
OCALIVA viên nén bao phim 5 mg OCALIVA 10
viên nén bao phim mg

axit obeticholic

Thuốc này có thể được theo dõi thêm. Điều này sẽ cho phép xác định nhanh chóng các thông tin an toàn mới. Bạn 
có thể giúp đỡ bằng cách báo cáo bất kỳ tác dụng phụ nào mà bạn có thể gặp phải. Xem cuối phần 4 để biết cách báo 
cáo tác dụng phụ.

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, dược sĩ hoặc y tá của bạn.
- Thuốc này chỉ được kê 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 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. Xem phần 4.

-

Nội dung trong tờ rơi này

1. OCALIVA là gì và nó được sử dụng để làm gì
2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng OCALIVA
3. Cách dùng OCALIVA
4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

5. Cách bảo quản OCALIVA
6. Nội dung của gói và các thông tin khác

1. OCALIVA là gì và nó được sử dụng để làm gì

OCALIVA chứa hoạt chất axit obeticholic (chất chủ vận thụ thể farnesoid X) giúp cải thiện 
cách hoạt động của gan bằng cách giảm sản xuất và tích tụ mật trong gan và cũng giảm 
viêm.

Thuốc này được sử dụng để điều trị bệnh nhân người lớn mắc một loại bệnh gan được gọi là viêm đường 
mật nguyên phát (còn được gọi là xơ gan mật nguyên phát), bằng chính nó hoặc cùng với một loại thuốc 
khác, axit ursodeoxycholic.

2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng OCALIVA

Không dùng OCALIVA:
- nếu bạn bị dị ứng với axit obeticholic hoặc bất kỳ thành phần nào khác của thuốc này (được liệt kê trong phần 
6).

nếu bạn bị tắc nghẽn hoàn toàn đường mật (gan, túi mật và đường mật).-

Cảnh báo và đề phòng
Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng OCALIVA.

Nếu bạn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, hãy nói chuyện với bác sĩ.

Bác sĩ sẽ làm các xét nghiệm máu để theo dõi sức khỏe của gan khi bạn bắt đầu điều trị và thường 
xuyên từ đó trở đi. 1
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Trẻ em và thanh thiếu niên
Thuốc này không dùng cho trẻ em hoặc thanh thiếu niên.

Các loại thuốc khác và OCALIVA
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.

Đặc biệt, hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang dùng cái gọi là nhựa liên kết axit mật (cholestyramine, colestipol, 
colesevelam) được sử dụng để giảm mức cholesterol trong máu vì chúng có thể làm giảm tác dụng của OCALIVA. 
Nếu bạn dùng bất kỳ loại thuốc nào trong số này, hãy uống OCALIVA ít nhất 4-6 giờ trước hoặc 4-6 giờ sau khi 
uống nhựa liên kết axit mật, càng nhiều thời gian càng tốt.

Nồng độ của một số loại thuốc như theophylline (thuốc giúp thở) hoặc tizanidine (thuốc làm 
giảm độ cứng và hạn chế cơ) có thể tăng lên và cần được bác sĩ theo dõi khi dùng OCALIVA. 
Bác sĩ có thể cần theo dõi mức độ đông máu của bạn khi dùng các loại thuốc như warfarin 
(một loại thuốc giúp máu lưu thông) với OCALIVA.

Mang thai và cho con bú
Có rất ít thông tin về tác dụng của OCALIVA trong thai kỳ. Như một biện pháp phòng ngừa, bạn không 
nên dùng OCALIVA nếu bạn đang mang thai.

Người ta không biết liệu thuốc này có đi vào sữa mẹ hay không. Bác sĩ của bạn sẽ xác định 
xem bạn nên ngừng cho con bú hay ngừng / kiêng liệu pháp OCALIVA có tính đến lợi ích 
của việc cho con bú và lợi ích của liệu pháp đối với bạn.

Lái xe và sử dụng máy móc
Thuốc này không có hoặc ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe hoặc sử dụng máy móc của bạn.

3. Cách dùng OCALIVA

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.

Liều khuyến cáo là một viên nén bao phim 5 mg x 1 lần / ngày bằng đường uống.
Bác sĩ có thể điều chỉnh liều lượng của bạn tùy thuộc vào chức năng gan của bạn hoặc nếu bạn cảm thấy ngứa 
ngáy khó dung nạp.

Tùy thuộc vào phản ứng của cơ thể sau 6 tháng, bác sĩ có thể tăng liều lên 10 mg x 1 lần / ngày. Bác sĩ của bạn sẽ 
thảo luận về bất kỳ sự thay đổi liều lượng nào với bạn.

Bạn có thể dùng OCALIVA có hoặc không có thức ăn. Nếu bạn dùng nhựa liên kết axit mật, hãy dùng thuốc 
này ít nhất 4-6 giờ trước hoặc ít nhất 4-6 giờ sau nhựa liên kết axit mật (xem phần "Các loại thuốc khác và 
OCALIVA").

