
Nói chuyện với bác sĩ của bạn nếu các triệu chứng này không cải thiện sau một 
thời gian, nếu bạn phát triển các triệu chứng mới hoặc bạn lo lắng về các triệu 
chứng của mình.

Chế độ ăn uống và lối sống của bạn cũng có thể giúp điều trị IBS: Cách 
bạn hạn chế chế độ ăn uống tùy thuộc vào cách IBS ảnh hưởng đến bạn. 
Nếu bạn nhận thấy rằng một số loại thực phẩm gây ra các triệu chứng, thì 
bạn không nên ăn chúng. Chế độ ăn nhiều chất xơ có thể hữu ích, nhưng 
hãy hỏi dược sĩ của bạn để biết thêm thông tin.
Một số người nhận thấy rằng học cách thư giãn có thể giúp giảm bớt các 
triệu chứng của IBS. Bạn có thể thấy hữu ích nếu dành ra một vài phút 
mỗi ngày để thư giãn và nhẹ nhàng thư giãn.

2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Mebeverine

Không dùng Mebeverine:
Nếu bạn bị dị ứng với mebeverine hoặc với bất kỳ thành phần 
nào khác của thuốc này (được liệt kê trong phần 6).

Mebeverine 135 mg
viên nén bao phim

Cảnh báo và đề phòng
Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng Mebeverine nếu:
• Bạn đã xuất hiện các triệu chứng mới hoặc các triệu chứng của 

bạn trở nên tồi tệ hơn.
• Bạn có vấn đề về gan hoặc thậnNội dung trong tờ rơi này

1. Mebeverine là gì và nó được sử dụng để làm gì
2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Mebeverine
3. Cách dùng Mebeverine
4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra
5. Cách bảo quản Mebeverine
6. Nội dung của gói và các thông tin khác.

Nếu những điều trên áp dụng cho bạn (hoặc bạn không chắc chắn), hãy nói 
chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng thuốc này.

Các loại thuốc khác và Mebeverine
Mebeverine không được biết là có thể tương tác với các loại thuốc khác 
nhưng bạn nên cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết nếu bạn đang dùng, gần đây 
đã dùng hoặc có thể dùng bất kỳ loại thuốc nào khác.

1. Mebeverine là gì và nó được sử dụng để làm gì Mebeverine với rượu
Bạn có thể uống rượu khi đang dùng Mebeverine 135 mg viên 
nén bao phim.

Mebeverine 135 mg viên nén bao phim có chứa thành phần 
hoạt chất là mebeverine hydrochloride. Thuốc này thuộc 
nhóm thuốc chống co thắt. Mang thai, cho con bú và sinh sản

Nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, nghĩ rằng bạn có thể 
đang mang thai hoặc đang có kế hoạch sinh con, hãy hỏi bác sĩ hoặc 
dược sĩ để được tư vấn trước khi dùng thuốc này.

Mebeverine giúp thư giãn các cơ của đường tiêu hóa (ruột). Nó được 
sử dụng trong các tình trạng như hội chứng ruột kích thích và các vấn 
đề tương tự như đại tràng kích thích mãn tính, táo bón co cứng, viêm 
đại tràng nhầy và viêm đại tràng co cứng.

Chỉ có một số thông tin hạn chế về sự an toàn của Mebeverine đối 
với phụ nữ mang thai. Bác sĩ có thể khuyên bạn ngừng dùng 
Mebeverine trước khi mang thai hoặc ngay sau khi bạn biết mình 
có thai. Mebeverine không nên được sử dụng trong thời kỳ cho 
con bú.

Hội chứng ruột kích thích (IBS) là một tình trạng rất phổ 
biến gây co thắt và đau ruột hoặc ruột.
Ruột là một ống cơ dài mà thức ăn đi xuống để nó có thể 
được tiêu hóa. Nếu ruột
co thắt và bóp quá chặt, bạn bị đau. Cách thức hoạt động 
của thuốc này là làm giảm
co thắt, đau và các triệu chứng khác của IBS.

