
Ademetionin butanedisulfonat
Transmetil

CÔNG THỨC

Máy tính bảng:

Mỗi viên bao tan trong ruột chứa 949 mg ademetionine butanedisulfonate tương đương với 500 mg Ademetionine.

Bột đông khô để tiêm: Mỗi lọ 
chứa:
Ademetionine (Sulfo-Adenosyl-L-Methionine) 1,4-butanedisulfonate 949 mg tương đương với 500 mg Ademetionine

Giải pháp cho tiêm: 
Mỗi ống chứa:
L-lysine ………………………………………………… .... 428 mg Natri 
hydroxit ……………………………………… ... 14,4 mg Nước pha tiêm 
…………………………… ................ qs 5 mL

SỰ MIÊU TẢ

Ademetionine hoặc S-adenosyl-L-methionine, là một dẫn xuất của axit amin methionine. Do cấu trúc không ổn định, các dạng muối ổn định của ademetionine 
được yêu cầu để sử dụng như một loại thuốc uống. Thành phần hoạt chất là muối, ademetionine 1,4-butanedisulfonate (ademetionine SD4). CHỈ ĐỊNH

Ademetionine được chỉ định để điều trị cho người lớn (≥ 18 tuổi) với:

• Ứ mật trong gan ở trạng thái tiền xơ gan và xơ gan

• Ứ mật trong gan trong thai kỳ

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Điều trị có thể được bắt đầu bằng đường tiêm và tiếp tục bằng đường uống hoặc bắt đầu bằng đường uống.

Bột đông khô

Ademetionine bột đông khô và dung môi (dung dịch nước pha tiêm, L-lysine, natri hydroxit) có sẵn trong lọ 500 mg / 5 mL để tiêm 
tĩnh mạch và tiêm bắp. Bột đông khô nên được hòa tan bằng dung môi đi kèm tại thời điểm sử dụng. Bỏ phần không sử dụng.

Ademetionin không được trộn với dung dịch có chứa ion canxi hoặc kiềm. Nếu bột đông khô xuất hiện khác với màu trắng đến hơi 
vàng (do vết nứt trong lọ hoặc tiếp xúc với nhiệt) thì không nên sử dụng sản phẩm.

Ademetionine tiêm tĩnh mạch nên được tiêm tĩnh mạch chậm.

Máy tính bảng

Viên nén Ademetionine có sẵn ở dạng mạnh 500 mg. Viên nén Ademetionine nên được nuốt toàn bộ và không được nhai.
Để hoạt chất hấp thu tốt hơn và đạt hiệu quả điều trị hoàn toàn, viên nén ademetionine không nên uống trong bữa ăn.

Viên nén Ademetionine nên được chiết xuất từ   gói vỉ ngay trước khi sử dụng. Nếu các viên thuốc có vẻ ngoài khác với màu trắng 
đến hơi vàng (do có các lỗ trên lớp bọc nhôm), thì không nên sử dụng sản phẩm.

Ứ mật trong gan

Liệu pháp ban đầu:

IV hoặc IM: Liều khuyến cáo là 5-12 mg / kg / ngày IV hoặc IM. Liều khởi đầu thông thường là 500 mg / ngày IV hoặc IM, tổng liều hàng ngày không quá 800 mg, 
trong 2 tuần.

Uống: Liều khuyến cáo là 10-25 mg / kg / ngày uống. Liều khởi đầu thông thường là 800 mg / ngày, tổng liều hàng ngày không quá 1600mg.

Điều trị duy trì:

Uống: 800 đến 1.600 mg / ngày.

