
พูดคุยกับแพทยข์องคุณหากอาการเหล่านี้ไมด่ีขึ้นหลังจากนั้นสักครู่ หาก
คุณมีอาการใหม่หรือคุณกังวลเกี่ยวกับอาการของคุณ

อาหารและไลฟ์สไตล์ของคุณยังช่วยรักษา IBS: การจํากัดอาหารของ
คุณขึ้นอยู่กับวิธีที่ IBS ส่งผลต่อคุณ หากคุณพบว่าอาหารบางชนิดทําให้
เกิดอาการ ก็ไมค่วรรับประทานอาหารเหล่านั้น อาหารทีม่ีเส้นใยสูงอาจช่วย
ได้ แต่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเภสัชกรของคุณ

บางคนพบว่าการเรียนรู้ทีจ่ะผ่อนคลายสามารถช่วยลดอาการของโรค IBS 
ได้ คุณอาจพบว่าการใช้เวลาสองสามนาทีในแต่ละวันเพื่อผ่อนคลายและผ่อน
คลายอย่างอ่อนโยนอาจเป็นประโยชน์

2. ข้อควรรูก้่อนรับประทานเมเบเวอรีน

อย่าใช้ Mebeverine:
หากคุณแพ้เมเบเวอรีนหรือส่วนประกอบอื่นๆ ของยานี้ (ระบุไวใ้น
หัวข้อ 6)

มีเบเวอรีน 135 มก.
เม็ดเคลือบฟิล์ม

คําเตือนและข้อควรระวัง
พูดคุยกับแพทยห์รือเภสัชกรของคุณก่อนรับประทาน Mebeverine หาก:
• คุณมีอาการใหม่หรืออาการของคุณแย่ลง

• คุณมีปัญหาเกี่ยวกับตับหรือไตมอีะไรอยู่ในแผ่นพับนี้
1. เมเบเวอรีนคืออะไรและใช้ทําอะไร
2. ข้อควรรู้ก่อนรับประทานเมเบเวอรีน
3. วิธีรับประทานเมเบเวอรีน
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. วิธีเก็บเมเบเวอรีน
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

หากข้อมูลข้างต้นใช้ได้กับคุณ (หรือคุณไม่แน่ใจ) ใหป้รึกษาแพทยห์รือ
เภสัชกรก่อนใชย้านี้

ยาอื่นๆ และ Mebeverine
ไม่ทราบว่ามีเมเบเวอรีนทําปฏิกิริยากับยาอื่นๆ แต่คุณควรแจ้งให้แพทย์หรือ
เภสัชกรทราบ หากคุณกําลังรับประทาน หรือเพิ่งรับประทานยาไปเมื่อเร็วๆ นี้ 
หรืออาจใชย้าอื่นอยู่

1. เมเบเวอรีนคืออะไรและใชท้ําอะไร เมเบเวอรีนผสมแอลกอฮอล์
คุณสามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้ในขณะทีท่านยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Mebeverine 
135 มก.

ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Mebeverine 135 มก. มีสารออกฤทธิ์คือ 
mebeverine hydrochloride นี่เป็นของกลุ่มยาทีเ่รียกว่า 
antispasmodics การตั้งครรภ์ ให้นมบุตร และภาวะเจริญพันธุ์

หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือกําลังให้นมบุตร คิดว่าคุณกําลังตั้งครรภ์หรือ
กําลังวางแผนที่จะมีลูก โปรดปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกรเพื่อขอคําแนะนํา
ก่อนใชย้านี้

Mebeverine ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อของระบบทางเดินอาหาร (ลําไส้) ใชใ้น
สภาวะต่างๆ เช่น อาการลําไส้แปรปรวน และปัญหาที่คล้ายคลึงกัน เช่น ลําไส้
แปรปรวนเรื้อรัง ท้องผูกเกร็ง ลําไส้ใหญอ่ักเสบจากเยื่อเมือก และอาการ
ลําไส้ใหญบ่วมเป็นเกร็ง มีข้อมูลจํากัดเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Mebeverine สําหรับสตรีมีครรภ์