Lái xe và sử dụng máy móc
Mebeverine không có khả năng ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc sử dụng máy 
móc của bạn.

Các triệu chứng chính của hội chứng ruột kích thích (IBS) bao 
gồm: Mebeverine chứa lactose

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.

• đau và co thắt dạ dày
• tiêu chảy dai dẳng, hoặc táo bón và tiêu chảy xen kẽ

• đầy hơi (gió) và cảm thấy chướng bụng
• phân nhỏ, cứng, giống viên hoặc ruy băng (phân) Mebeverine chứa natri

Thuốc này chứa ít hơn 1 mmol natri (23 mg) trên mỗi viên nén 
bao phim, nghĩa là về cơ bản là 'không chứa natri'.Các triệu chứng này có thể khác nhau ở mỗi người.

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

Source : Medicines Org UK

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


3. Cách dùng Mebeverine 5. Cách bảo quản Mebeverine

Luôn dùng thuốc này đúng như bác sĩ hoặc dược sĩ đã 
nói với bạn. Kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn 
nếu bạn không chắc chắn.

Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em.
Không sử dụng thuốc này sau ngày hết hạn được ghi trên 
hộp hoặc nhãn sau EXP. Ngày hết hạn là ngày cuối cùng của 
tháng đó.Cố gắng uống máy tính bảng 20 phút trước bữa ăn - một số 

người thấy các triệu chứng của họ trở nên mạnh nhất sau khi 
họ ăn xong. Nuốt toàn bộ viên thuốc với nước. Không nhai 
viên thuốc.

Bảo quản thuốc này ở nơi khô ráo dưới 30 ° C và tránh 
ánh sáng.
Không vứt bỏ bất kỳ loại thuốc nào qua nước thải hoặc rác thải 
sinh hoạt. Hỏi dược sĩ của bạn cách vứt bỏ những loại thuốc bạn 
không còn sử dụng nữa. Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ môi 
trường.

Người lớn (kể cả người cao tuổi):
• Liều khuyến cáo là một viên ba lần một ngày. Đừng lấy

hơn ba viên mỗi ngày.
• Số lượng viên thuốc bạn uống có thể giảm xuống nếu các triệu chứng 

của bạn cải thiện. 6. Nội dung của gói và các thông tin khác
Trẻ em và thanh thiếu niên: Mebeverine làkhông phảikhuyến 
cáo sử dụng cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Mebeverine chứa gì

Chất hoạt tính là mebeverine hydrochloride. Mỗi viên nén bao 
phim chứa 135 mg mebeverine hydrochloride. Các thành 
phần khác là:
vi tinh thể cellulose 
lactose monohydrat
povidone
talc
Chất Magiê Stearate
natri glycollat   tinh bột.

Nếu bạn dùng nhiều Mebeverine hơn mức cần thiết
Nếu bạn hoặc ai khác dùng Mebeverine Tablets nhiều hơn mức cần 
thiết (quá liều), hãy liên hệ với bác sĩ hoặc phòng cấp cứu của bệnh 
việnngay lập tức. Mang theo tờ rơi này và bất kỳ máy tính bảng 
nào còn lại bên mình

Nếu bạn quên uống Mebeverine
Nếu bạn quên dùng một liều viên nén bao phim Mebeverine 
vào đúng thời điểm, hãy uống ngay khi nhớ ra, trừ khi gần 
đến thời gian dùng liều tiếp theo.Đừnguống một liều gấp đôi 
để bù cho viên thuốc đã quên.

Lớp phủ viên bao gồm hydroxypropyl methylcellulose 
(E464), titanium dioxide (E171) và polyethylene glycol.

Nếu bạn ngừng dùng Mebeverine
Đừng ngừng dùng thuốc mà không nói chuyện với bác sĩ của bạn, ngay cả khi 
bạn cảm thấy tốt hơn.