Nhi khoa

Tính an toàn và hiệu quả của ademetionine khi sử dụng cho trẻ em chưa được xác định.
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Lão khoa

Các nghiên cứu lâm sàng về ademetionine không bao gồm đủ số lượng đối tượng từ 65 tuổi trở lên để xác định xem liệu họ có phản ứng khác với các 
đối tượng trẻ hơn hay không. Kinh nghiệm lâm sàng được báo cáo không xác định được sự khác biệt về đáp ứng giữa bệnh nhân cao tuổi và bệnh 
nhân trẻ tuổi. Nói chung, việc lựa chọn liều cho bệnh nhân cao tuổi nên thận trọng, thường bắt đầu ở cuối khoảng liều thấp, phản ánh tần suất suy 
giảm chức năng gan, thận hoặc tim và bệnh đồng thời hoặc điều trị bằng thuốc khác.

Suy thận

Các nghiên cứu chưa được thực hiện ở bệnh nhân suy thận. Do đó, nên thận trọng khi dùng ademetionine cho những bệnh nhân 
này.

Suy gan

Các thông số dược động học tương tự nhau ở những người tình nguyện khỏe mạnh và bệnh nhân bị bệnh gan mãn tính.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Ademetionine được chống chỉ định ở những bệnh nhân có khuyết tật di truyền ảnh hưởng đến chu kỳ methionine và / hoặc gây ra homocystin niệu và / hoặc 
tăng phospho máu (ví dụ như thiếu hụt cystathionine beta-synthase, Vitamin B12khiếm khuyết chuyển hóa).

Ademetionine được chống chỉ định ở những bệnh nhân quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ thành phần không hoạt động nào.

CẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG

Ademetionine tiêm tĩnh mạch nên được dùng IV chậm (xemLIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG).

Nồng độ amoniac nên được theo dõi ở những bệnh nhân tiền xơ gan và xơ gan do tăng nồng độ đường huyết khi dùng ademetionin đường uống.

Vì vitamin B12và sự thiếu hụt folate có thể làm giảm nồng độ ademetionine, những bệnh nhân có nguy cơ (thiếu máu, bệnh gan, mang thai hoặc có 
khả năng thiếu hụt vitamin do các bệnh khác hoặc thói quen ăn uống như người ăn chay trường) nên xét nghiệm máu định kỳ để kiểm tra nồng độ 
trong huyết tương. Nếu phát hiện thiếu hụt, điều trị bằng B12và / hoặc folate được khuyến cáo trước hoặc đồng thời với việc sử dụng ademetionine. 
(xem TÍNH CHẤT DƯỢC LỰC - Chuyển hóa).

Một số bệnh nhân có thể bị chóng mặt khi sử dụng ademetionine. Bệnh nhân nên được khuyến cáo không lái xe hoặc vận hành máy móc trong khi điều trị cho đến khi họ 
chắc chắn một cách hợp lý rằng liệu pháp ademetionine không ảnh hưởng đến khả năng tham gia vào các hoạt động đó của họ. (xemẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE 
HOẶC SỬ DỤNG MÁY MÓC).

Ademetionine không được khuyến cáo sử dụng cho bệnh nhân mắc bệnh lưỡng cực. Đã có báo cáo về bệnh nhân chuyển từ trầm cảm sang hưng 
cảm hoặc hưng cảm khi điều trị bằng ademetionine.

Đã có một báo cáo y văn về hội chứng serotonin ở một bệnh nhân dùng ademetionine và clomipramine. Mặc dù có khả năng xảy ra 
tương tác nhưng nên thận trọng khi dùng đồng thời ademetionine với các chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI), 
thuốc chống trầm cảm ba vòng (như clomipramine), thuốc bổ sung thảo dược và không kê đơn có chứa tryptophan. (xemTƯƠNG 
TÁC THUỐC).

Hiệu quả của ademetionine trong điều trị trầm cảm đã được nghiên cứu trong các thử nghiệm lâm sàng ngắn hạn (thời gian 3-6 tuần). Hiệu quả của 
ademetionine trong điều trị trầm cảm trong thời gian dài vẫn chưa được biết. Có nhiều loại thuốc điều trị trầm cảm, người bệnh nên tham khảo ý kiến   của bác 
sĩ để xác định liệu pháp tối ưu. Bệnh nhân nên được khuyến khích thông báo cho bác sĩ của họ nếu các triệu chứng của họ không thuyên giảm hoặc xấu đi 
trong khi điều trị bằng ademetionine.