เท่านั้น แพทยข์องคุณอาจแนะนําใหคุ้ณหยุดทานเมเบเวอรนีก่อนตั้งครรภ์
หรือทันททีี่คุณรู้ว่าคุณตั้งครรภ์ ไม่ควรใช้ Mebeverine ระหว่างให้นมลูก

อาการลําไส้แปรปรวน (IBS) เป็นภาวะทั่วไปทีท่ําให้เกิดอาการกระตุกและ
ปวดในลําไส้หรือลําไส้
ลําไส้เป็นท่อกล้ามเนื้อยาวซึ่งอาหารผ่านลงไปจึงสามารถย่อยได้ ถ้า
ลําไส้
กระตุกและบีบแน่นเกินไปคุณจะเจ็บปวด วิธีการทํางานของยานีค้ือการ
บรรเทา
อาการกระตุก ปวด และอาการอื่นๆ ของ IBS

การขับรถและการใช้เครื่องจักร
เมเบเวอรีนไมน่่าจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขับขี่หรือใช้
เครื่องจักรของคุณ

อาการหลักของอาการลําไสแ้ปรปรวน (IBS) ได้แก:่
เมเบเวอรนีมีแลคโตส
หากคุณได้รับแจ้งจากแพทยว์่าคุณแพ้นํ้าตาลบางชนิด ใหต้ิดต่อแพทย์ก่อนใช้
ยานี้

• ปวดท้องและกระตุก
• ท้องเสียเรื้อรัง หรือท้องผูกสลับกับท้องเสีย

• ท้องอืด (ลม) และรู้สึกป่อง
• อุจจาระขนาดเล็ก แข็ง คล้ายเม็ดหรือคล้ายริบบิ้น (อุจจาระ) เมเบเวอรนีมีโซเดียม

ยานี้มีโซเดียมน้อยกว่า 1 มิลลิโมล (23 มก.) ต่อเม็ดเคลือบฟิล์มแต่ละเม็ด 
กล่าวคือ 'ปราศจากโซเดียม'อาการเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

TITLE - MEBEVERINE HCL / DUSPATALIN 
COLOSPA MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN THAI

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-mebeverine-hydrochloride-duspatalin-colospa-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.2315.pdf


3. วิธรีับประทานเมเบเวอรีน 5. วิธีเก็บเมเบเวอรีน

ใชย้านี้ตามที่แพทยห์รือเภสัชกรบอกเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์
หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

เก็บยานีใ้ห้พ้นสายตาและมือเด็ก
ห้ามใชย้านี้หลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไวบ้นกล่องหรือฉลากหลัง EXP วัน
หมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น

พยายามกินยาเม็ดก่อนอาหาร 20 นาที - บางคนพบว่าอาการจะ
รุนแรงที่สุดหลังจากรับประทานอาหาร กลืนทั้งเม็ดด้วยนํ้า อย่าเคี้ยว
แท็บเล็ต

เก็บยานีใ้นที่แห้งทีอุ่ณหภูมิตํ่ากว่า 30°C และป้องกันจากแสง

อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณ
ถึงวิธีทิ้งยาทีคุ่ณไมไ่ด้ใชอ้ีกต่อไป มาตรการเหล่านี้จะช่วยปกป้องสิ่ง
แวดล้อม

ผู้ใหญ่ (รวมถึงผู้สูงอายุ):
• ปริมาณที่แนะนําคือหนึ่งเม็ดสามครั้งต่อวัน ไม่เอามากกว่าสามเม็ดต่อวัน

• จํานวนเม็ดที่คุณทานอาจลดลงหากอาการของคุณดีขึ้น
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

เด็กและวัยรุ่น: เมเบเวอรีนคือไมแ่นะนําให้ใช้ในเด็กและวัยรุ่นที่มีอายุตํ่ากว่า 
18 ปี สิ่งที่มีเบเวอรีนประกอบด้วย

