
Sinthrome®Viên nén 1 mgAcenocoumarol
Đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước khi bạn bắt đầu dùng thuốc này vì nó chứa thông tin 
quan trọng đối với bạn
Luôn dùng thuốc này chính xác như được mô tả trong tờ rơi này hoặc như bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn đã nói 
với bạn.

-
-
-
làm hại 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.

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

Nội dung trong tờ rơi này

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

5. Cách lưu trữ Sinthrome
6. Nội dung của gói và các thông tin khác

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

Sinthrome 1 mg Tablets (acenocoumarol) thuộc nhóm thuốc chống 
đông máu (thuốc làm loãng máu).

Sinthrome được sử dụng để điều trị và ngăn ngừa cục máu đông làm tắc nghẽn mạch máu, ví dụ như huyết khối 
tĩnh mạch sâu (DVT).

Sinthrome không làm tan cục máu đông đã hình thành nhưng nó có thể ngăn cục máu đông trở 
nên lớn hơn và gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn.

2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Sinthrome

Thực hiện theo tất cả các hướng dẫn của bác sĩ một cách cẩn thận. Chúng có thể khác với thông tin 
chung trong tờ rơi này.

• Đừng dùng Sinthrome nếu bạn:bị dị ứng (quá mẫn cảm) với acenocoumarol, hoặc các loại thuốc 
tương tự để làm loãng máu được gọi là dẫn xuất coumarin (ví dụ: warfarin, phenprocoumon), hoặc 
với bất kỳ thành phần nào trong Sinthrome (xem Phần 6, Nội dung của bao bì và thông tin khác)

• đang mang thai, dự định có thai hoặc cho con bú (xemMang thai, cho con 
bú và sinh sản).

• là một người nghiện rượu

• mắc bất kỳ bệnh tâm thần nào, ví dụ, tâm thần phân liệt hoặc sa sút trí tuệ
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• gần đây đã hoặc sắp phẫu thuật cột sống, não, mắt hoặc bất kỳ cuộc phẫu thuật 
lớn nào

• bị đột quỵ do chảy máu trong não của bạn
• bị huyết áp rất cao
• bị loét dạ dày hoặc chảy máu đường ruột
• truyền máu trong nước của bạn hoặc ho ra máu
• bị bất kỳ rối loạn chảy máu, các vấn đề về chảy máu hoặc bầm tím không rõ nguyên nhân
• cảm thấy đau nhói ở trung tâm hoặc bên trái của ngực có thể kèm theo khó thở (đây có thể là dấu 

hiệu của sự tích tụ chất lỏng hoặc viêm xung quanh tim được gọi là viêm màng ngoài tim) hoặc 
nếu bạn gặp các triệu chứng giống như cúm, tiếng thổi ở tim, phát ban và đau ngực (đây có thể là 
dấu hiệu của nhiễm trùng màng trong tim được gọi là viêm nội tâm mạc)

• có severebệnh gan hoặc thận.

Nếu bất kỳ điều nào ở trên áp dụng cho bạn hoặc nếu bạn không chắc chắn, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn 

trước khi bạn dùng Sinthrome.

Cảnh báo và đề phòng
Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng Sinthrome Tablets. 
Trước khi bạn dùng Sinthrome cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết nếu bạn:
• bị ung thư
• bị nhiễm trùng hoặc viêm (sưng tấy)
• bị rối loạn ảnh hưởng đến sự hấp thụ thức ăn từ dạ dày và / hoặc ruột
• bị suy tim (gây sưng và khó thở) - điều này có thể làm giảm lưu lượng máu 

trong gan, do đó sẽ làm giảm đông máu
• có vấn đề về gan - điều này có thể làm giảm quá trình đông máu

• có vấn đề về thận - điều này có thể dẫn đến sự tích tụ các sản phẩm phân hủy của 
Sinthrome

• có một tuyến giáp hoạt động quá mức

• lớn tuổi
• bị rối loạn về máu như thiếu protein C hoặc protein S - điều này sẽ khiến bạn bị chảy máu lâu 

hơn bình thường sau khi bị đứt tay hoặc bị thương.
• có nguy cơ chảy máu cao hơn, chẳng hạn như nếu bạn có:

- tiền sử có các kết quả xét nghiệm máu khác nhau đối với tỷ lệ chuẩn hóa quốc tế (INR)
- loét dạ dày, tá tràng hoặc đã từng bị
- huyết áp cao
- các vấn đề về lưu thông máu lên não (bệnh mạch máu não)
- thiếu máu
- vết thương hoặc vết thương gần đây

- đang dùng bất kỳ loại thuốc nào được đề cập bên dưới hoặc đã dùng Sinthrome 
trong một thời gian dài

Bạn KHÔNG được tiêm bất kỳ mũi tiêm nào vào cơ khi đang dùng Sinthrome.