Mebeverine trông như thế nào và nội dung của gói Viên nén 
Mebeverine là viên nén bao màu trắng được đánh dấu “MV135” ở một 
mặt.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc sử dụng thuốc này, hãy 
hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Thuốc có sẵn trong chai nhựa hoặc gói vỉ 12, 15, 18, 20, 21, 
28, 30, 56, 60, 84, 90 và 100 viên. Không phải tất cả các kích 
cỡ gói có thể được bán trên thị trường.

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra Người giữ giấy phép tiếp thị: 
Milpharm Limited
Ares Block, Odyssey Business Park 
West End Road
Ruislip HA4 6QD
Vương quốc Anh

Giống như tất cả các loại thuốc, thuốc này có thể gây ra tác dụng 
phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải.

Nếu bạn nhận thấy những điều sauđừng lấy nữamáy tính bảng và đi đến bác 
sĩ của bạnngay lập tức, hoặc bệnh viện gần nhất của bạn.
• Khó thở, sưng mặt, cổ, môi, lưỡi hoặc cổ họng (phản 

ứng dị ứng nghiêm trọng) Nhà chế tạo:
APL Swift Services (Malta) Ltd, HF26, Hal 
Far Industrial Estate, Hal Far, 
Birzebbugia, BBG 3000,
Malta.

Các tác dụng phụ khác:Các phản ứng dị ứng có thể xảy ra, chẳng hạn 
như phản ứng da, da bị viêm hoặc tấy đỏ, sưng tấy, phát ban, ngứa 
hoặc phát ban trên da.

Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Điều 

này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào không được liệt kê trong tờ rơi này. Milpharm Limited
Khối Ares,
Khu thương mại Odyssey,
Đường West End, Ruislip HA4 6QD, 
Vương quốc Anh.

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 thông 
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.

Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào 10/2020
N
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Tờ rơi gói: Thông tin cho bệnh nhân Các triệu chứng này có thể khác nhau ở mỗi 
người.

Mebeverine 135 mg phim-
Ốp máy tính bảng

Nói chuyện với bác sĩ của bạn nếu các triệu chứng này 
không cải thiện sau một thời gian, nếu bạn phát triển các 
triệu chứng mới hoặc bạn lo lắng về các triệu chứng của 
mình.Mebeverine hydrochloride

Đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước khi bạn bắt 
đầu dùng thuốc này vì nó chứa thông tin 
quan trọng cho bạn.
- Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần phải đọc nó một lần 
nữa.
- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ 

hoặc dược sĩ của bạn.
- Thuốc này đã được chỉ định cho bạn. Đừng truyền 

nó cho người khác. Nó có thể gây hại cho họ, 
ngay cả khi dấu hiệu bệnh tật của họ giống như 
của bạn.

- Nếu bạn nhận được bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ 
hoặc dược sĩ của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào 
có thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Xem phần 4.

Chế độ ăn uống và lối sống của bạn cũng có thể giúp điều trị 
IBS:
Cách bạn hạn chế chế độ ăn uống tùy thuộc vào cách IBS ảnh 
hưởng đến bạn. Nếu bạn nhận thấy rằng một số loại thực 
phẩm gây ra các triệu chứng, thì bạn không nên ăn chúng. Chế 
độ ăn nhiều chất xơ có thể hữu ích, nhưng hãy hỏi dược sĩ của 
bạn để biết thêm thông tin.
Một số người nhận thấy rằng học cách thư giãn có thể 
giúp giảm bớt các triệu chứng của IBS. Bạn có thể thấy 
hữu ích nếu dành ra một vài phút mỗi ngày để thư giãn và 
nhẹ nhàng thư giãn.

2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng 
Mebeverine
Không dùng Mebeverine:
Nếu bạn bị dị ứng với mebeverine hoặc với bất kỳ 
thành phần nào khác của thuốc này (được liệt kê trong 
phần 6).

Nội dung trong tờ rơi này
1. Mebeverine là gì và nó được sử dụng để làm gì
2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng 
Mebeverine
3. Cách dùng Mebeverine
4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra
5. Cách bảo quản Mebeverine
6. Nội dung của gói và các thông tin khác.