สารออกฤทธิ์คือเมเบเวอรีนไฮโดรคลอไรด์ เม็ดเคลือบฟิล์มแต่ละเม็ดมีเมเบเว
อรีนไฮโดรคลอไรด์ 135 มก. ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก:่

ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส 
แลคโตส โมโนไฮเดรต
โพวิโดน
แป้งโรยตัว

แมกนีเซยีมสเตียเรต
โซเดียมแป้งไกลคอลเลต

ถ้าคุณทานเมเบเวอรีนมากกว่าที่ควร
หากคุณหรือบุคคลอื่นรับประทาน Mebeverine Tablets มากกว่าที่ควร 
(ใหย้าเกินขนาด) ให้ติดต่อแพทย์หรือแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลโดย
ทันที. นําแผ่นพับนี้และยาเม็ดทีเ่หลือไปด้วย

ถ้าลืมกินเมเบเวอรีน
หากคุณลืมรับประทานยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Mebeverine ในเวลาที่เหมาะสม 
ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ เว้นแตจ่ะใกล้ถึงเวลาที่ต้องให้ยาครั้งต่อไปอย่าใช้ยา
สองครั้งเพื่อชดเชยยาเม็ดทีล่ืม สารเคลือบยาเม็ดประกอบด้วยไฮดรอกซโีพรพลิเมทิลเซลลูโลส (E464), 

ไททาเนียมไดออกไซด์ (E171) และโพลิเอทิลนีไกลคอล

หากคุณหยุดทานเมเบเวอรีน
อย่าหยุดรับประทานยาเม็ดโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ แม้ว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้น
แล้วก็ตาม

มีเบเวอรีนหน้าตาเป็นอย่างไรและเนื้อหาในซองเป็นอย่างไร เม็ด 
Mebeverine เป็นเม็ดเคลือบสีขาวที่มีเครื่องหมาย "MV135" อยู่ด้านหนึ่ง

หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชย้านี้ โปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกร
ของคุณ

ยามีจําหน่ายทั้งแบบขวดพลาสติกหรือแบบซองขนาด 12, 15, 18, 20, 
21, 28, 30, 56, 60, 84, 90 และ 100 เม็ด ขนาดของบรรจภุัณฑ์อาจไม่
สามารถวางตลาดได้ทั้งหมด

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ผู้ถืออนุญาตการตลาด: Milpharm 
Limited
Ares Block, Odyssey Business Park 
West End Road
รุยสลิป HA4 6QD
ประเทศอังกฤษ

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานีส้ามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะ
ไม่ใชทุ่กคนที่ได้รับก็ตาม
หากคุณสังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้หยุดทานทานยาเม็ดแล้วไปพบแพทย์ทันที
หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน
• หายใจลําบาก บวมที่ใบหน้า คอ ริมฝีปาก ลิ้น หรือลําคอ (อาการแพ้

อย่างรุนแรง) ผู้ผลิต:
APL Swift Services (Malta) Ltd, HF26, นิคม
อุตสาหกรรม Hal Far, Hal Far, Birzebbugia, 
BBG 3000,
มอลตา

ผลข้างเคียงอื่นๆ:อาการแพอ้าจเกิดขึ้นได้ เช่น ปฏิกิริยาทางผิวหนัง 
ผิวหนังอักเสบหรือแดง บวม ลมพิษ อาการคันหรือผื่นที่ผิวหนัง

หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึง
ผลข้างเคียงที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ Milpharm Limited

อาเรส บล็อก,
สวนธุรกิจโอดิสซ,ี
West End Road, รุยสลิป HA4 6QD, สห
ราชอาณาจักร

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึง
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไวใ้นเอกสารฉบับนี้ คุณยังสามารถ
รายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่านโครงการใบเหลืองที่:
www.mhra.gov.uk/yellowcard โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณ
สามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานี้ได้

แผ่นพับนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 10/2020
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แผ่นพับบรรจุภัณฑ์: ข้อมูลสําหรับผู้ป่วย อาการเหล่านีอ้าจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

