
Primacor Tiêm
Tóm tắt Thông tin Y học Tiêu dùng (CMI)
CácCMI đầy đủ trên trang tiếp theo có thêm chi tiết. Nếu bạn lo lắng về việc sử dụng thuốc này, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ 
của bạn.

1. Tại sao tôi sử dụng Primacor?

Primacor có chứa thành phần hoạt chất là Milrinone Lactate. Primacor được sử dụng để điều trị ngắn hạn suy tim sung huyết 
nặng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Phần1. Tại sao tôi sử dụng Primacor? trong CMI đầy đủ.

2. Tôi nên biết những gì trước khi sử dụng Primacor?

Không sử dụng nếu bạn đã từng có phản ứng dị ứng với Primacor hoặc bất kỳ thành phần nào được liệt kê ở cuối CMI.

Nói chuyện với bác sĩ của bạn nếu bạn có bất kỳ tình trạng y tế nào khác, đang dùng bất kỳ loại thuốc nào khác, hoặc đang mang thai hoặc dự 
định có thai hoặc đang cho con bú.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Phần2. Tôi nên biết những gì trước khi sử dụng Primacor? trong CMI đầy đủ.

3. Nếu tôi đang dùng các loại thuốc khác thì sao?

Một số loại thuốc có thể gây trở ngại cho Primacor và ảnh hưởng đến cách nó hoạt động.

Danh sách các loại thuốc này có trong Phần3. Nếu tôi đang dùng các loại thuốc khác thì sao? trong CMI đầy đủ.

4. Làm cách nào để sử dụng Primacor?

• Primacor thường được đưa cho bạn trong bệnh viện. Nó được tiêm cho bạn như một loạt các mũi tiêm. 
Có thể tìm thêm hướng dẫn trong Phần4. Làm cách nào để sử dụng Primacor? trong CMI đầy đủ.

5. Tôi nên biết những gì khi sử dụng Primacor?

Mọi thứ về bạn

nên làm
• Nhắc nhở bất kỳ bác sĩ, nha sĩ hoặc dược sĩ nào bạn đến khám rằng bạn đang sử dụng Primacor.

Mọi thứ về bạn

không nên làm
• Bạn không nên sử dụng Primacor nếu bạn bị dị ứng với milrinone, các loại thuốc tương tự hoặc bất kỳ 

thành phần nào được liệt kê ở cuối tờ rơi này.

Lái xe hoặc sử dụng

máy móc
• Hãy cẩn thận trước khi bạn lái xe hoặc sử dụng bất kỳ máy móc hoặc công cụ nào cho đến khi bạn biết Primacor ảnh hưởng đến bạn như thế nào.

Uống rượu

rượu
• NA

Chăm sóc
thuốc của bạn

• Nếu bạn cần bảo quản Primacor, hãy đảm bảo rằng nó ở nơi khô mát, nhiệt độ không 
quá 30 ° C.

• Không để trong tủ lạnh.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Phần5. Tôi nên biết những gì khi sử dụng Primacor? trong CMI đầy đủ.

6. Có bất kỳ tác dụng phụ nào không?

Các tác dụng mà bạn có thể cảm thấy khi tiêm Primacor bao gồm nhịp tim không đều, huyết áp thấp, choáng váng, chóng mặt, đau ngực, 
đau đầu, phát ban trên da. Để biết thêm thông tin, bao gồm cả những việc phải làm nếu bạn có bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy xem Phần6. 
Có bất kỳ tác dụng phụ nào không? trong CMI đầy đủ.
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Primacor Tiêm
(Các) thành phần hoạt tính:Milrinone Lactate

• bị dị ứng với các loại thuốc khác được sử dụng để điều trị suy 
tim sung huyết.Thông tin Y học Người tiêu dùng (CMI)

Tờ rơi này cung cấp thông tin quan trọng về việc sử dụng Primacor.Bạn 
cũng nên nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn muốn 
biết thêm thông tin hoặc nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc câu 
hỏi nào về việc sử dụng Primacor.

Trong quá trình điều trị, bạn có thể có nguy cơ phát triển các tác 
dụng phụ nhất định. Điều quan trọng là bạn phải hiểu những rủi ro 
này và cách giám sát chúng. Xem thông tin bổ sung trong Phần6. 
Có bất kỳ tác dụng phụ nào không ?

Nơi để tìm thông tin trong tờ rơi này: Mang thai và cho con bú
1. Tại sao tôi sử dụng Primacor?
2. Tôi nên biết những gì trước khi sử dụng Primacor?
3. Nếu tôi đang dùng các loại thuốc khác thì sao?

4. Làm cách nào để sử dụng Primacor?

5. Tôi nên biết những gì khi sử dụng Primacor?
6. Có bất kỳ tác dụng phụ nào không?

7. Thông tin chi tiết sản phẩm

Kiểm tra với bác sĩ nếu bạn đang mang thai hoặc có ý 
định mang thai.

Nói chuyện với bác sĩ nếu bạn đang cho con bú hoặc có ý định 
cho con bú.