Bệnh nhân trầm cảm có nguy cơ tự tử và các sự kiện nghiêm trọng khác, do đó cần được hỗ trợ tâm thần liên tục trong thời gian điều trị bằng 
ademetionine để đảm bảo rằng các triệu chứng trầm cảm được giải quyết và điều trị thích hợp.

Đã có báo cáo về sự lo lắng thoáng qua hoặc trầm trọng hơn ở những bệnh nhân được điều trị bằng ademetionine. Trong hầu hết các trường hợp, không cần phải gián 
đoạn điều trị. Trong một số trường hợp, sự lo lắng sẽ biến mất sau khi giảm liều hoặc ngừng điều trị.

Can thiệp với xét nghiệm miễn dịch homocysteine

Ademetionine can thiệp vào các xét nghiệm miễn dịch homocysteine, có thể cho thấy nồng độ homocysteine   huyết tương tăng giả ở những bệnh nhân được 
điều trị bằng ademetionine. Ở những bệnh nhân được điều trị bằng ademetionine, do đó nên sử dụng các phương pháp phi miễn dịch để đo homocysteine   
huyết tương.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Hội chứng serotonin đã được báo cáo ở một bệnh nhân dùng ademetionine và clomipramine. Do đó, mặc dù có khả năng xảy ra 
tương tác, nên thận trọng khi sử dụng đồng thời ademetionine với các chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI), thuốc 
chống trầm cảm ba vòng (như clomipramine), thuốc bổ sung thảo dược và không kê đơn có chứa tryptophan. (xemCẢNH BÁO VÀ 
ĐỀ PHÒNG).

MANG THAI VÀ CHO CON BÚ

Thai kỳ



Việc sử dụng liều cao ademetionine ở phụ nữ trong ba tháng cuối của thai kỳ không dẫn đến bất kỳ tác dụng phụ nào. Chỉ nên 
dùng ademetionine trong ba tháng đầu của thai kỳ khi thực sự cần thiết.

Cho con bú
Ademetionine chỉ nên được sử dụng trong khi cho con bú nếu lợi ích mang lại là phù hợp với nguy cơ có thể xảy ra đối với trẻ sơ sinh.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ SỬ DỤNG MÁY

Một số bệnh nhân có thể bị chóng mặt khi sử dụng ademetionine. Bệnh nhân nên được khuyến cáo không lái xe hoặc vận hành máy móc trong khi điều trị cho 
đến khi họ chắc chắn một cách hợp lý rằng liệu pháp ademetionine không ảnh hưởng đến khả năng tham gia vào các hoạt động đó của họ (xemCẢNH BÁO VÀ 
ĐỀ PHÒNG).

PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC

Các thử nghiệm lâm sàng

Ademetionine được nghiên cứu trên 2434 bệnh nhân, trong đó 1983 bệnh nhân tiếp xúc với ademetionine bị bệnh gan và 817 bệnh nhân trầm cảm, trong các thử nghiệm 
mở và có đối chứng kéo dài đến 2 năm.

Bảng dựa trên 1667 bệnh nhân trong 22 thử nghiệm lâm sàng được điều trị bằng ademetionine, trong đó 121 (7,2%) đã trải qua tổng số 188 phản ứng có hại. 
Buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy là những phản ứng có hại được báo cáo thường xuyên nhất. Mối quan hệ nhân quả của tác dụng phụ với thuốc không phải lúc 
nào cũng có thể đánh giá được.

