
Tờ rơi gói: Thông tin cho
người dùng

• Nếu bạn bị nhiễm trùng thường xuyên như sốt, 
ớn lạnh, đau họng hoặc loét miệng. Đây có 
thể là dấu hiệu của một vấn đề về máu được 
gọi là 'giảm bạch cầu'

• Nếu bạn hoặc người khác trong gia đình bạn 
có tiền sử ung thư vú.

• Nếu bạn có mức prolactin cao.

Amisulpride 50mg, 100mg,
Viên nén 200mg & 400mg

(Amisulpride)

Các vấn đề nghiêm trọng về gan đã được báo cáo 
với Viên nén Amilsulpride. Nói chuyện với bác sĩ 
của bạn ngay lập tức nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, 
chán ăn, buồn nôn, nôn mửa, đau bụng hoặc đổi 
màu vàng ở mắt hoặc da.

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 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 
hoặc 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.

Nếu bạn không chắc liệu có những điều trên áp dụng cho 
mình hay không, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ 
trước khi dùng Amisulpride Tablets.

Các loại thuốc khác và Viên nén Amisulpride Vui lòng 
cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết nếu bạn đang dùng hoặc gần 
đây đã dùng bất kỳ loại thuốc nào khác. Điều này bao 
gồm các loại thuốc bạn mua mà không cần đơn, bao gồm 
cả thuốc thảo dược. Điều này là do Viên nén Amisulpride 
có thể ảnh hưởng đến cách hoạt động của một số loại 
thuốc khác. Ngoài ra, một số loại thuốc có thể ảnh hưởng 
đến cách hoạt động của Amisulpride Tablets.

Nội dung trong tờ rơi này
1. Viên nén Amisulpride là gì và chúng được sử dụng 

để làm gì
2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng 

Amisulpride Tablets
3. Cách dùng Viên nén Amisulpride
4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra
5. Cách bảo quản Amisulpride Tablets
6. Nội dung của gói và các thông tin khác

Không dùng thuốc này và cho bác sĩ biết 
nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào 
sau đây:
• Levodopa để điều trị bệnh Parkinson
• Thuốc được gọi là 'chất chủ vận dopamine' như 

ropinirole và bromocriptine

Hãy cho bác sĩ của bạn TRƯỚC KHI bắt đầu 
dùng thuốc nếu bạn đang dùng bất kỳ loại nào 
sau đây:
• Thuốc để giảm nhịp tim của bạn như 

quinidine, disopyramide, amiodarone và 
sotalol

• thuốc điều trị huyết áp cao và các vấn đề về 
tim như diltiazem, verapamil, guanfacine 
hoặc digitalis

• clonidine được sử dụng cho chứng đau nửa đầu, bốc 
hỏa hoặc huyết áp cao

• các loại thuốc chống rối loạn tâm thần khác được sử dụng cho 

các vấn đề tâm thần

• thuốc trị đau dữ dội được gọi là thuốc 
phiện như morphin và pethidine

• thuốc giảm đau như tramadol và 
indomethacin
• mefloquine, thuốc dùng để điều trị bệnh sốt rét
• thuốc giúp bạn ngủ như thuốc an thần 

và thuốc benzodiazepine
• thuốc mê
• thuốc kháng histamine như promethazine khiến 

bạn buồn ngủ
• Clozapine được sử dụng để điều trị bệnh tâm thần phân liệt

• thuốc gây hạ kali máu như thuốc lợi tiểu hạ 
kali máu, thuốc kích thích
thuốc nhuận tràng, amphotericin B IV, glucocorticoid 
hoặc tetracosactide

1. BẢNG TÍNH AMISULPRIDE LÀ GÌ VÀ 
ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ LÀM GÌ

Amisulpride thuộc về một nhóm thuốc được gọi là 
'thuốc chống loạn thần'.
Các viên thuốc này được sử dụng để điều trị một chứng bệnh 
gọi là tâm thần phân liệt. Tâm thần phân liệt có thể khiến bạn 
cảm thấy, nhìn hoặc nghe thấy những thứ không tồn tại, có 
những suy nghĩ kỳ lạ và đáng sợ, thay đổi cách bạn hành động 
và khiến bạn cảm thấy đơn độc. Đôi khi những người có các 
triệu chứng này cũng có thể cảm thấy căng thẳng, lo lắng 
hoặc trầm cảm. Viên nén Amisulpride hoạt động bằng cách cải 
thiện những suy nghĩ, cảm xúc và hành vi bị rối loạn. Nó được 
sử dụng để điều trị bệnh tâm thần phân liệt khi mới bắt đầu và 
cả về lâu dài.

2. NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT TRƯỚC 
KHI LẤY BẢNG ĐIỂM AMISULPRIDE

Không dùng Amisulpride Tablets:
• Nếu bạn bị dị ứng với amisulpride hoặc bất kỳ 

thành phần nào khác của thuốc này (được liệt 
kê trong phần 6). Các dấu hiệu của phản ứng 
dị ứng bao gồm: phát ban, khó nuốt hoặc thở, 
sưng môi, mặt, cổ họng hoặc lưỡi.

• Nếu bạn có một khối u phụ thuộc prolactin hoặc 
ung thư vú

• Nếu bạn bị u thực bào (một khối u trên tuyến 
thượng thận)

• Nếu bạn dưới 18 tuổi.
• Nếu bạn đang dùng thuốc chống loạn nhịp 

tim để kiểm soát nhịp tim như quinidine, 
disopyramide, procainamide, amiodarone, 
sotalol

• Nếu bạn đang dùng bepridil (thuốc chẹn kênh canxi 
được sử dụng để giảm đau ngực)

• Nếu bạn đang dùng cisapride cho các 
vấn đề về đường tiêu hóa

• Nếu bạn đang dùng sultopride được sử dụng trong bệnh 

tâm thần phân liệt

• Nếu bạn đang dùng thioridazine được sử dụng cho bệnh tâm 

thần phân liệt và rối loạn tâm thần

• Nếu bạn đang dùng erythromycin IV và sparfloxacin 
được sử dụng trong các bệnh nhiễm trùng

• Nếu bạn đang dùng vincamine IV được sử dụng để 
cải thiện lưu lượng máu trong não

• Nếu bạn đang dùng halofantrine dùng để điều trị bệnh 
sốt rét

• Nếu bạn đang dùng pentamidine được sử dụng trong nhiễm 
trùng ngực

• Nếu bạn đang dùng levodopa, một loại thuốc để 
điều trị bệnh Parkinson (xem phần 'Dùng các loại 
thuốc khác')

• Nếu bạn đã được chẩn đoán có khối u tuyến 
yên.

Thay thế bằng những thứ sau.

Nếu bạn không chắc chắn liệu bất kỳ điều nào ở trên áp 
dụng cho mình, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ trước 
khi dùng Amisulpride.

Viên nén Amisulpride với thức ăn và đồ uống
• Nuốt Viên nén Amisulpride với nhiều nước 

trước bữa ăn.
• Không uống rượu khi bạn đang dùng Amisulpride 

Tablet. Điều này là do nó có thể ảnh hưởng 
đến cách hoạt động của thuốc.

Mang thai, cho con bú và sinh sản 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 trước khi dùng thuốc này.

Thai kỳ
Viên nén Amisulpride không được khuyến cáo trong thời 
kỳ mang thai và phụ nữ có khả năng sinh đẻ không sử 
dụng biện pháp tránh thai hiệu quả.
Nếu bạn sử dụng Viên nén Amisulpride trong 
ba tháng cuối của thai kỳ, em bé của bạn có thể 
bị kích động, căng cơ tăng lên, cơ thể run rẩy 
không tự chủ, buồn ngủ, khó thở hoặc khó bú.

Nói chuyện với bác sĩ của bạn, nếu em bé của bạn phát triển bất kỳ triệu 

chứng nào trong số này.

Cho con bú
Bạn không nên cho con bú trong khi điều trị bằng 
Amisulpride Tablets. Nói chuyện với bác sĩ của bạn về 
cách tốt nhất để cho trẻ ăn nếu bạn đang dùng Viên 
nén Amisulpride.

Không dùng thuốc này nếu bất kỳ trường hợp nào ở trên áp dụng 
cho bạn. Nếu bạn không chắc chắn, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc 
dược sĩ của bạn trước khi dùng Amisulpride Tablets.