Nếu bạn cần bất kỳ mũi tiêm nào vào cột sống của mình hoặc như một phần của kiểm tra quét hoặc chụp X-quang hoặc nếu bạn 

cần phẫu thuật nhỏ, bao gồm cả phẫu thuật nha khoa, hãy đảm bảo bạn thảo luận về phương pháp điều trị của mình với bác sĩ 

trước.

Nếu bạn bị tai nạn khi ở trên Sinthrome, bạn có thể bị chảy máu nhiều hơn bình thường. Bác sĩ 
hoặc nhân viên bệnh viện phải được thông báo rằng bạn đang dùng Sinthrome ngay lập tức. 
Luôn mang theo thẻ chống đông máu cá nhân của bạn (thẻ nhận dạng từ dược sĩ của bạn cho 
biết rằng bạn đang sử dụng thuốc này).
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Calciphylaxis, một tình trạng canxi tích tụ trong các mạch máu trên da, đôi khi xảy ra khi bệnh nhân 
đang dùng các loại thuốc làm loãng máu bao gồm cả Sinthrome. Điều này hiếm khi xảy ra, nhưng nó 
gây ra các cục u hoặc vết loét trên da gây đau đớn, có thể dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng và tử 
vong. Nó thường chỉ xảy ra nếu một người bị bệnh thận nghiêm trọng, hoặc nếu họ đã có vấn đề gì đó 
với nồng độ canxi, albumin, photphat hoặc một số protein nhất định trong máu của họ.

Nếu bất kỳ điều nào ở trên áp dụng cho bạn hoặc nếu bạn không chắc chắn, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn 

trước khi bạn dùng Sinthrome.

Các loại thuốc khác và Sinthrome
Hãy cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn biết nếu bạn đang dùng hoặc gần đây đã dùng hoặc có thể dùng bất kỳ 
loại thuốc nào khác, bao gồm cả các loại thuốc mua không cần đơn (không kê đơn). Điều này đặc biệt áp dụng 
cho các loại thuốc sau đây vì chúng có thể ảnh hưởng đến Sinthrome:

Thuốc làm tăng hoạt động của Sinthrome như:

• heparin (bao gồm một dạng nhân tạo được gọi là heparin trọng lượng phân tử thấp) - để làm loãng 
máu trong điều trị huyết khối tĩnh mạch sâu, cục máu đông hoặc sau phẫu thuật

• thuốc kháng sinh (ví dụ clindamycin)

• axit salicylic và các chất liên quan (ví dụ: axit axetyl salicylic, axit aminosalicylic, 
diflunisal) (thuốc dùng để chống đau)

• thuốc ngăn các tiểu cầu (đây là những phần tử trong máu có liên quan đến quá trình đông 
máu) kết dính với nhau (ví dụ: dipyridamole, clopidogrel, ticlopidine)

• phenylbutazone hoặc các dẫn xuất pyrazolone khác (ví dụ như sulfinpyrazone), các loại thuốc 
chống viêm không steroid khác (những thuốc này được sử dụng để giảm đau, sốt và viêm), bao 
gồm cả những thuốc nhắm vào một phân tử cụ thể gọi là COX-2, ví dụ: celecoxib, 
methylprednisolone ( thuốc này đôi khi được tiêm vào tĩnh mạch với liều lượng cao để điều trị các 
tình trạng viêm hoặc dị ứng khác nhau).

Khi Sinthrome được kê đơn kết hợp với các loại thuốc này, sẽ cần theo dõi thường xuyên hơn 
(bao gồm cả xét nghiệm máu).