Lớp Organ hệ thống (SOC) Học kỳ được yêu thích

Nhiễm trùng và nhiễm độc Nhiễm trùng đường tiết niệu

Lú lẫn
Mất ngủRối loạn tâm thần

Chóng mặt
Đau đầu
Dị cảm

Rối loạn hệ thần kinh

Rối loạn tim Rối loạn tim mạch

Nóng bừng
Viêm tĩnh mạch bề ngoài

Rối loạn mạch máu

Chướng bụng
Đau bụng
Bệnh tiêu chảy

Khô miệng
Rối loạn tiêu hóa

Viêm thực quản

Đầy hơi
Đau đường tiêu hóa
Rối loạn tiêu hóa Xuất 
huyết tiêu hóa Buồn nôn

Nôn mửa

Rối loạn tiêu hóa

Đau bụng mật
Xơ ganRối loạn gan-mật

Chứng tăng hydro
Ngứa
Phản ứng da

Rối loạn da và mô dưới da

Rối loạn cơ xương và mô liên kết Đau khớp
Co thắt cơ bắp

Suy nhược
Ớn lạnh

Phản ứng tại chỗ tiêm 
Bệnh cúm giống như
Malaise
Phù ngoại vi
Pyrexia

Các rối loạn chung và tình trạng của cơ sở 
quản lý

Kinh nghiệm Tiếp thị Đăng bài

Rối loạn hệ thống miễn dịch
Quá mẫn, phản ứng phản vệ hoặc phản ứng phản vệ (ví dụ đỏ bừng, khó thở, co thắt phế quản, đau lưng, khó chịu ở ngực, thay đổi huyết 
áp [hạ huyết áp, tăng huyết áp] hoặc nhịp tim [nhịp tim nhanh, nhịp tim chậm]).



Rối loạn tâm thần
Sự lo lắng

Rối loạn hô hấp, lồng ngực và trung thất 
Phù thanh quản

Rối loạn da và mô dưới da
Phản ứng tại chỗ tiêm (rất hiếm khi bị hoại tử da), phù mạch, phản ứng dị ứng trên da (ví dụ như phát ban, ngứa, mày đay, ban đỏ).

QUÁ LIỀU LƯỢNG

Các trường hợp quá liều với ademetionine dường như rất hiếm. Các bác sĩ nên liên hệ với các trung tâm kiểm soát chất độc tại địa phương của họ. Nói chung, bệnh nhân 
cần được theo dõi và chăm sóc hỗ trợ.

TÍNH CHẤT DƯỢC LỰC HỌC

Đặc tính dược lực học

S-adenosyl-L-methionine (ademetionine) là một axit amin tự nhiên có trong hầu như tất cả các mô và chất lỏng của cơ thể. Ademetionine có chức năng chủ yếu 
như một coenzyme và chuyển nhà tài trợ của nhóm methyl (chuyển hóa methyl) là một quá trình trao đổi chất thiết yếu ở người và động vật. Sự chuyển metyl 
cũng cần thiết cho sự phát triển của lớp kép phospholipid của màng tế bào và góp phần vào tính lưu động của màng. Ademetionine có thể xuyên qua hàng rào 
máu não và quá trình chuyển hóa qua trung gian ademetionine rất quan trọng trong việc hình thành các chất dẫn truyền thần kinh trong hệ thần kinh trung 
ương bao gồm catecholamine (dopamine, noradrenalin, adrenaline), serotonin, melatonin và histamine.

Ademetionine cũng là một tiền chất trong việc hình thành các hợp chất sulfat sinh lý (cysteine, taurine, glutathione, CoA, v.v.) thông qua quá trình 
hấp thụ. Glutathione, chất chống oxy hóa mạnh nhất trong gan, rất quan trọng trong việc giải độc gan. Ademetionine làm tăng nồng độ glutathione 
trong gan ở bệnh nhân bệnh gan do rượu và không do rượu. Cả folate và vitamin B12là đồng chất dinh dưỡng thiết yếu trong quá trình chuyển hóa 
và bổ sung ademetionine.