Lái xe và sử dụng máy móc:
Bạn có thể cảm thấy kém tỉnh táo, buồn ngủ hoặc buồn 
ngủ và bị mờ mắt khi dùng thuốc này. Nếu điều này xảy 
ra, không lái xe hoặc sử dụng bất kỳ công cụ hoặc máy 
móc nào.

Cảnh báo và đề phòng
Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi 
dùng Amisulpride Tablets.
• Nếu bạn bị bệnh thận
• Nếu bạn có tiền sử bị động kinh hoặc co giật 
(phù)
• Nếu bạn bị bệnh Parkinson
• Nếu bạn có nhịp tim (nhịp) bất thường
• Nếu bạn có nhịp tim chậm (dưới 55 nhịp mỗi 
phút)
• Nếu bạn có nồng độ kali thấp trong máu

• Nếu bạn có khoảng QT dài (vấn đề 
dẫn truyền tim)

• Nếu bạn hoặc người khác trong gia đình bạn có 
tiền sử về cục máu đông, vì những loại thuốc 
như thế này có liên quan đến việc hình thành cục 
máu đông

• Nếu bạn bị bệnh tim hoặc tiền sử gia đình có 
vấn đề về tim

• Nếu bác sĩ nói với bạn rằng bạn có thể bị đột 
quỵ
• Nếu bạn bị tiểu đường hoặc đã được thông báo rằng 

bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn
• Nếu bạn là người cao tuổi. Điều này là do người cao 

tuổi dễ bị huyết áp thấp hoặc cảm thấy buồn ngủ. 
Một sự gia tăng nhỏ về số ca tử vong của người 
cao tuổi mắc chứng sa sút trí tuệ đã được báo cáo 
ở những bệnh nhân dùng thuốc chống loạn thần 
so với những người không dùng thuốc chống loạn 
thần.

• Nếu bạn có số lượng tế bào bạch cầu thấp (mất bạch 
cầu hạt). Điều này có nghĩa là bạn có thể dễ bị 
nhiễm trùng hơn bình thường.

Viên nén amisulpride 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 trước khi 
dùng sản phẩm thuốc này.

3. CÁCH LẤY BẢNG ĐIỂM AMISULPRIDE

Luôn dùng thuốc này theo đúng cách bác sĩ 
hoặc dược sĩ đã yêu cầu. Kiểm tra với bác sĩ 
hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn không chắc 
chắn.

Dùng thuốc này
• Dùng thuốc này bằng đường uống.
• Nuốt cả viên với nước. Không nhai viên 

nén của bạn.
• Uống trước bữa ăn.
• Nếu bạn cảm thấy tác dụng của thuốc quá yếu 

hoặc quá mạnh, đừng tự thay đổi liều lượng 
mà hãy hỏi ý kiến   bác sĩ.

Lấy bao nhiêu
• Số lượng Viên nén Amisulpride bạn dùng sẽ tùy 

thuộc vào bệnh của bạn. Làm theo hướng dẫn 
của bác sĩ một cách cẩn thận.

Liều uống được khuyến nghị cho: 
Người lớn
• Liều thông thường là từ 50mg đến 

800mg mỗi ngày.
• Bác sĩ của bạn có thể bắt đầu một liều thấp hơn 

nếu cần thiết.

TITLE - AMISULPRIDE / SOLIAN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN VIETNAMESE

Source : Medicines Org UK

https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.548.pdf
www.911globalmeds.com/buy-amisulpride-solian-online


• Nếu cần, bác sĩ có thể kê đơn lên 
đến 1200mg mỗi ngày.

• Liều lên đến 300mg mỗi ngày có thể được 
dùng như một liều duy nhất. Đi theo
liều lượng vào cùng một thời điểm mỗi ngày.