Các loại thuốc khác có thể làm tăng hoạt động của Sinthrome như:

• allopurinol hoặc sulfinpyrazone - để 
điều trị bệnh gút và giảm nồng độ axit 
uric

• steroid đồng hóa - được sử dụng như liệu pháp 
thay thế

• androgen như testosterone và mesterolone - 
được sử dụng như liệu pháp thay thế

• thuốc chống loạn nhịp tim như amiodarone 
và quinidine - thuốc điều trị nhịp tim không 
đều

• kháng sinh (ví dụ như erythromycin, 
clarithromycin, tetracyclines, neomycin, 
chloramphenicol, amoxicillin, 
coamoxiclav, một số cephalosporin, một 
số fluoroquinolon như ciprofloxacin, 
norfloxacin và ofloxacin) - thuốc dùng để 
chống nhiễm trùng

• viloxazine và serotonin chọn lọc re-

• clofibrate và các chất liên quan (ví dụ: 
fenofibrate, gemfibrozil) - thuốc được sử dụng 
chống cholesterol cao

• disulfiram - để cai nghiện rượu
• axit etacrynic - để giữ nước hoặc 

huyết áp cao
glucagon - được sử dụng để điều trị lượng đường trong máu 

thấp

Các dẫn xuất imidazole (ví dụ metronidazole, 
và ngay cả khi dùng tại chỗ, như econazole, 
fluconazole, ketoconazole và miconazole) - 
một loại thuốc được sử dụng để chống nhiễm 
trùng

• tramadol - thuốc giảm đau mạnh
• tamoxifen - điều trị ung thư vú và khả năng sinh sản

• thuốc ức chế bơm proton (ví dụ omeprazole) - được sử 

dụng để điều trị trào ngược axit, dạ dày hoặc

loét ruột

•

•
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thuốc ức chế hấp thu như citalopram, 
fluoxetine, sertraline và paroxetine - được sử 
dụng để điều trị lo âu và trầm cảm

• paracetamol - một loại thuốc dùng để giảm đau

• sulfonamit như co-trimoxazole - được sử 
dụng để điều trị nhiễm trùng

• sulphonylureas như tolbutamide, 
chlorpropamide và glibenclamide - thuốc 
uống cho bệnh tiểu đường

• hormone tuyến giáp như levothyroxine hoặc 
dextrothyroxine - được sử dụng để điều trị
Tuyến giáp thấp

• statin như atorvastatin, fluvastatin và simvastatin - 
được sử dụng để làm giảm máu
mức cholesterol

• chất chống nhựa như 5-fluorouracil - đối với 
ung thư vú, đường tiêu hóa và ung thư da

• H2- chất đối kháng như cimetidine hoặc 
ranitidine - được sử dụng để điều trị loét dạ 
dày hoặc ruột

• chất hoạt hóa plasminogen (ví dụ: urokinase; 
streptokinase và alteplase, chất ức chế thrombin 
(ví dụ như argatroben) - thuốc được sử dụng để 
phá vỡ cục máu đông trong đột quỵ tim

• tác nhân prokinetic (ví dụ: cisapride) - 
thuốc được sử dụng để tăng tốc độ làm 
rỗng dạ dày

• thuốc kháng axit (ví dụ magiê hydroxit) - thuốc 
được sử dụng để chống lại độ chua của dạ dày.

• glucosamine (đối với viêm xương khớp) có thể 
làm tăng tác dụng của Sinthrome.

Các loại thuốc có thể làm giảm tác dụng của Sinthrome như:
• aminoglutethimide - được sử dụng để điều trị ung thư 

hoặc• Hội chứng Cushing

• mercaptopurine - được sử dụng để điều trị ung thư 

hoặc các bệnh tự miễn dịch (một loại bệnh khi hệ 

thống miễn dịch của bạn tấn công các tế bào của 

chính bạn)

• chất ức chế protease như ritonavir hoặc 
nelfinavir - được sử dụng để điều trị HIV

• azathioprine - được sử dụng sau khi cấy 
ghép nội tạng hoặc cho các bệnh viêm mãn 
tính và tự miễn dịch

• barbiturat như natri amytal hoặc 
phenobarbital và carbamazepine - cho 
chứng động kinh hoặc giúp bạn ngủ

thuốc tránh thai như femodene, 
logynon và cilest - để kiểm soát sinh sản

• rifampicin - thuốc dùng để chống 
nhiễm trùng

• thuốc lợi tiểu thiazide (ví dụ: 
bentroflumethiazide hoặc metolazone) - thuốc 
được sử dụng để điều trị giữ nước và huyết áp 
cao