Đặc tính dược động học

Sự hấp thụ

Ở người, sau khi tiêm tĩnh mạch, cấu hình dược động học của ademetionine là hai hàm số mũ và bao gồm giai đoạn phân phối rõ ràng nhanh chóng 
vào các mô và giai đoạn thải trừ cuối được đặc trưng bởi thời gian bán thải khoảng 1,5 giờ. Khi tiêm bắp, sự hấp thu của ademetionin trên thực tế 
hoàn toàn (96%); nồng độ tối đa trong huyết tương của ademetionin đạt được sau khoảng 45 phút. Sau khi uống ademetionine, nồng độ đỉnh trong 
huyết tương đạt được từ 3 đến 5 giờ sau khi uống viên nén bao tan trong ruột (400–1000 mg). Sinh khả dụng đường uống được tăng cường khi 
ademetionine được sử dụng trong điều kiện lúc đói. Nồng độ đỉnh trong huyết tương thu được sau khi dùng viên nén bao tan trong ruột có liên quan 
đến liều lượng, với nồng độ đỉnh trong huyết tương bằng 0. 5 đến 1 mg / L đạt được từ 3 đến 5 giờ sau khi dùng liều duy nhất từ   400 mg đến 1000 
mg. Nồng độ trong huyết tương giảm xuống mức ban đầu trong vòng 24 giờ.

Phân bổ

Khối lượng phân phối 0,41 và 0,44 L / kg đã được báo cáo đối với liều 100 mg và 500 mg ademetionine, tương ứng. Liên kết với protein huyết tương 
không đáng kể là ≤ 5%.

Sự trao đổi chất

Các phản ứng tạo ra, tiêu thụ và tái tạo ademetionine được gọi là chu trình ademetionine. Trong bước đầu tiên của chu trình này, các methylase phụ thuộc 
ademetionine sử dụng ademetionine làm chất nền và tạo ra S-adenosyl-homocysteine. S-adenosyl-homocysteine   sau đó được thủy phân thành homocysteine   
và adenosine bởi S- adenosyl-homocysteine   hydrolase. Sau đó, homocysteine   được tái chế trở lại thành methionine với việc chuyển nhóm methyl từ 5-
methyltetrahydrofolate. Cuối cùng, methionine có thể được chuyển đổi trở lại thành ademetionine, hoàn thành chu trình.

Bài tiết

Trong các nghiên cứu cân bằng dấu vết sử dụng chất phóng xạ (metyl14C) Tương tự ở những người tình nguyện bình thường, hoạt độ phóng xạ bài 
tiết qua nước tiểu là 15,5 ± 1,5% sau 48 giờ và bài tiết qua phân là 23,5 ± 3,5% sau 72 giờ, để lại khoảng 60% kết hợp vào các hồ ổn định.

DỮ LIỆU AN TOÀN TRƯỚC LÂM SÀNG

Các nghiên cứu về độc tính được thực hiện dưới dạng liều duy nhất và liều lặp lại ở nhiều loài động vật bao gồm chuột nhắt, chuột cống, chuột đồng và chó của cả hai giới 
bằng đường uống, tiêm dưới da, tiêm tĩnh mạch và tiêm bắp.

Thử nghiệm độc tính liều lặp lại chỉ ra rằng thận là cơ quan đích ở chuột và chuột đồng và ở mức độ thấp hơn nhiều ở chó. Có thể, tinh hoàn là một cơ quan mục tiêu xa hơn 
ở chuột. Không có thay đổi đáng kể nào khác đối với các cơ quan trong cơ thể được quan sát thấy. Độc tính liều duy nhất, độc tính liều lặp lại trong 104 tuần, độc tính sinh 
sản, và các nghiên cứu về khả năng gây đột biến không cho thấy bất kỳ dấu hiệu đáng chú ý nào khác về tác dụng độc hại.

