
Bọn trẻ

Rupatadine
Thuốc này không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi 
hoặc cân nặng dưới 10kg.1mg / ml dung dịch uống

rupatadine Các loại thuốc khác và Rupatadine
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.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 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 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.

Nếu bạn đang dùng Rupatadine, không dùng thuốc có chứa 
ketoconazole (thuốc trị nhiễm nấm) hoặc erythromycin 
(thuốc trị nhiễm trùng do vi khuẩn).
Nếu bạn đang dùng thuốc ức chế hệ thần kinh trung 
ương, thuốc statin (thuốc dùng để điều trị mức 
cholesterol cao) hoặc midazolam (thuốc dùng để an 
thần trong thời gian ngắn), hãy hỏi ý kiến   bác sĩ trước 
khi dùng Rupatadine.

Rupatadine với thức ăn, đồ uống và rượu Rupatadine 

có thể được dùng cùng hoặc không cùng thức ăn.

Nội dung trong tờ rơi này
1. Rupatadine là gì và nó được sử dụng để làm gì.
2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Rupatadine.
3. Cách dùng Rupatadine.
4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra.

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

Không nên uống Rupatadine kết hợp với nước bưởi, vì 
điều này có thể làm tăng nồng độ Rupatadine trong 
cơ thể bạn.
Rupatadine, với liều 10mg, không làm tăng 
buồn ngủ do rượu.
Mang thai và cho con bú
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.1. Rupatadine là gì và nó được 

sử dụng để làm gì
Lái xe và sử dụng máy mócThuốc này có chứa hoạt chất rupatadine là một 

chất kháng histamine. Ở liều lượng khuyến cáo, Rupatadine dự kiến   sẽ không ảnh hưởng 
đến khả năng lái xe hoặc sử dụng máy móc của bạn. Tuy nhiên, khi 
lần đầu tiên bắt đầu dùng Rupatadine, bạn nên lưu ý xem việc điều 
trị ảnh hưởng đến bạn như thế nào trước khi lái xe hoặc sử dụng 
máy móc.

Dung dịch uống Rupatadine làm giảm các triệu 
chứng của viêm mũi dị ứng như hắt hơi, sổ mũi, 
nghẹt mũi, ngứa ở mắt và mũi ở trẻ em từ 2 đến 
11 tuổi.
Dung dịch uống Rupatadine cũng được sử dụng để làm 
giảm các triệu chứng liên quan đến mày đay (phát ban dị 
ứng trên da) như ngứa và phát ban (mẩn đỏ và sưng tấy 
cục bộ trên da) ở trẻ em từ 2 đến 11 tuổi.

Rupatadine chứa sucrose, methyl 
parahydroxybenzoate và propylene glycol
Sản phẩm thuốc này có chứa đường sucrose, vì vậy nó có thể 
gây hại cho răng. Nếu bạn đã 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.2. Những điều bạn cần biết trước khi 

dùng Rupatadine Sản phẩm thuốc này có chứa methyl 
parahydroxybenzoate, có thể gây ra phản ứng 
dị ứng (có thể chậm).Không dùng Rupatadine

• Nếu bạn bị dị ứng với rupatadine hoặc bất kỳ thành phần 
nào khác trong thuốc này (được liệt kê trong phần 6).

Thuốc này chứa 200mg propylene glycol trong 
mỗi ml.

Cảnh báo và đề phòng Nếu con bạn dưới 5 tuổi, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược 
sĩ của bạn trước khi cho trẻ dùng thuốc này, đặc biệt nếu trẻ 
sử dụng các loại thuốc khác có chứa propylene glycol hoặc 
cồn.

Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước 
khi dùng Rupatadine.

Nếu bạn bị suy thận hoặc suy gan, hãy hỏi ý kiến   của bác sĩ. 
Việc sử dụng Rupatadine hiện nay không được khuyến cáo ở 
những bệnh nhân bị suy giảm chức năng gan hoặc thận.

Nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, không dùng 
thuốc này trừ khi được bác sĩ khuyến cáo. Bác sĩ của bạn có 
thể tiến hành kiểm tra thêm trong khi bạn đang dùng thuốc 
này.Nếu bạn có nồng độ kali trong máu thấp và / hoặc nếu bạn có 

một mô hình bất thường nào đó đối với nhịp tim của bạn (sự 
kéo dài đã biết của khoảng QTc trên điện tâm đồ) có thể xảy ra 
trong một số dạng bệnh tim, hãy hỏi ý kiến   bác sĩ của bạn.