Không nên dùng Primacor nếu bạn đang mang thai hoặc đang cho 
con bú, trừ khi bạn và bác sĩ của bạn đã thảo luận về những rủi ro 
và lợi ích liên quan.

1. Tại sao tôi sử dụng Primacor? Người ta không biết liệu Primacor có thể gây hại cho em bé của bạn hoặc liệu nó 

có được tìm thấy trong sữa mẹ hay không.
Primacor chứa thành phần hoạt chất milrinone lactate.

Primacor được sử dụng để điều trị ngắn hạn suy 
tim sung huyết nặng. Đây là tình trạng tim không 
thể bơm đủ máu đi khắp cơ thể. Các triệu chứng 
của tình trạng này bao gồm suy nhược, khó thở, 
tích tụ chất lỏng trong các mô và da đổi màu xanh 
lam.

3. Nếu tôi đang dùng các loại thuốc khác thì sao?

Cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn biết nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc 

nào khác, bao gồm bất kỳ loại thuốc nào, vitamin hoặc chất bổ sung nào mà 

bạn mua mà không cần đơn từ hiệu thuốc, siêu thị hoặc cửa hàng thực 

phẩm chăm sóc sức khỏe của bạn.

Primacor cũng giúp duy trì lượng máu đầu ra từ tim ở 
những bệnh nhân sau phẫu thuật tim.

Kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn không chắc chắn về 

những loại thuốc, vitamin hoặc chất bổ sung bạn đang dùng và nếu 

những thứ này ảnh hưởng đến Primacor.
Primacor giúp cải thiện hiệu quả mà tim bơm 
máu đi khắp cơ thể.

4. Làm cách nào để sử dụng Primacor?
Primacor hoạt động bằng cách tăng lực mà cơ tim của bạn 
hoạt động và mở các mạch máu của bạn để cho phép máu 
lưu thông tự do hơn.

Uống / sử dụng bao nhiêu

• Primacor thường được đưa cho bạn trong bệnh 
viện. Nó được tiêm cho bạn như sau:

• Người lớn:
2. Tôi nên biết những gì trước khi sử dụng 
Primacor?

Liều ban đầu
oCảnh báo

Không sử dụng Primacor nếu:

Một mũi tiêm được tiêm chậm trong khoảng thời gian 10 

phút.

Liều thứ hai
o• bạn bị dị ứng với milrinone lactate, hoặc bất kỳ thành 

phần nào được liệt kê ở cuối tờ rơi này.
• Luôn kiểm tra các thành phần để đảm bảo bạn có thể sử 

dụng thuốc này.
• bạn có một số vấn đề nghiêm trọng (bệnh van động mạch 

chủ hoặc bệnh van phổi tắc nghẽn).
• bạn đang mang thai hoặc đang cho con bú, trừ khi bạn và 

bác sĩ của bạn đã thảo luận về những rủi ro và lợi ích liên 
quan.

Primacor sẽ được pha loãng với dịch truyền tĩnh mạch và 
tiêm từ từ vào tĩnh mạch. Việc "truyền" này có thể kéo dài đến 
48 giờ. Liều lượng sử dụng sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm 
trọng của tình trạng của bạn.

Primacor không được khuyến khích sử dụng cho trẻ em.

Khi nào dùng / dùng Primacor

Primacor thường được đưa cho bạn trong bệnh viện. Nó được tiêm cho 

bạn như một loạt các mũi tiêm.

Kiểm tra với bác sĩ của bạn nếu bạn: Nếu bạn sử dụng quá nhiều Primacor

• có bất kỳ điều kiện y tế nào khác
• dùng bất kỳ loại thuốc nào cho bất kỳ tình trạng nào khác

• bị bệnh thận
• đã bị một bệnh tim khác

Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã sử dụng quá nhiều Primacor, bạn có 
thể cần được chăm sóc y tế khẩn cấp.

Liều Primacor quá cao có thể gây ra huyết áp 
thấp. Nếu điều này xảy ra, có thể giảm liều 
Primacor hoặc tạm thời ngừng truyền.
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Bạn nên ngay lập tức: Tác dụng phụ ít nghiêm trọng hơn

• gọi cho Trung tâm Thông tin Chất độc (
bằng cách gọi số 13 11 26) ở Úc, hoặc

• gọi cho Trung tâm Chất độc Quốc gia theo số 0800 POISON 
(0800 764766) ở New Zealand, hoặc

• liên hệ với bác sĩ của bạn, hoặc

• đến Khoa Cấp cứu tại bệnh viện gần nhất.

Tác dụng phụ ít nghiêm trọng hơn Làm gì

Các tác dụng bạn có thể cảm thấy trong 

khi tiêm Primacor bao gồm:

Nói chuyện với bạn

bác sĩ nếu bạn
có bất kỳ
những cái này ít hơn

mặt nghiêm túc

hiệu ứng và
họ làm bạn lo lắng.

