
Axit Tolfenamic 200mg
Máy tính bảng

(Axit Tolfenamic)

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 đã được kê đơn 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. Viên nén Tolfenamic Acid 200mg là gì và nó được sử dụng để làm gì
2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Tolfenamic Acid 200mg Tablets
3. Cách dùng Viên uống Tolfenamic Acid 200mg
4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

5. Cách bảo quản Viên nén Tolfenamic Acid 200mg
6. Nội dung của gói và các thông tin khác

1. Viên nén Tolfenamic Acid 200mg là gì và nó được sử dụng để làm gì

Axit Tolfenamic là một trong những nhóm thuốc được gọi là thuốc chống viêm không steroid 
(NSAID). NSAID làm giảm đau.

Viên nén Tolfenamic Acid 200mg có hiệu quả trong việc điều trị cơn đau liên quan đến cơn đau nửa đầu cấp tính 
ở người lớn.

2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Tolfenamic Acid 200mg Tablets

Không dùng Tolfenamic Acid 200mg Tablets nếu bạn
-
-

bị dị ứng với axit tolfenamic hoặc bất kỳ thành phần nào khác (được liệt kê trong phần 6) đã từng 
bị phản ứng dị ứng trước đây (ví dụ như hen suyễn, chảy nước mũi, phát ban cây tầm ma hoặc 
sưng mặt, môi, lưỡi hoặc cổ họng) khi dùng ibuprofen, aspirin hoặc các NSAID gây suy gan, thận 
hoặc suy tim nặng
đang ở trong ba tháng cuối của thai kỳ
có hoặc có tiền sử loét dạ dày tá tràng tái phát hoặc chảy máu dạ dày tá tràng (loét hoặc chảy máu trong dạ 
dày hoặc tá tràng của bạn)
đã từng bị chảy máu hoặc thủng đường tiêu hóa do điều trị NSAID

-
-
-

-

Cảnh báo và đề phòng
Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng Tolfenamic Acid 200mg Tablets.

Hãy cẩn thận đặc biệt với Viên nén Tolfenamic Acid 200mg nếu bạn
- đang dùng các NSAID khác bao gồm NSAID được gọi là chất ức chế COX-2

TITLE - TOLFENAMIC ACID / TUFNIL MEDICATION PATIENT INFORMATION IN VIETNAMESE
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www.911globalmeds.com/buy-tolfenamic-acid-tufnil-online
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-
-
-
-
-
-
-
-

lớn tuổi
bị hoặc đã bị hen suyễn
bị suy giảm chức năng tim, gan hoặc 
thận đã hoặc đã bị cao huyết áp
mắc bệnh đường tiêu hóa (bệnh Crohn hoặc viêm ruột kết và trực tràng) mắc bệnh 
mô liên kết như lupus ban đỏ hệ thống (SLE)
bị bệnh tim mạch, bệnh động mạch ngoại vi và / hoặc bệnh mạch máu não đã bị 
loét dạ dày tá tràng, chảy máu hoặc thủng ruột

Các loại thuốc như Tolfenamic Acid 200mg Tablets có thể làm tăng nguy cơ đau tim (“nhồi 
máu cơ tim”) hoặc đột quỵ. Bất kỳ nguy cơ nào cũng có thể xảy ra với liều cao và điều trị kéo 
dài. Không vượt quá liều khuyến cáo hoặc thời gian điều trị.

Nếu bạn có vấn đề về tim, đột quỵ trước đó hoặc nghĩ rằng bạn có thể có nguy cơ mắc các tình trạng này 
(ví dụ: nếu bạn bị huyết áp cao, tiểu đường, tăng cholesterol, tăng triglyceride hoặc là một người hút 
thuốc), bạn nên thảo luận về cách điều trị của mình với bác sĩ hoặc dược sĩ.

Bọn trẻ
Sử dụng ở trẻ em không được khuyến khích

Các loại thuốc khác và Viên nén 200mg Axit Tolfenamic
Hãy cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn biết nếu bạn đang dùng, gần đây đã dùng hoặc có thể dùng bất kỳ loại thuốc nào 
khác, bao gồm cả những loại thuốc mua được mà không cần toa bác sĩ.

- Bất kỳ NSAID nào khác (bao gồm cả aspirin), như Tolfenamic Acid 200mg Viên nén có thể làm tăng nguy cơ tác 
dụng không mong muốn
Glycoside tim (thuốc tim), như Tolfenamic Acid 200mg Tablets có thể làm tăng nguy cơ tác dụng không 
mong muốn và làm trầm trọng thêm tình trạng suy tim

Corticosteroid (được sử dụng để điều trị các tình trạng viêm khác nhau), vì Viên nén 200mg Axit Tolfenamic có thể 
làm tăng nguy cơ mắc các tác dụng không mong muốn trên đường tiêu hóa