Nếu bạn dùng nhiều OCALIVA hơn mức cần thiết
Nếu bạn vô tình uống quá nhiều viên, bạn có thể gặp các tác dụng phụ liên quan đến gan 
như vàng da. Liên hệ với bác sĩ hoặc đến bệnh viện để được tư vấn ngay lập tức.

Nếu bạn quên uống OCALIVA
Bỏ qua liều đã quên và dùng liều tiếp theo khi bạn vẫn dùng bình thường. Không dùng liều gấp đôi 
để bù cho một viên thuốc đã quên.

Nếu bạn ngừng dùng OCALIVA
Bạn nên tiếp tục dùng OCALIVA cho đến khi nào bác sĩ yêu cầu. Đừng ngừng dùng thuốc mà không 
nói chuyện với bác sĩ của bạn trước.
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Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc sử dụng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

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.

Hãy cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn biết nếu bạn cảm thấy ngứa da (ngứa) hoặc nếu tình trạng ngứa trở nên tồi 
tệ hơn khi dùng thuốc này. Nhìn chung, ngứa da là một tác dụng phụ rất phổ biến, bắt đầu trong tháng đầu tiên 
sau khi bắt đầu điều trị bằng OCALIVA và thường trở nên ít nghiêm trọng hơn theo thời gian ..

Các tác dụng phụ rất phổ biến(có thể ảnh hưởng đến hơn 1/10 người):
• đau bụng
• cảm thấy mệt

Các tác dụng phụ thường gặp(có thể ảnh hưởng đến 1 trong 10 người):
• bất thường về hormone tuyến giáp
• chóng mặt
• tim đập nhanh hoặc không đều (đánh trống ngực)
• đau miệng và cổ họng
• táo bón
• khô da, mẩn đỏ da (chàm)
• phát ban
• đau các khớp của bạn
• sưng ở bàn tay và bàn chân
• sốt

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 tác dụng phụ trực tiếp qua Trang 
web Chương trình Thẻ Vàng:www.mhra.gov.uk/yellowcard hoặc tìm kiếm Thẻ vàng MHRA trong Google Play hoặc Apple App 
Store.
Bằng cách báo cáo các tác dụng phụ, bạn có thể giúp cung cấp thêm thông tin về độ an toàn của thuốc này.

5. Cách bảo quản OCALIVA

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 và chai sau “EXP”. Ngày 
hết hạn là ngày cuối cùng của tháng đó.

Sản phẩm thuốc này không yêu cầu bất kỳ điều kiện bảo quản đặc biệt nào.

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 khác

OCALIVA chứa những gì
Chất hoạt tính là axit obeticholic.

OCALIVA viên nén bao phim 5 mg: Mỗi viên nén bao phim chứa 5 mg chất gây nghiện
axit.

OCALIVA viên nén bao phim 10 mg: Mỗi viên nén bao phim chứa 10 mg chất gây nghiện
axit.
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• Các thành phần khác là:
- Lõi máy tính bảng: Xenluloza vi tinh thể (E460), natri tinh bột glycolat (Loại A), magie 
stearat.
- Lớp phủ phim: Polyvinyl alcohol, thủy phân một phần (E1203), titanium dioxide (E171), 

macrogol 3350 (E1521), talc (E553b), oxit sắt màu vàng (E172).

OCALIVA trông như thế nào và nội dung của gói
- OCALIVA 5 mg là viên nén bao phim hình tròn, màu vàng, có ghi chữ 'INT' ở một mặt và '5' ở mặt 

còn lại của viên nén bao phim.
OCALIVA 10 mg là viên nén bao phim hình tam giác, màu vàng với chữ 'INT' ở một mặt và '10' 

ở mặt kia của viên nén bao phim.
-

Kích thước gói

1 lọ có 30 hoặc 100 viên nén bao phim.

Không phải tất cả các kích cỡ gói có thể được bán trên thị trường.

Người giữ giấy phép tiếp thị 
Intercept Pharma Ltd.
2 Quảng trường Pancras

Luân Đôn, N1C 4AG
Vương quốc Anh

nhà chế tạo
Dịch vụ Dược phẩm Almac
Seagoe Industrial Estate 
Portadown
Craigavon
BT63 5UA
Vương quốc Anh

Để biết bất kỳ thông tin nào về loại thuốc này, vui lòng liên hệ với đại diện địa phương của Người có 
Giấy phép Tiếp thị:

Intercept Pharma UK & Ireland Ltd. Điện 
thoại: + 44 330 100 3694

Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào tháng 03/2018.

Thuốc này đã được 'phê duyệt có điều kiện'. Điều này có nghĩa là có nhiều bằng chứng về 
loại thuốc này.

Cơ quan Thuốc Châu Âu sẽ xem xét thông tin mới về loại thuốc này ít nhất mỗi năm và tờ rơi này 
sẽ được cập nhật khi cần thiết.

Các nguồn thông tin khác

Thông tin chi tiết về loại thuốc này có trên trang web của Cơ quan Thuốc Châu Âu:http://
www.ema.europa.eu . Ngoài ra còn có các liên kết đến các trang web khác về các bệnh hiếm gặp và 
phương pháp điều trị.
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