มเีบเวอรีน 135 มก. ฟิล์ม-
เม็ดเคลือบ

พูดคุยกับแพทยข์องคุณหากอาการเหล่านี้ไม่ดีขึ้นหลัง
จากนั้นสักครู่ หากคุณมีอาการใหม่หรือคุณกังวลเกี่ยว
กับอาการของคุณเมเบเวอรีน ไฮโดรคลอไรด์

อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ยานี้ 
เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

- เก็บใบนี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง

- หากคุณมคีําถามเพิ่มเติม ให้สอบถามแพทย์หรือ
เภสัชกรของคุณ

- ยานี้กําหนดให้คุณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น อาจเป็น
อันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการป่วยของพวกเขาจะ
เหมือนกับคุณก็ตาม

- หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้
ระบไุว้ในเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

อาหารและไลฟ์สไตล์ของคุณยังช่วยรักษา IBS:

การจํากัดอาหารของคุณขึ้นอยู่กับวิธีที่ IBS ส่งผลต่อคุณ 
หากคุณพบว่าอาหารบางชนิดทําใหเ้กิดอาการ ก็ไม่ควรรับ
ประทานอาหารเหล่านั้น อาหารที่มีเส้นใยสูงอาจช่วยได้ แต่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเภสัชกรของคุณ

บางคนพบว่าการเรียนรู้ทีจ่ะผ่อนคลายสามารถช่วยลด
อาการของโรค IBS ได้ คุณอาจพบว่าการใชเ้วลาสองสาม
นาทใีนแต่ละวันเพื่อผ่อนคลายและผ่อนคลายอย่างอ่อนโยน
อาจเป็นประโยชน์

2. ข้อควรรู้ก่อนรับประทานเมเบเวอรีน

อย่าใช้ Mebeverine:
หากคุณแพ้เมเบเวอรีนหรือส่วนประกอบอื่นๆ ของยานี้ (
ระบุไวใ้นหัวข้อ 6)มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้

1. เมเบเวอรีนคืออะไรและใชท้ําอะไร
2. ข้อควรรู้ก่อนรับประทานเมเบเวอรีน

3. วิธรีับประทานเมเบเวอรีน
4. ผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น
5. วิธเีก็บเมเบเวอรีน
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

คําเตือนและข้อควรระวัง
พูดคุยกับแพทยห์รือเภสัชกรของคุณก่อนรับประทาน 
Mebeverine หาก:
• คุณมอีาการใหม่หรืออาการของคุณแย่ลง

• คุณมปีัญหาตับหรือไต1. เมเบเวอรีนคืออะไรและใชท้ําอะไร
หากข้อมูลข้างต้นใช้ได้กับคุณ (หรือคุณไมแ่น่ใจ) ให้
ปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกรก่อนใชย้านี้ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Mebeverine 135 มก. มีสารออกฤทธิ์

คือ mebeverine hydrochloride นีเ่ป็นของกลุ่มยาที่
เรียกว่า antispasmodics ยาอื่นๆ และ Mebeverine ไม่ทราบว่ามีเมเบเวอรีนทํา

ปฏิกิริยากับยาอื่นๆ แตคุ่ณควรแจ้งใหแ้พทยห์รือเภสัชกร
ทราบ หากคุณกําลังรับประทาน หรือเพิ่งรับประทานยาไป
เมื่อเร็วๆ นี้ หรืออาจใชย้าอื่นอยู่Mebeverine ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อของระบบทาง

เดินอาหาร (ลําไส)้ ใช้ในสภาวะต่างๆ เช่น อาการลําไส้
แปรปรวน และปัญหาทีค่ล้ายคลึงกัน เช่น ลําไส้แปรปรวน
เรื้อรัง ท้องผูกเกร็ง ลําไส้ใหญ่อักเสบจากเยื่อเมือก และ
อาการลําไส้ใหญ่บวมเป็นเกร็ง

เมเบเวอรีนผสมแอลกอฮอล์
คุณสามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้ในขณะที่ทานยาเม็ด
เคลือบฟิล์ม Mebeverine 135 มก.