• corticosteroid như prednisolone - steroid được 
sử dụng để điều trị bệnh viêm ruột, viêm khớp 
và một số tình trạng da nhất định

• St John's Wort - dành cho bệnh trầm cảm

• cholestyramine - thuốc được sử dụng để 
chống lại mức cholesterol cao

• vitamin E
• các loại thuốc được biết là làm tăng hoạt động 

của một số men gan (tức là CYP2C9, CYP2C19 
hoặc CYP3A4) - hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ nếu 
bạn không chắc liệu có bất kỳ loại thuốc nào của 
mình có tác dụng như vậy không.

• Griseofulvin - được sử dụng để điều trị 
nhiễm nấm.

• thuốc chống ung thư (ví dụ azathioprine, 6- 
mercaptopurine)
vitamin K (tăng lượng vitamin K ăn 
vào có thể làm giảm tác dụng của 
acenocoumarol

•

Các loại thuốc có thể làm tăng hoặc giảm tác dụng của Sinthrome:
• chất ức chế protease (ví dụ như indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir) - thuốc được sử dụng để 

điều trị nhiễm HIV.
• methylprednisolone, một loại corticosteroid được sử dụng để điều trị các tình trạng viêm nhiễm khác nhau.

Ảnh hưởng của Sinthrome đối với các loại thuốc khác

• Sinthrome có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc bởi các dẫn xuất hydantoin như 
phenytoin - thuốc dùng để điều trị bệnh động kinh.

4



• Sinthrome có thể tăng cường tác dụng hạ đường huyết của các loại thuốc trị tiểu đường 
như glibenclamide hoặc glimepiride.

Sinthrome với đồ ăn, thức uống và rượu
Hãy cẩn thận khi uống rượu vì nó có thể ảnh hưởng đến cách Sinthrome làm loãng máu của bạn. Kiểm tra với 
bác sĩ của bạn trước.

Bạn nên tránh uống nước ép nam việt quất hoặc dùng các sản phẩm nam việt quất khác, chẳng hạn 
như viên nang hoặc cô đặc vì điều này có thể có nghĩa là bạn không nhận được đúng lượng 
acenocoumarol.

Hơi già
Nếu bạn từ 65 tuổi trở lên, bạn có thể nhạy cảm hơn với tác dụng của Sinthrome và do đó, bạn cần đi 
khám thường xuyên hơn. Bạn cũng có thể cần liều thấp hơn.

Trẻ em và thanh thiếu niên
Kinh nghiệm với Sinthrome ở trẻ em và thanh thiếu niên còn hạn chế và vì vậy những bệnh nhân này cần đi 
khám thường xuyên hơn (xem Phần 3).

Mang thai, cho con bú và sinh sản
KHÔNG dùng Sinthrome nếu bạn đang mang thai. Sinthrome, giống như các loại thuốc chống đông máu khác 
có thể gây hại nghiêm trọng cho em bé của bạn. Cho bác sĩ biết nếu bạn đang mang thai hoặc đang cố gắng 
mang thai. Bác sĩ sẽ thảo luận với bạn về nguy cơ có thể xảy ra khi dùng Sinthrome trong thai kỳ.

Quyết định cho con bú trong khi dùng Sinthrome nên được xem xét cẩn thận với bác sĩ 
của bạn. Bạn và con bạn có thể yêu cầu xét nghiệm máu nếu bạn đang cho con bú trong 
khi bạn đang dùng Sinthrome. Tuy nhiên, để phòng ngừa, bác sĩ nên kê đơn vitamin K 
cho trẻ để ngăn máu của trẻ bị loãng.

Người ta không biết liệu Sinthrome có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bạn hay không.

Nếu bạn đang trong độ tuổi sinh đẻ, bác sĩ có thể tiến hành thử thai để loại trừ khả năng mang 
thai trước khi bạn được tiêm Sinthrome. Bạn nên sử dụng biện pháp tránh thai trong khi dùng 
Sinthrome.

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.