• nhịp tim không đều
• huyết áp thấp
• chóng mặt, chóng mặt
• đau ngực
• đau đầu
• viêm da

Bạn nên làm điều này ngay cả khi không có dấu 
hiệu khó chịu hoặc ngộ độc.

5. Tôi nên biết những gì khi sử dụng 
Primacor?

Dị ứng liên quan:

• phát ban

• cơn hen suyễn
• sốt mùa hè.

Những điều bạn nên làm

Gọi ngay cho bác sĩ nếu bạn:

• cảm thấy không khỏe trong khi Primacor đang được trao cho bạn.

Các tác dụng phụ khác không được liệt kê ở trên cũng có thể xảy ra ở 

một số người.
Nhắc nhở bất kỳ bác sĩ, nha sĩ hoặc dược sĩ nào bạn đến khám rằng bạn 

đang sử dụng Primacor.
Hãy cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết nếu bạn nhận thấy bất kỳ điều gì khác có 

thể khiến bạn cảm thấy không khỏe.Những điều bạn không nên làm

• Bạn không nên sử dụng Primacor nếu bạn bị dị ứng với 
milrinone, các loại thuốc tương tự hoặc bất kỳ thành phần nào 
được liệt kê ở cuối tờ rơi này.

Các tác dụng phụ khác không được liệt kê ở đây có thể xảy ra ở một 

số người.

Báo cáo tác dụng phụ
Lái xe hoặc sử dụng máy móc

Sau khi nhận được tư vấn y tế về bất kỳ tác dụng phụ nào bạn 
gặp phải, bạn có thể báo cáo tác dụng phụ trực tuyến cho Cơ 
quan quản lý dược phẩm tại
www.tga.gov.au/reporting-problems ở Úc và https://
nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ ở New Zealand. Bằng cách báo 
cáo các tác dụng phụ, bạn có thể giúp cung cấp thêm thông tin 
về độ an toàn của thuốc này.

Hãy cẩn thận trước khi bạn lái xe hoặc sử dụng bất kỳ máy móc hoặc công cụ 

nào cho đến khi bạn biết Primacor ảnh hưởng đến bạn như thế nào.

Chăm sóc thuốc của bạn

Primacor thường sẽ được lưu trữ và quản lý tại bệnh 
viện.

Luôn đảm bảo rằng bạn đã nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của mình 

trước khi bạn quyết định ngừng dùng bất kỳ loại thuốc nào của mình.• Nếu bạn cần bảo quản Primacor, hãy đảm bảo 
rằng nó ở nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30 ° C.

• Không để trong tủ lạnh.

• Làm theo hướng dẫn trong hộp về cách chăm 
sóc thuốc đúng cách.

7. Chi tiết sản phẩm

Thuốc này chỉ có sẵn với đơn thuốc của bác sĩ.

Giữ nó ở nơi trẻ nhỏ không thể với tới. Primacor chứa những gì

Đây không phải là tất cả thông tin có sẵn trên Primacor. Nếu bạn có 
thêm bất kỳ câu hỏi nào hoặc không chắc chắn về bất cứ điều gì, hãy hỏi 
bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn.

Thành phần hoạt chất

(thành phần chính)

Milrinone Lactate 1 mg / mL

Các thành phần khác

(thành phần không hoạt động)

Đường glucoza

Nước để tiêm
Axit lactic

Natri Hidroxit

6. Có bất kỳ tác dụng phụ nào không?

Tất cả các loại thuốc đều có thể gây nên tác dụng phụ. Nếu bạn 
gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hầu hết chúng là nhẹ và tạm thời. 
Tuy nhiên, một số tác dụng phụ có thể cần được chăm sóc y tế.

Các chất gây dị ứng tiềm ẩn Không áp dụngXem thông tin bên dưới và nếu cần, hãy hỏi bác sĩ 
hoặc dược sĩ nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về 
tác dụng phụ. Không dùng thuốc này nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ thành 

phần nào trong số này.Primacor giúp ích cho hầu hết những người bị suy tim sung huyết 
nặng, nhưng nó có thể có tác dụng không mong muốn ở một số người.

Primacor trông như thế nào
Tất cả các loại thuốc đều có tác dụng phụ. Một số lần họ 
nghiêm túc, hầu hết thời gian họ không. Primacor là một dung dịch trong suốt không màu đến vàng nhạt.
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Một hộp chứa 10 ống.
Thuốc tiêm Primacor 10mg / 10mL: AUST R 10372

Ai phân phối Primacor

Primacor được cung cấp tại Úc bởi: 

sanofi-aventis australia pty ltd 12-24 

Talavera Road

Macquarie Park, NSW 2113 

Freecall No: 1800 818 806

Primacor được cung cấp tại New Zealand bởi: 

sanofi-aventis new zealand Limited James & 

Wells Tower

56 Cawley Street

Ellerslie, Auckland

Số miễn phí: 0800 283 684

Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào tháng 4 năm 2021

primacor-ccdsv7-cmiv3-28apr21

* Nhãn hiệu
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