MÔ TẢ CÁC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng ademetionine có thể hữu ích trong điều trị trầm cảm và rối loạn gan. Một đánh giá về hiệu quả lâm sàng của 
ademetionine trong điều trị trầm cảm, viêm xương khớp và bệnh gan đã được xuất bản vào năm 2002 bởi Cơ quan Nghiên cứu và Chất lượng Chăm sóc Sức 
khỏe (AHRQ). Báo cáo này dựa trên các tài liệu về việc sử dụng ademetionine để điều trị trầm cảm, viêm xương khớp và bệnh gan được công bố cho đến năm 
2000. Có 102 nghiên cứu liên quan được xác định: 47 nghiên cứu về trầm cảm, 14 nghiên cứu về viêm xương khớp và 41 nghiên cứu về bệnh gan. Phân tích 
tổng hợp của những nghiên cứu này kết luận rằng ademetionine hiệu quả hơn giả dược để giảm các triệu chứng của



trầm cảm, đau nhức xương khớp, ngứa khi có thai và ứ mật trong gan. Ademetionine có hiệu quả hơn giả dược trong việc làm giảm 
bilirubin huyết thanh đối với ứ mật của thai kỳ và ứ mật trong gan. Điều trị bằng ademetionine tương đương với liệu pháp tiêu chuẩn cho 
bệnh trầm cảm và viêm xương khớp.

Ứ mật trong gan

Kinh nghiệm tích lũy với việc sử dụng ademetionine đường uống và đường tiêm trong hơn 20 năm cho thấy thuốc này có hiệu quả 
trong điều trị bệnh gan ứ mật trong gan, mang thai và các rối loạn gan mãn tính khác.

Ứ mật trong gan là một biến chứng của các bệnh gan mãn tính và các nguyên nhân khác gây tổn thương tế bào gan. Trong bệnh gan, chức năng 
bình thường của tế bào gan như điều hòa và thanh thải axit mật bị tổn thương, dẫn đến ứ mật.

Việc sử dụng ademetionine đã được nghiên cứu ở những bệnh nhân mắc các bệnh gan mãn tính liên quan đến ứ mật trong gan, bao gồm xơ gan mật nguyên 
phát, viêm đường mật xơ cứng nguyên phát, tổn thương gan do thuốc, viêm gan virus, ứ mật do nuôi dưỡng toàn phần qua đường tĩnh mạch, bệnh gan do 
rượu và không do rượu. bệnh gan.

Hơn 2.700 bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi ứ mật trong gan và / hoặc các bệnh gan mãn tính đã được đưa vào thử nghiệm lâm sàng với ademetionine 
và năm 1983 đã được điều trị bằng thuốc này. Trong hầu hết các thử nghiệm này, ademetionine được so sánh với giả dược do hầu như không có các 
liệu pháp thay thế. Trong gần 90% trường hợp, thành phần ứ mật có liên quan đến các bệnh gan mãn tính. Những bệnh nhân còn lại bị bệnh gan do 
rượu, viêm gan cấp và mãn tính hoặc ứ mật trong gan của thai kỳ. Các thông số hiệu quả được xem xét trong các nghiên cứu lâm sàng bao gồm các 
triệu chứng chủ quan chính của ứ mật (ngứa, vàng da, mệt mỏi, trở lại hạnh phúc), và các dấu hiệu sinh hóa của ứ mật và tổn thương gan, chẳng hạn 
như bilirubin toàn phần và liên hợp, phosphatase kiềm, muối mật , transaminase, γ- glutamyltransferase. Điều trị bằng ademetionine tiêm IV, IM 
hoặc uống, cải thiện tình trạng ứ mật trong gan do bệnh gan mãn tính hoặc mang thai, và xơ gan do rượu. Hiệu quả của điều trị IV hoặc IM rõ ràng 
sau 1-2 tuần điều trị, trong khi điều trị bằng đường uống thích hợp với điều trị duy trì.