Lái xe và sử dụng máy móc
Sinthrome không ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc sử dụng máy móc. Tuy nhiên, bạn nên mang 
theo thẻ thuốc chống đông máu bên mình.

Sinthrome chứa lactose
Nếu bạn đã được bác sĩ thông báo rằng bạn không dung nạp một số loại đường, hãy liên hệ với 
bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng sản phẩm thuốc này.

3. Cách đến Sinthrome

Luôn dùng Sinthrome đúng như những gì bác sĩ đã dặn. Kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn 
nếu bạn không chắc chắn.

Sinthrome nên được dùng như một liều duy nhất vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Nuốt toàn bộ viên nén 
của bạn với một ly nước.
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Bác sĩ sẽ sắp xếp các xét nghiệm máu thường xuyên trong quá trình điều trị bằng Sinthrome để kiểm tra tốc 
độ đông máu của máu. Điều này sẽ giúp bác sĩ quyết định liều lượng của bạn.

Liều dùng của Sinthrome sẽ thay đổi tùy theo từng bệnh nhân và từng ngày. Sau đây có thể được sử dụng 
như một hướng dẫn:

Người lớn và người cao tuổi:

Liều khởi đầu thông thường là từ 2 mg / ngày đến 4 mg / ngày mà không cần dùng liều tải. 
Có thể bắt đầu điều trị bằng chế độ liều tải, thường là 6 mg vào ngày đầu tiên, sau đó là 4 
mg vào ngày thứ hai.

Bệnh nhân cao tuổi, bệnh nhân bị bệnh gan hoặc suy tim nặng (làm chậm lưu lượng máu trong gan và có thể 
gây tổn thương cho gan) hoặc bệnh nhân suy dinh dưỡng có thể cần liều thấp hơn.

Sử dụng ở trẻ em và thanh thiếu niên:
Kinh nghiệm về các loại thuốc làm loãng máu bao gồm Sinthrome ở trẻ em và thanh thiếu niên còn hạn chế. 
Nếu Sinthrome được sử dụng cho trẻ em hoặc thanh thiếu niên, nên xét nghiệm máu thường xuyên hơn, để 
xem thuốc hoạt động tốt như thế nào.

Hãy cho bác sĩ hoặc nha sĩ hoặc dược sĩ của bạn biết rằng bạn đang sử dụng Sinthrome tại mỗi lần khám bệnh.

Nếu bạn dùng nhiều Sinthrome hơn mức cần thiết
Nếu bạn vô tình uống quá nhiều viên hoặc người khác dùng bất kỳ loại thuốc nào của bạn, 
bạn nên nói với bác sĩ của bạnngay lập tứchoặc liên hệ với bộ phận cấp cứu và tai nạn gần 
nhất. Các triệu chứng của quá liều khác nhau giữa mọi người. Chúng có thể xuất hiện từ 1 
đến 5 ngày sau khi dùng thuốc và bao gồm chảy máu cam, chảy máu nướu răng, nôn mửa 
hoặc ho ra máu, tiểu ra máu, phân có máu hoặc hắc ín, chảy máu bộ phận sinh dục, lượng 
máu kinh nhiều, vết bầm tím lớn hoặc chảy máu vào khớp gây căng, sưng và đau. Nhịp tim 
của bạn có thể tăng nhanh, huyết áp của bạn có thể giảm xuống khiến bạn cảm thấy chóng 
mặt và da của bạn có vẻ nhợt nhạt, lạnh và đổ mồ hôi. Bạn có thể bị ốm, nôn mửa, tiêu chảy 
và đau bụng. Bạn có thể yêu cầu xét nghiệm máu để theo dõi tình trạng của mình và có thể 
phải điều trị. Đưa bất kỳ loại thuốc nào còn thừa hoặc gói thuốc trống cho bác sĩ.

Nếu bạn quên uống Sinthrome
Đừng lo. Nếu bạn quên dùng một liều, hãy uống càng sớm càng tốt, trừ khi gần đến giờ dùng 
liều tiếp theo. KHÔNG dùng liều gấp đôi. Sau đó tiếp tục như trước.

Nếu bạn ngừng dùng Sintrome

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào 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, Sinthrome có thể gây ra tác dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải.

Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn có bất kỳ tác dụng phụ nào sau đây:

Phổ thông(có thể ảnh hưởng đến 1 trong 10 người):

• sự chảy máu:

- chảy máu nướu răng, bầm tím không rõ nguyên nhân hoặc chảy máu cam, kinh nguyệt ra nhiều, chảy máu 
nhiều do vết cắt hoặc vết thương

- chảy máu từ các cơ quan khác nhau: dạ dày, ruột, túi mật (đau bụng, nôn ra máu, 
phân có máu hoặc đen như hắc ín), đường tiết niệu (đau lưng, tiểu ra máu), não 
(chóng mặt, đau đầu dữ dội, yếu tay hoặc chân, mờ mắt) và mắt (có thể nhìn 
thấy vũng máu)
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Hiếm(có thể ảnh hưởng đến 1 trên 1000 người):
• phản ứng dị ứng (quá mẫn)   ở dạng phát ban, phát ban da, viêm, ngứa và sốt

• ăn mất ngon
• cảm thấy hoặc bị bệnh
• nôn mửa
• rụng tóc bất thường

Rất hiếm(có thể ảnh hưởng đến 1 trên 10.000 người):
• viêm mạch máu (viêm mạch) có thể gây bầm tím hoặc chảy máu dưới da

• hoại tử da (chết mô) với phồng rộp da có hoặc không có sẹo, thường ở vùng 
đùi, mông hoặc vú. Tình trạng này thường liên quan đến sự thiếu hụt bẩm 
sinh một số protein trong máu

• chấn thương gan có thể gây vàng da, đau dạ dày, sưng tấy và mệt mỏi

Tần suất không được biết: Phát ban trên da gây đau đớn. Sinthrome có thể gây ra một tình trạng da hiếm 
gặp nghiêm trọng được gọi là calciphylaxis, có thể bắt đầu bằng phát ban da gây đau đớn nhưng có thể dẫn 
đến các biến chứng nghiêm trọng. Phản ứng bất lợi này xảy ra thường xuyên nhất ở những bệnh nhân bị bệnh 
thận mãn tính hoặccó vấn đề gì đó với nồng độ canxi, albumin, photphat hoặc một số protein nhất định trong 
máu của họ. Tình trạng có số lượng hồng cầu thấp hơn bình thường hoặc giảm hemoglobin (Thiếu máu).

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 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 lưu trữ Sinthrome

Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em.
Không dùng Sinthrome sau ngày hết hạn được ghi trên hộp sau khi hết EXP. Ngày 
hết hạn là ngày cuối cùng của tháng đó.

Nếu bác sĩ quyết định ngừng điều trị, hãy trả lại bất kỳ loại thuốc nào chưa sử dụng cho 
dược sĩ. Chỉ giữ nó nếu bác sĩ yêu cầu.

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 thông tin khác

Sinthrome chứa những gì
Chất hoạt tính là acenocoumarol 1mg. Đây là tên mới của nicoumalone. Bản thân 
thành phần không thay đổi.
Các tá dược khác là: aerosol 200 (silica aerogel), lactose, hypromellose, magnesi stearat, 
tinh bột ngô và bột talc.

Sinthrome trông như thế nào và nội dung của gói
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Máy tính bảng Sinthrome là những viên nén màu trắng, tròn, dẹt với các cạnh hơi vát, 
với chữ "CG" in chìm ở một mặt và "AA" ở mặt kia. Chúng có dạng vỉ 100 viên.

Nhà sản xuất và chủ sở hữu ủy quyền tiếp thị

Người giữ giấy phép tiếp thị

Norgine Pharmaceuticals Limited, 
Norgine House, Widewater Place, 
Moorhall Road, Harefield,
Uxbridge, UB9 6NS, Vương quốc Anh.

nhà chế tạo
FAMAR AVE
Đại lộ Anthousa số 7
Anthousa Attiki, 15344
Hy Lạp

nhà chế tạo
Rovi Pharma Industrial Services, SA, 
Vía Complutense, 140,
Alcalá de Henares,
Madrid, 28805,
Tây ban nha

Thông tin trong tờ rơi này chỉ áp dụng cho Sinthrome. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc bạn không chắc 
chắn về bất kỳ điều gì, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào tháng 7 năm 2020

Sinthrome là nhãn hiệu đã đăng ký của Novartis Pharmaceuticals Limited

số 8