Quinolones (kháng sinh), như Tolfenamic Acid 200mg Tablets có thể làm tăng nguy cơ 
phát triển co giật
Tacrolimus, ciclosporin (thuốc dùng để ức chế hệ thống miễn dịch), vì Tolfenamic Acid Viên nén 
200mg có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về thận
Viên nén dạng nước (thuốc lợi tiểu), vì Viên nén 200mg Axit Tolfenamic có thể làm tăng nguy cơ mắc các 

vấn đề về thận
Thuốc được sử dụng để điều trị lo âu và trầm cảm được gọi là chất ức chế tái hấp thu serotonin có 
chọn lọc (SSRI)
Thuốc dùng để điều trị huyết áp cao 
Mifepristone (thuốc phá thai)
Lithium (được sử dụng để điều trị một số tình trạng tâm thần) Methotrexate (được sử 

dụng để điều trị ví dụ như ung thư, bệnh vẩy nến và bệnh thấp khớp) Thuốc làm loãng 

máu như warfarin hoặc aspirin

Zidovudine (dùng trong trường hợp nhiễm HIV)

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-

Viên nén Tolfenamic Acid 200mg với thức ăn, đồ uống và rượu Viên nén 
Tolfenamic Acid 200mg nên được uống cùng hoặc sau khi ăn. thuốc của 
bạn.

Uống một cốc nước với

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

Những bất thường đã được báo cáo ở những trẻ có mẹ đã dùng NSAID trong thai kỳ. Trong ba 
tháng đầu và ba tháng cuối của thai kỳ, không nên dùng axit tolfenamic trừ khi thật cần thiết. Bạn 
không nên dùng axit tolfenamic trong ba tháng cuối của thai kỳ vì nó có thể ảnh hưởng đến chức 
năng thận và tuần hoàn của thai nhi, làm đông máu ở cả mẹ và con và quá trình chuyển dạ.

Nên tránh dùng Axit Tolfenamic nếu bạn đang cho con bú vì một lượng nhỏ thuốc có thể 
đi vào sữa mẹ.

Viên nén Tolfenamic Acid 200mg có thể gây khó khăn hơn cho việc mang thai. Bạn nên thông 
báo cho bác sĩ nếu bạn đang có kế hoạch mang thai hoặc nếu bạn có vấn đề trong việc mang 
thai.

Lái xe và sử dụng máy móc
Viên nén Tolfenamic Acid 200mg có thể gây chóng mặt, buồn ngủ, kiệt sức và rối loạn thị giác. Nếu 
bạn bị ảnh hưởng bởi những điều này, đừng lái xe hoặc sử dụng máy móc.

Thông tin quan trọng về một số thành phần của Viên nén Axit Tolfenamic 200mg Viên nén 
Tolfenamic Acid 200mg chứa ít hơn 1 mmol natri (23mg) mỗi viên, nghĩa là về cơ bản là 'không 
có natri'.

3. Cách dùng Viên uống Tolfenamic Acid 200mg

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.

Bác sĩ sẽ kê một liều lượng phù hợp cho bạn. Tùy thuộc vào phản ứng của bạn, liều có thể được lặp 
lạiMột lầnsau 1-2 giờ.

Máy tính bảng nên được uống (bằng miệng).

Máy tính bảng nên được nuốt toàn bộ. Uống một cốc nước với thuốc của bạn.

Liều thông thường là:

Người lớn:

Migraine - cơn cấp: 200mg khi xuất hiện các triệu chứng đầu tiên của cơn đau nửa đầu. Việc điều trị có thể 
được lặp lại một lần sau 1-2 giờ nếu không đạt được hiệu quả như ý.

Sử dụng ở trẻ em:
Sử dụng ở trẻ em không được khuyến khích.

Hơi già:
Bác sĩ sẽ kê một liều lượng phù hợp cho bạn.

Nếu bạn dùng nhiều viên nén Tolfenamic Acid 200mg hơn mức cần thiết
Nếu bạn đã uống nhiều Tolfenamic Acid 200mg Tablets hơn mức cần thiết, hãy liên hệ với bác sĩ hoặc bệnh viện địa 
phương của bạn ngay lập tức.

Nếu bạn quên dùng Tolfenamic Acid 200mg Tablets
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Không dùng liều gấp đôi để bù cho liều đã quên.

Nếu bạn ngừng dùng Tolfenamic Acid 200mg Tablets
Điều rất quan trọng là bạn phải uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ. Bạn không nên đột 
ngột ngừng dùng Tolfenamic Acid 200mg Tablets, trước khi bạn nói chuyện với bác sĩ về nó.

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.