Cảnh báo và đề phòng
Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng 
Mebeverine nếu:
• Bạn đã phát triển các triệu chứng mới hoặc các triệu 

chứng của bạn trở nên tồi tệ hơn.
• Bạn có vấn đề về gan hoặc thận1. Mebeverine là gì và nó được sử dụng để làm 

gì Nếu những điều trên áp dụng cho bạn (hoặc bạn không chắc 
chắn), hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi 
dùng thuốc này.

Mebeverine 135 mg viên nén bao phim có chứa 
thành phần hoạt chất là mebeverine 
hydrochloride. Thuốc này thuộc nhóm thuốc 
chống co thắt.

Các loại thuốc khác và Mebeverine Mebeverine không 
được biết là có thể tương tác với các loại thuốc khác 
nhưng bạn nên cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết nếu bạn 
đang dùng, gần đây đã dùng hoặc có thể dùng bất kỳ 
loại thuốc nào khác.

Mebeverine giúp thư giãn các cơ của đường tiêu hóa 
(ruột). Nó được sử dụng trong các tình trạng như hội 
chứng ruột kích thích và các vấn đề tương tự như 
đại tràng kích thích mãn tính, táo bón co cứng, viêm 
đại tràng nhầy và viêm đại tràng co cứng.

Mebeverine với rượu
Bạn có thể uống rượu khi đang dùng 
Mebeverine 135 mg viên nén bao phim.

Hội chứng ruột kích thích (IBS) là một tình 
trạng rất phổ biến gây co thắt và đau ruột 
hoặc ruột.

Mang thai, cho con bú và sinh sản Nếu bạn đang 
mang thai hoặc cho con bú, nghĩ rằng bạn có thể 
đang mang thai hoặc đang có kế hoạch sinh con, 
hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn trước khi 
dùng thuốc này.

Ruột là một ống cơ dài mà thức ăn đi xuống để 
nó có thể được tiêu hóa. Nếu ruột co thắt và co 
bóp quá chặt, bạn sẽ bị đau. Cách thức hoạt 
động của thuốc này là làm giảm co thắt, đau và 
các triệu chứng khác của IBS.

Chỉ có một số thông tin hạn chế về sự an 
toàn của Mebeverine đối với phụ nữ mang 
thai. Bác sĩ có thể khuyên bạn ngừng dùng 
Mebeverine trước khi mang thai hoặc ngay 
sau khi bạn biết mình có thai. Mebeverine 
không nên được sử dụng trong thời kỳ cho 
con bú.

Các triệu chứng chính của hội chứng ruột kích thích 
(IBS) bao gồm:

• đau dạ dày và co thắt
• tiêu chảy dai dẳng, hoặc táo bón 

và tiêu chảy xen kẽ
• đầy hơi (gió) và cảm thấy chướng bụng
• phân nhỏ, cứng, dạng viên hoặc giống dải băng 

(phân)

Lái xe và sử dụng máy móc
Mebeverine không có khả năng ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc 
sử dụng máy móc của bạn.

Mebeverine chứa lactose
Nếu bạn được bác sĩ cho biết rằng bạn



không dung nạp một số loại đường, hãy liên hệ với bác sĩ 
của bạn trước khi dùng sản phẩm thuốc này.

thêm thông tin về sự an toàn của thuốc này.

5. Cách bảo quản Mebeverine
3. Cách dùng Mebeverine Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ 

em.Luôn dùng thuốc này đúng như bác sĩ hoặc dược sĩ 
đã nói với bạn. Kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ của 
bạn nếu bạn không chắc chắn. Không sử dụng thuốc này sau ngày hết hạn 

được ghi trên hộp hoặc nhãn sau EXP. Ngày 
hết hạn là ngày cuối cùng của tháng đó.Cố gắng uống máy tính bảng 20 phút trước bữa ăn - 

một số người thấy các triệu chứng của họ trở nên mạnh 
nhất sau khi họ ăn xong. Nuốt toàn bộ viên thuốc với 
nước. Không nhai viên thuốc. Bảo quản thuốc này ở nơi khô ráo dưới 30ºC và 

tránh ánh sáng.
Người lớn (kể cả người cao tuổi):
• Liều khuyến cáo là một viên ba lần một 

ngày.Đừng lấyhơn ba viên mỗi ngày.