อาการลําไส้แปรปรวน (IBS) เป็นภาวะทั่วไปที่ทําใหเ้กิด
อาการกระตุกและปวดในลําไส้หรือลําไส้

การตั้งครรภ์ ให้นมบุตร และภาวะเจริญพันธุ์ หากคุณ
กําลังตั้งครรภ์หรือกําลังให้นมบุตร คิดว่าคุณกําลังตั้ง
ครรภ์หรือกําลังวางแผนที่จะมีลูก โปรดปรึกษาแพทยห์รือ
เภสัชกรเพื่อขอคําแนะนําก่อนใช้ยานี้ลําไส้เป็นท่อกล้ามเนื้อยาวซึ่งอาหารผ่านลงไปจึงสามารถ

ย่อยได้ หากลําไสก้ระตุกและบีบแน่นเกินไป คุณจะรู้สึกเจ็บ
ปวด วิธีการทํางานของยานี้คือการบรรเทาอาการกระตุก 
ความเจ็บปวด และอาการอื่นๆ ของ IBS

มีข้อมูลจํากัดเกี่ยวกับความปลอดภัยของ 
Mebeverine สําหรับสตรีมีครรภ์เท่านั้น แพทยข์อง
คุณอาจแนะนําให้คุณหยุดทานเมเบเวอรีนก่อนตั้ง
ครรภ์หรือทันทีทีคุ่ณรู้ว่าคุณตั้งครรภ์ ไม่ควรใช้ 
Mebeverine ระหว่างใหน้มลูกอาการหลักของอาการลําไส้แปรปรวน (IBS) ได้แก:่

• ปวดท้องและกระตุก
• ท้องร่วงเรื้อรังหรือท้องผูกสลับกับท้องเสีย

• ท้องอืด (ลม) และรู้สึกป่อง
• อุจจาระขนาดเล็ก แข็ง คล้ายเม็ดหรือคล้ายริบบิ้น (

อุจจาระ)

การขับรถและการใช้เครื่องจักร
เมเบเวอรีนไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขับขี่
หรือใช้เครื่องจักรของคุณ
เมเบเวอรนีมีแลคโตส
หากคุณได้รับการบอกเล่าจากแพทยว์่าคุณ



มีอาการแพ้นํ้าตาลบางชนิด โปรดติดต่อแพทย์ก่อนรับ
ประทานยานี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานี้

5. วิธเีก็บเมเบเวอรีน
3. วิธรีับประทานเมเบเวอรีน เก็บยานี้ใหพ้้นสายตาและมือเด็ก
ใช้ยานีต้ามที่แพทย์หรือเภสัชกรบอกเสมอ ตรวจสอบกับ
แพทยห์รือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ ห้ามใช้ยานี้หลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไวบ้นกล่องหรือ

ฉลากหลัง EXP วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของ
เดือนนั้นพยายามกินยาเม็ดก่อนอาหาร 20 นาที - บางคนพบว่า

อาการจะรุนแรงที่สุดหลังจากรับประทานอาหาร กลืนทั้ง
เม็ดด้วยนํ้า อย่าเคี้ยวแท็บเล็ต เก็บยานี้ในที่แห้งทีอุ่ณหภูมิตํ่ากว่า 30 องศาเซลเซียส และ

ป้องกันจากแสง
ผู้ใหญ่ (รวมถึงผู้สูงอายุ):
• ปริมาณที่แนะนําคือหนึ่งเม็ดสามครั้งต่อวันไมเ่อา

มากกว่าสามเม็ดต่อวัน

• จํานวนเม็ดทีคุ่ณทานอาจลดลงหากอาการของ
คุณดีขึ้น

อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถาม
เภสัชกรของคุณถึงวิธีทิ้งยาทีคุ่ณไม่ได้ใช้อีกต่อไป 
มาตรการเหล่านีจ้ะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ
เด็กและวัยรุ่น: เมเบเวอรีนคือไม่ แนะนําให้ใชใ้นเด็กและวัย
รุ่นทีม่ีอายุตํ่ากว่า 18 ปี สิ่งที่มีเบเวอรีนประกอบด้วย สารออกฤทธิ์คือเมเบเว