Một nghiên cứu dài hạn, mù đôi, có đối chứng với giả dược trên 123 đàn ông và phụ nữ bị xơ gan do rượu cho thấy ademetionine 
1.200 mg / ngày trong 2 năm có thể cải thiện tỷ lệ sống sót và trì hoãn nhu cầu cấy ghép gan hiệu quả hơn giả dược. Tỷ lệ tử vong 
chung / ghép gan vào cuối thử nghiệm giảm từ 30% ở nhóm giả dược xuống 16% ở nhóm ademetionine, mặc dù sự khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê. Điều trị lâu dài với ademetionine làm giảm tỷ lệ tử vong chung / ghép gan, đặc biệt ở những bệnh nhân 
mắc bệnh gan ít tiến triển hơn.

Sự chán nản

Ademetionine đã được dùng bằng đường uống hoặc đường tiêm trong điều trị trầm cảm. Kết quả từ một số bài báo tổng quan về hiệu quả của 
ademetionine trong điều trị rối loạn trầm cảm và từ phân tích tổng hợp các nghiên cứu lâm sàng cho thấy rằng ademetionine, ở liều 200-1600 mg / 
ngày, có hoạt tính chống trầm cảm rõ rệt ở bệnh nhân. bị các loại trầm cảm khác nhau (rối loạn nội sinh đơn và lưỡng cực, rối loạn thần kinh, rối loạn 
nhịp tim). Một số nghiên cứu mù đôi đã tìm thấy hiệu quả của ademetionine trong điều trị rối loạn trầm cảm vượt trội so với giả dược và tương tự 
như thuốc chống trầm cảm ba vòng. Tác dụng chống trầm cảm diễn ra nhanh chóng và biểu hiện trong vòng 5 - 7 ngày điều trị nếu không có tác 
dụng phụ, đặc biệt là các phản ứng kháng tiết cholinergic. Ademetionine tương thích với các loại thuốc chống trầm cảm khác, đặc biệt, thuốc chống 
trầm cảm ba vòng và chất ức chế monoamine oxidase. (xemCẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG; TƯƠNG TÁC THUỐC)

Ứ mật trong gan của thai kỳ

Hiệu quả của điều trị bằng Ademetionine được đánh giá trong 7 thử nghiệm lâm sàng bao gồm 264 phụ nữ bị ứ mật trong gan của thai kỳ. Trong số 
này, 156 người được điều trị bằng ademetionine, 21 người dùng giả dược, 60 người kiểm soát tích cực (axit ursodeoxycholic) và 27 ademetionine 
cộng với axit ursodeoxycholic. Điều trị bằng ademetionine tiêm IV, IM hoặc uống, có hiệu quả trong điều trị ứ mật trong gan của thai kỳ với việc cải 
thiện các chỉ số sinh hóa và ngứa.

THẬN TRỌNG

Đạo luật Thực phẩm, Thuốc, Thiết bị và Mỹ phẩm nghiêm cấm việc pha chế mà không cần kê đơn.

KHO

Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30 ° C.

HẠN SỬ DỤNG

24 tháng

KHẢ DỤNG

Máy tính bảng: Alu / Alu vỉ 10 cái trong một hộp

Dung dịch tiêm: Một (1) hộp chứa: lọ thủy tinh trong suốt loại 1 (còn hoạt tính) x 5's + EP Ống thủy tinh trong suốt loại 1 trong 5 mL (hàm lượng thực) (làm chất pha loãng) x 
5's

Ademetionine butanedisulfonate (Transmetil) Viên nén 
500mg: Sản xuất bởi:
AbbVie SrL
SR 148 Pontina Km. 52 SNC
04011 Campoverde di Aprilia, Aprilia 
(LT) Ý



Ademetionine butanedisulfonate (Transmetil) 500mg bột pha dung dịch pha tiêm: 
Sản xuất bởi:
Famar L'Aigle
Rue de I'Isle
28380 Saint-Rémy sur Avre 
Pháp

Nhập khẩu bởi:
Phòng thí nghiệm Abbott
Trung tâm công ty Venice, 8 Turin St. 
Mckinley Town Centre, Fort Bonifacio 
Taguig City, Philippines
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