• Số lượng viên bạn uống có thể được giảm xuống nếu 
các triệu chứng của bạn được cải thiện.

Không vứt bỏ bất kỳ loại thuốc nào qua nước thải hoặc 
rác thải sinh hoạt. Hỏi dược sĩ của bạn cách vứt bỏ 
những loại thuốc bạn không còn sử dụng nữa. Những 
biện pháp này sẽ giúp bảo vệ môi trường.

6. Nội dung của gói và các thông 
tin khácTrẻ em và thanh thiếu niên: Mebeverine làkhông 

phải khuyến cáo sử dụng cho trẻ em và thanh thiếu 
niên dưới 18 tuổi.

Mebeverine chứa gì Chất hoạt tính là 
mebeverine hydrochloride. Mỗi viên nén bao 
phim chứa 135 mg mebeverine 
hydrochloride
Các thành phần khác là: 
vi tinh thể cellulose 
lactose monohydrat
povidone
talc
Chất Magiê Stearate
natri glycollat   tinh bột.

Nếu bạn dùng nhiều Mebeverine hơn mức cần thiết 
Nếu bạn hoặc ai khác dùng Mebeverine Tablets nhiều 
hơn mức cần thiết (quá liều), hãy liên hệ với bác sĩ hoặc 
phòng cấp cứu của bệnh viện ngay lập tức. Mang theo 
tờ rơi này và bất kỳ máy tính bảng nào còn lại bên mình

Nếu bạn quên uống Mebeverine
Nếu bạn quên dùng một liều viên nén bao phim 
Mebeverine vào đúng thời điểm, hãy uống ngay khi 
nhớ ra, trừ khi gần đến thời gian dùng liều tiếp theo.
Đừnguống một liều gấp đôi để bù cho viên thuốc đã 
quên.

Lớp phủ viên bao gồm hydroxypropyl 
methylcellulose (E464), titanium dioxide (E171) 
và polyethylene glycol.

Nếu bạn ngừng dùng Mebeverine
Đừng ngừng dùng thuốc mà không nói chuyện với bác sĩ của 
bạn, ngay cả khi bạn cảm thấy tốt hơn.

Mebeverine trông như thế nào và nội dung của 
gói
Viên nén Mebeverine là viên nén bao màu trắng được 
đánh dấu “MV135” ở một mặt.Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc sử dụng 

thuốc này, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Thuốc có sẵn trong chai nhựa hoặc gói vỉ 12, 15, 18, 
20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90 và 100 viên. Không phải 
tất cả các kích cỡ gói có thể được bán trên thị trường.4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

Giống như tất cả các loại thuốc, thuốc này có thể gây ra tác 
dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải. Người giữ giấy phép tiếp thị: 

Milpharm Limited
Ares Block, Odyssey Business Park 
West End Road
Ruislip HA4 6QD
Vương quốc Anh

Nếu bạn nhận thấy những điều sauđừng lấy nữamáy tính bảng 
và đi đến bác sĩ của bạnngay lập tức, hoặc bệnh viện gần nhất 
của bạn.

• Khó thở, sưng mặt, cổ, môi, lưỡi hoặc cổ 
họng (phản ứng dị ứng nghiêm trọng)

Nhà chế tạo:
Phòng thí nghiệm Gerard
35/36 Balydoyle Industrial Estate 
Grange Road
Dublin 13
Ailen

Các tác dụng phụ khác:Các phản ứng dị ứng có thể xảy ra, 
chẳng hạn như phản ứng da, da bị viêm hoặc tấy đỏ, sưng tấy, 
phát ban, ngứa hoặc phát ban trên da.

Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ 

của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào không được liệt kê 

trong tờ rơi này.
Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào tháng 05/2018

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 thông 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
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