อรีนไฮโดรคลอไรด์ เม็ดเคลือบฟิล์มแต่ละเม็ดมีเมเบเว
อรีนไฮโดรคลอไรด์ 135 มก

ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ 
microcrystalline cellulose 
lactose monohydrate
โพวโิดน
แป้งโรยตัว

แมกนีเซยีมสเตียเรต
โซเดียมแป้งไกลคอลเลต

ถ้าคุณทานเมเบเวอรนีมากกว่าทีค่วร หากคุณหรือบุคคล
อื่นรับประทาน Mebeverine Tablets มากกว่าทีค่วร (ให้
ยาเกินขนาด) ให้ติดต่อแพทย์หรือแผนกฉุกเฉินของโรง
พยาบาล โดยทันที. นําแผ่นพับนี้และยาเม็ดทีเ่หลือไปด้วย

ถ้าลืมกินเมเบเวอรีน
หากคุณลืมรับประทานยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Mebeverine ใน
เวลาที่เหมาะสม ให้รับประทานทันทีทีน่ึกได้ เว้นแตจ่ะใกล้ถึง
เวลาที่ต้องให้ยาครั้งต่อไปอย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยยา
เม็ดทีล่ืม

สารเคลือบยาเม็ดประกอบด้วยไฮดรอกซีโพรพลิเมทิล
เซลลูโลส (E464), ไททาเนียมไดออกไซด์ (E171) และโพ
ลเิอทิลีนไกลคอล

หากคุณหยุดทานเมเบเวอรีน
อย่าหยุดรับประทานยาเม็ดโดยไม่ไดป้รึกษาแพทย์ แม้ว่า
คุณจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตาม

มีเบเวอรีนหน้าตาเป็นอย่างไรและเนื้อหาในซองเป็น
อย่างไร
เม็ด Mebeverine เป็นเม็ดเคลือบสีขาวที่มี
เครื่องหมาย "MV135" อยู่ด้านหนึ่งหากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยานี้ โปรด

ติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ยามีจําหน่ายทั้งแบบขวดพลาสติกหรือแบบซองขนาด 12, 
15, 18, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90 และ 100 เม็ด 
ขนาดของบรรจภุัณฑ์อาจไมส่ามารถวางตลาดได้ทั้งหมด4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานี้สามารถทําใหเ้กิดผลข้าง
เคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนทีไ่ดร้ับก็ตาม ผู้ถืออนุญาตการตลาด: Milpharm 

Limited
Ares Block, Odyssey Business Park 
West End Road
รุยสลิป HA4 6QD
ประเทศอังกฤษ

หากคุณสังเกตเห็นสิ่งต่อไปนีห้ยุดทานทานยาเม็ดแล้วไป
พบแพทย์ทันทีหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน

• หายใจลําบาก บวมทีใ่บหน้า คอ ริมฝีปาก ลิ้น หรือ
ลําคอ (อาการแพอ้ย่างรุนแรง)

ผู้ผลิต:
ห้องปฏิบัติการเจอราร์ด
35/36 นิคมอุตสาหกรรม Balydoyle 
Grange Road
ดับลิน 13
ไอร์แลนด์

ผลข้างเคียงอื่นๆ:อาการแพ้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ปฏิกิริยา
ทางผิวหนัง ผิวหนังอักเสบหรือแดง บวม ลมพิษ อาการคัน
หรือผื่นที่ผิวหนัง
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่ไม่ได้ระบุไวใ้นเอกสาร
ฉบับนี้ แผ่นพับนี้ไดร้ับการแก้ไขล่าสุดเมื่อ 05/2018

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือ
พยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุ
ไว้ในเอกสารฉบับนี้ คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงได้
โดยตรงผ่านโครงการใบเหลืองที่:www.mhra.gov.uk/
yellowcard โดยการรายงานผลข้างเคียงคุณสามารถ
ช่วยให้
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