Nếu bạn bị bệnh gan hoặc thận, không dùng thuốc 
này trừ khi được bác sĩ đề nghị. Bác sĩ của bạn có thể 
tiến hành kiểm tra thêm trong khi bạn đang dùng 
thuốc này.
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Thuốc này chứa ít hơn 1mmol natri (23mg) trên 1ml, 
nghĩa là về cơ bản là 'không có natri'.

5. Cách lưu trữ Rupatadine
Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em.

3. Cách dùng Rupatadine Sản phẩm thuốc này không yêu cầu bất kỳ điều kiện bảo 
quản đặc biệt nào.Luôn dùng Rupatadine đúng như những gì bác 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 khi hết hạn sử dụng 
được ghi trên chai và hộp sau EXP. Ngày hết hạn là 
ngày cuối cùng của tháng đó. Hạn sử dụng sau khi 
mở lần đầu tiên giống như hạn sử dụng được ghi 
trên hộp và chai.

Thuốc này dùng để uống.
Liều dùng ở trẻ em cân nặng từ 25kg trở lên:5ml (5mg 
rupatadine) dung dịch uống mỗi ngày một lần, cùng với thức ăn 
hoặc không. 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.

Liều dùng cho trẻ em cân nặng bằng hoặc trên 10kg đến 
dưới 25kg:2,5ml (2,5mg rupatadine) dung dịch uống mỗi 
ngày một lần, cùng với thức ăn hoặc không.
Bác sĩ sẽ cho bạn biết thời gian điều trị bằng Rupatadine sẽ 
kéo dài bao lâu.

6. Nội dung của gói và các 
thông tin khác

Hướng dẫn sử dụng:
• Để mở chai, nhấn nắp và xoay ngược chiều 

kim đồng hồ.

Những gì Rupatadine chứa
• Chất hoạt tính là rupatadine. Mỗi ml chứa 1mg 

rupatadine (dưới dạng fumarate).• Lấy ống tiêm cho vào nút đục lỗ và úp 
ngược chai. • Các thành phần khác là:

propylen glycol (E1520), axit xitric khan, 
dinatri photphat khan, natri saccharin, 
sacaroza, metyl parahydroxybenzoat (E218), 
vàng quinolin (E104), hương chuối,
nước tinh khiết. Xem phần 2 “Rupatadine chứa 
sucrose, methyl parahydroxybenzoate và 
propylene glycol”.

• Đổ đầy ống tiêm với liều lượng quy định.
• Quản lý trực tiếp từ ống tiêm định lượng.
• Rửa ống tiêm sau khi sử dụng.

Nếu bạn dùng nhiều Rupatadine hơn mức cần thiết

Nếu bạn vô tình dùng một liều lượng cao thuốc của mình, hãy nói 
chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn ngay lập tức.

Nếu bạn quên dùng Rupatadine Rupatadine trông như thế nào và nội dung 
của góiKhông dùng liều gấp đôi để bù cho liều cá 

nhân đã quên. Rupatadine là một dung dịch uống màu vàng trong.

Rupatadine được đóng gói trong chai nhựa màu hổ 
phách với nút đục lỗ và nắp chống trẻ em. Mỗi chai 
chứa 120ml dung dịch Rupatadine. Trong gói có cung 
cấp một ống tiêm uống 5ml chia độ 0,25ml.

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

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

Các tác dụng phụ thường gặp (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 10 

người):
Người giữ giấy phép tiếp thị:
Aspire Pharma Limited
Đơn vị 4, Rotherbrook Court Bedford Road, 
Petersfield Hampshire, GU32 3QG, Vương 
quốc Anh

Nhức đầu và buồn ngủ.
Các tác dụng phụ không phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 

trong 100 người):

Cúm, viêm mũi họng, nhiễm trùng đường hô hấp trên, tăng bạch 
cầu ái toan, giảm bạch cầu trung tính, chóng mặt, buồn nôn, 
chàm, đổ mồ hôi ban đêm và mệt mỏi.

Nhà chế tạo:
Italfarmaco SA
San Rafael, 3
Pol. Ind. Alcobendas
E-28108 Alcobendas, Tây Ban Nha

Báo cáo tác dụng phụ
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 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 Sơ đồ thẻ vàng (trang web: 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.

hoặc
Recipharm Parets SL
Ramón y Cajal, 2
08150 Parets del Vallés, Tây Ban Nha

Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào 01/2022
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