
NOOTROPIL®MGA KAPSULO

SC HEDULING STATUS:
S3

PROPRIETARY NAME (AT DOSIS FORM): 
NOOTROPIL®MGA KAPSULO

KOMPOSISYON :
Ang bawat kapsula ng NOOTROPIL ay naglalaman ng 400 mg piracetam.

PHARMACOLOGICAL CLASSIFICATION: Isang 
1.1 Central Analeptics

PHARMACOLOGICAL ACTION:
Ang isang epekto sa metabolismo ay ipinakita sa tao na nagpapahiwatig ng pinabuting paggamit ng oxygen. Ang 
NOOTROPIL ay may mababang toxicity at walang stimulating, sedative o neurovegetative na aktibidad.

MGA INDIKASYON:
Ang NOOTROPIL ay ginamit na may iba't ibang epekto sa mga sumusunod na kundisyon at maaaring makaimpluwensya sa kanila 
nang mabuti, kahit na walang nakakumbinsi na patunay ng pagiging epektibo ang naisumite:
1. Mga involutional syndrome na nauugnay sa pagtanda.
2. Talamak na alkoholismo.

MGA KONTRA-INDIKASYON:
Ang Piracetam ay kontraindikado sa mga pasyente na may:

• katamtaman hanggang malubhang kakulangan sa bato (creatinine clearance na mas mababa sa 70 ml bawat minuto)

• kapansanan sa atay
• cerebral hemorrhage, at
• hypersensitivity sa piracetam o alinman sa iba pang mga sangkap.

Ang kaligtasan sa pagbubuntis at paggagatas ay hindi pa naitatag. Ang 
kaligtasan at pagiging epektibo sa mga bata ay hindi naipakita.

DOSAGE AT MGA DIREKSYON PARA SA PAGGAMIT: Mga 
matatanda: ang average na dosis ay ang mga sumusunod:
2 x 400 mg kapsula tatlong beses araw-araw. Ang paunang dosis na ito ay dapat isagawa sa loob ng 3 hanggang 8 linggo 
bago ang dosis ay unti-unting nabawasan sa 1 kapsula tatlong beses araw-araw.

MGA SIDE EFFECT AT MGA ESPESYAL NA PAG-Iingat:
Ang hyperkinesia, insomnia, pagtaas ng timbang, antok, antok, nerbiyos at depresyon ay 
naganap.
Ang pagtatae at mga pantal ay maaaring mangyari nang mas madalas, pati na rin ang pagkabalisa.

Ang Piracetam ay halos eksklusibong pinalabas ng mga bato, kaya dapat itong gamitin nang may pag-iingat kapag ginagamot ang 
mga pasyente na may kilalang kapansanan sa pag-andar ng bato.

MGA ALAMANG SINTOMAS NG OVERDOSAGE AT MGA PARTIKULAR NG PAGGAgamot NITO: Tingnan ang 
MGA SIDE EFFECT AT MGA ESPESYAL NA PAG-Iingat. Ang paggamot ay sumusuporta at nagpapakilala.

PAGKAKAKILANLAN:
Malabo na orange at puting kapsula na may nakasulat na 'NOOTROPIL'.

PRESENTASYON:
Mga lalagyan ng 60, 90 at 240 na kapsula na 400 mg bawat isa.

MGA TAGUBILIN SA PAG-IMPORMASYON:
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Mag-imbak sa ibaba 25°C.

Protektahan mula sa kahalumigmigan.

Ilayo sa mga bata.

NUMERO NG PAGPAPAREHISTRO:
F/1.1/184

PANGALAN AT ADDRESS NG NEGOSYO NG NAGHAWA NG REGISTRATION CERTIFICATE: 
GlaxoSmithKline South Africa (Pty) Ltd 39 Hawkins Avenue

Epping Industria 1, 7460

PETSA NG PUBLIKASYON NG PACKAGE NA ITO INSERT: 
Setyembre 15, 1976

Botswana Reg No. BOT0801441 S2

Namibia Reg No. 90/1.1/001634 NS2
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