Nếu bạn bị bất kỳ tác dụng phụ nào sau đây bất kỳ lúc nào trong quá trình điều trị của bạnĐỪNG 
LẤY NỮAthuốc vàtìm kiếm trợ giúp y tế ngay lập tức:
-
-
-

Đi ngoài ra máu trong phân (phân / chuyển động) Đi ngoài ra 

phân có màu đen như hắc ín

Nôn ra máu hoặc các hạt sẫm màu trông giống như bã cà phê

ĐỪNG LẤY NỮAthuốc và cho bác sĩ biết nếu bạn gặp phải:
-
-

Khó tiêu hoặc ợ chua
Đau dạ dày hoặc các triệu chứng dạ dày bất thường khác

Nếu bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào sau đây xảy ra,ĐỪNG LẤY NỮAthuốc này và liên hệ với 
bác sĩ của bạn ngay lập tức hoặc đến thẳng phòng cấp cứu tại bệnh viện gần nhất.
-
-
-
-
-

Loét dạ dày (ợ hơi, khó chịu trong dạ dày, nôn mửa)

Phản ứng sốc dị ứng (khó thở, phát ban hoặc thở khò khè) 
Sưng mặt, môi, lưỡi hoặc cổ họng
Phản ứng da nghiêm trọng với phát ban bóng nước / phồng rộp, viêm da và / hoặc lớp trên cùng 
của da bị bong tróc, ví dụ như Hội chứng Stevens Johnson và Phân hủy biểu bì nhiễm độc (rất hiếm)

Thiếu một loại tế bào bạch cầu (các triệu chứng giống như cúm, cảm lạnh, sốt cao, đau họng) Giảm số 
lượng tất cả các tế bào máu (các triệu chứng giống như cúm, mệt mỏi, chóng mặt, chảy máu tự phát)

Viêm màng não (cứng cổ, nhức đầu, sốt, buồn nôn, nôn hoặc mất phương 
hướng) Các đốm đỏ hoặc tía trên da
Ảo giác
Viêm gan (vàng da hoặc lòng trắng mắt) Viêm thận và suy thận 
(rối loạn đi tiểu) Phân có máu

Nôn ra máu
Phản ứng dị ứng như hen suyễn, hen suyễn nặng hơn, thở khò khè, khó thở 
Viêm tụy (viêm tụy) Cao huyết áp (tăng huyết áp)

Suy tim

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Các tác dụng phụ khác bao gồm những điều sau đây và bạn nên thông báo cho bác sĩ ngay khi nhận thấy bất kỳ tác dụng phụ nào 
sau đây:
-
-
-
-

Sưng tấy
Buồn nôn
Nôn mửa
Bệnh tiêu chảy
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-
-
-
-
-
-

Đầy hơi (gió)
Táo bón
Khó tiêu
Đau bụng
Viêm miệng hoặc dạ dày
Tệ hơn các bệnh đường tiêu hóa (bệnh Crohn hoặc viêm ruột kết và trực tràng)

Phát ban

Ngứa
Chứng mề đay

Rối loạn thị giác
Đau mắt và / hoặc mất thị lực 
Nhức đầu
Cảm giác kim châm trên da Trầm 
cảm
Lú lẫn
Ù tai
Run rẩy hoặc run rẩy
Cảm giác phấn chấn
Chóng mặt
Cảm giác yếu ớt mơ hồ 
Kiệt sức
Buồn ngủ
Đau nhẹ khi đi tiểu
Nước tiểu đổi màu (có thêm một ít màu chanh) Suy 
giảm chức năng gan hoặc thận
Nhạy cảm với ánh sáng

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Các loại thuốc như Tolfenamic Acid 200mg Tablets có thể làm tăng nguy cơ đau tim (“nhồi 
máu cơ tim”) hoặc đột quỵ.

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 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 Viên nén Tolfenamic Acid 200mg

Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em.

Không sử dụng thuốc này sau khi hết hạn sử dụng được ghi trên hộp. Ngày hết hạn là ngày cuối 
cùng của tháng đó.

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 có ích cho bảo vệ môi trường.

Bảo quản dưới 25ºC.
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6. Nội dung của gói và các thông tin khác

Viên nén Tolfenamic Acid 200mg chứa gì
- Chất hoạt động là axit tolfenamic.
- Các thành phần khác là: Tinh bột ngô, natri tinh bột glycolat, macrogol, axit alginic, 

cellulose vi tinh thể, natri croscarmellose, silica keo khan và natri stearyl 
fumarate.

Viên nén Tolfenamic Acid 200mg trông như thế nào và nội dung của bao bì
Viên nén Tolfenamic Acid 200mg là viên nén màu trắng, hình bầu dục, lồi, có vạch số, với các vạch FM7 và 
GEA ở một mặt.

Viên nén Tolfenamic Acid 200mg được đóng gói trong vỉ hoặc hộp đựng viên polyethylene và có sẵn trong các 
gói 3, 10 và 30 viên. Không phải tất cả các kích cỡ gói có thể được bán trên thị trường.

Người giữ giấy phép tiếp thị
A / S GEA Farmaceutisk Fabrik, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Copenhagen S, Đan Mạch.

nhà chế tạo
FAMAR SA, 7 Anthoussas Av., 153 44 Anthoussa Attiki, Hy Lạp hoặc

Sandoz A / S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Copenhagen S, Đan Mạch

Phân phối bởi:Galen Limited, Seagoe Industrial Estate, Craigavon, BT63 5UA, Vương quốc Anh.

Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào tháng 6 năm 2020.
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