thanh thải creatinin dưới 70 ml mỗi phút)
• suy gan
• xuất huyết não, và
• quá mẫn với piracetam hoặc bất kỳ thành phần nào khác.

An toàn trong thời kỳ mang thai và cho con bú chưa được thiết 
lập. Tính an toàn và hiệu quả ở trẻ em chưa được chứng minh.

LIỀU LƯỢNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 
Người lớn: liều lượng trung bình như sau:
Viên nang 2 x 400 mg x 3 lần / ngày. Liều ban đầu này nên được thực hiện trong 3 đến 8 tuần 
trước khi giảm dần liều lượng xuống còn 1 viên ba lần mỗi ngày.

TÁC DỤNG PHỤ VÀ THẬN TRỌNG ĐẶC BIỆT:
Tăng vận động, mất ngủ, tăng cân, buồn ngủ, buồn ngủ, căng thẳng và trầm cảm đã xảy ra.

Tiêu chảy và phát ban có thể ít xảy ra hơn, cũng có thể bị kích động.
Piracetam hầu như chỉ được bài tiết qua thận, vì vậy cần thận trọng khi điều trị cho bệnh 
nhân đã biết suy giảm chức năng thận.

BIẾT CÁC TRIỆU CHỨNG CỦA VIỆC QUÁ LIỀU VÀ CÁC PHẦN TỬ CỦA VIỆC ĐIỀU TRỊ CỦA 
NÓ: Xem TÁC DỤNG PHỤ VÀ THẬN TRỌNG ĐẶC BIỆT. Điều trị hỗ trợ và điều trị triệu chứng.

NHẬN BIẾT:
Viên nang màu cam và trắng đục có in chìm 'NOOTROPIL' trên đó.

BÀI THUYẾT TRÌNH:
Hộp 60, 90 và 240 viên mỗi viên 400 mg.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN:
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Source : Glaxo Smith Kline

www.911globalmeds.com/buy-piracetam-nootropil-online
https://gskpro.com/content/dam/global/hcpportal/en_BW/PI/Nootropil-capsules-15-09-1976.pdf


Bảo quản dưới 25 ° C.
Bảo vệ khỏi độ ẩm.
Tránh xa tầm tay trẻ em.

SỐ ĐĂNG KÝ:
F / 1.1 / 184

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ KINH DOANH CỦA CHỦ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ: GlaxoSmithKline Nam 
Phi (Pty) Ltd 39 Đại lộ Hawkins

Epping Industria 1, 7460
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