• Liều trên 300mg nên uống một nửa vào 
buổi sáng và một nửa vào buổi tối

• thời kỳ kinh nguyệt dừng lại
• vú to ở nam giới
• khó đạt được hoặc duy trì sự cương 

cứng, hoặc xuất tinh
• cảm thấy chóng mặt (có thể do huyết áp thấp)

• mờ mắt

Không phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 
100 người)
• nhịp tim chậm lại
• lượng đường trong máu cao (tăng đường huyết)
• cảm thấy bối rối
• nghẹt mũi
• một tình trạng gọi là 'loãng xương'. Đây là 

lúc xương của bạn dễ bị gãy hơn.
• mức độ cao của chất béo (chất béo trung tính) 

hoặc cholesterol trong máu
• tình cờ hít phải thức ăn có nguy cơ bị viêm 

phổi (nhiễm trùng phổi)
• tăng huyết áp
• khó đi qua nước (nước tiểu)
• Tổn thương mô gan

Hơi già
• Bác sĩ sẽ cần kiểm tra chặt chẽ bạn vì 

bạn có nhiều khả năng bị huyết áp 
thấp hoặc
buồn ngủ do thuốc này.

Bệnh nhân có vấn đề về thận
Bác sĩ có thể cần cho bạn liều thấp hơn.

Trẻ em dưới 18 tuổi Viên nén 
amisulpride không nên dùng cho trẻ em 
dưới 18 tuổi

Nếu bạn dùng nhiều Viên nén Amisulpride hơn 
mức cần thiết
Nếu bạn uống nhiều viên hơn mức cần thiết, hãy 
nói với bác sĩ hoặc đến ngay khoa cấp cứu bệnh 
viện. Mang theo gói thuốc bên mình. Điều này để 
bác sĩ biết những gì bạn đã dùng. Các tác dụng 
sau có thể xảy ra: cảm thấy bồn chồn hoặc run rẩy, 
cơ bắp cứng lại, cảm thấy buồn ngủ hoặc buồn 
ngủ có thể dẫn đến mất ý thức.

Hiếm (có thể ảnh hưởng đến 1 trong số 1000 người)
• khối u lành tính không phải ung thư (chẳng hạn như 
prolactinoma)
• cảm thấy không khỏe, lú lẫn hoặc yếu, cảm thấy 

buồn nôn (buồn nôn), chán ăn, cảm thấy cáu 
kỉnh. Đây có thể là một căn bệnh được gọi là 
hội chứng tiết hormone chống bài niệu không 
thích hợp (SIADH)

• mệt mỏi, yếu ớt, lú lẫn, đau nhức các cơ, vẫn hoạt 
động hoặc không hoạt động tốt. Điều này có thể 
là do lượng natri trong máu của bạn thấp

Nếu bạn quên dùng Amisulpride Tablets Nếu 
bạn quên dùng một liều, hãy uống ngay khi bạn 
nhớ ra. Tuy nhiên, nếu gần đến thời gian dùng 
liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều đã quên. Không 
dùng liều gấp đôi để bù cho liều đã quên.

Không xác định (không thể ước tính tần suất 
từ   dữ liệu có sẵn) (FONT: BOLD)
• Hội chứng chân bồn chồn (cảm giác khó chịu ở 

chân tạm thời thuyên giảm khi cử động và 
các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn vào cuối 
ngày).

• Tăng độ nhạy cảm của da với ánh nắng mặt trời 
và tia cực tím.

Nếu bạn ngừng dùng Amisulpride Tablets Tiếp tục 
dùng Amisulpride Tablets cho đến khi bác sĩ yêu cầu 
bạn dừng lại.
Đừng ngừng dùng Amisulpride Tablets nếu bạn cảm thấy 
tốt hơn. Nếu bạn dừng lại, bệnh của bạn có thể nặng hơn 
hoặc tái phát trở lại. 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 qua Sơ đồ 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.

Trừ khi bác sĩ cho bạn biết cách khác, không 
nên ngừng thuốc viên Amisulpride đột 
ngột. Việc ngừng điều trị đột ngột có thể 
gây ra các tác dụng phụ như:
• cảm thấy hoặc bị ốm
• đổ mồ hôi
• khó ngủ hoặc cảm thấy bồn chồn
• cứng cơ hoặc cử động cơ thể bất 
thường
• tình trạng ban đầu của bạn có thể trở lại. 5. CÁCH LƯU TRỮ BẢNG TÍNH 

AMISULPRIDEXét nghiệm máu

Dùng Amisulpride Tablets có thể ảnh hưởng đến kết quả 
của một số xét nghiệm máu. Chúng bao gồm các xét 
nghiệm để đo hormone gọi là 'prolactin' và xét nghiệm 
gan. Nếu bạn định làm xét nghiệm máu, điều quan trọng 
là phải cho bác sĩ biết bạn đang dùng Amisulpride 
Tablets.

Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm 
với của trẻ em.
• Không lưu trữ trên 25 ° C
• Bảo quản trong thùng chứa ban đầu.
• Không sử dụng sau hạn sử dụng ghi trên thùng, 

hạn sử dụng tính đến ngày cuối cùng của 
tháng.

• Thuốc không được thải bỏ qua nước thải hoặc 
rác thải sinh hoạt. Hỏi dược sĩ của bạn cách 
loại bỏ các loại thuốc không còn cần thiết. 
Những biện pháp này sẽ có ích cho bảo vệ 
môi trường.

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, Viên nén Amisulpride có thể 
gây ra tác dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải. 6. NỘI DUNG BAO BÌ VÀ CÁC THÔNG TIN 

KHÁC
Ngừng dùng Amisulpride Tablets và đi khám 
bác sĩ hoặc đến bệnh viện ngay lập tức nếu: Viên nén Amisulpride chứa những gì: 

Cáctích cựcthành phần là amisulpride. 
Mỗi viên 50mg chứa 50mg amisulpride.

Mỗi viên 100mg chứa 100mg 
amisulpride.
Mỗi viên 200mg chứa 200mg 
amisulpride.
Mỗi viên 400mg chứa 400mg 
amisulpride.

Không phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 
100 người)
• bạn có phản ứng dị ứng. Các dấu hiệu có 

thể bao gồm ngứa, nổi cục,
nuốt hoặc khó thở, sưng môi, mặt, cổ họng 
hoặc lưỡi

• Bạn bị nhiễm trùng nhiều hơn bình thường. 
Điều này có thể là do rối loạn máu (mất 
bạch cầu hạt) hoặc giảm số lượng bạch 
cầu (giảm bạch cầu hoặc giảm bạch cầu).

• bạn bị phù (co giật)

Các chất khác cho Viên nén Amisulpride 50mg, 
100mg & 200mg là tinh bột ngô, monohydrat 
lactose, metylcellulose 400cps, silica khan 
dạng keo và magie stearat.

Hiếm (có thể ảnh hưởng đến 1 trong số 1000 người)
• Bạn bị nhiệt độ cao, đổ mồ hôi, cứng cơ, tim đập 

nhanh, thở nhanh và cảm thấy bối rối, buồn ngủ 
hoặc kích động. Đây có thể là các triệu chứng của 
một tác dụng phụ nghiêm trọng nhưng hiếm gặp 
được gọi là 'hội chứng ác tính an thần kinh'

• Bạn có nhịp tim rất nhanh hoặc bất thường 
hoặc đau ngực, có thể dẫn đến đau tim 
hoặc rối loạn tim đe dọa tính mạng.

• Bạn có cục máu đông trong tĩnh mạch, đặc 
biệt là ở chân (các triệu chứng bao gồm 
sưng, đau và đỏ ở chân), có thể di chuyển 
qua các mạch máu đến phổi gây đau ngực 
và khó thở. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu 
chứng nào trong số này, hãy tìm lời khuyên 
y tế ngay lập tức.

Các chất khác trong Viên nén Amisulpride 
400mg là monohydrat lactose, natri tinh bột 
glycollat, magie stearat, xenluloza vi tinh thể, 
metylcellulose 400cps, copolyme methacrylate 
cơ bản butyl hóa, titanium dioxide (E171), talc và 
macrogol 6000.

Viên nén Amisulpride trông như thế nào 
và nội dung của gói
Amisulpride 50mg, 100mg & 200mg Viên nén màu 
trắng đến trắng, hình tròn, ghi điểm, không tráng với 
50, MAM100 và MAM200 được đánh dấu tương ứng 
trên một mặt.
Viên nén Amisulpride 400mg
Viên nén bao phim màu trắng đến trắng nhạt, hình 
trứng, hai mặt lồi, có vạch kẻ, đánh dấu MAM400 ở 
một mặt.
Thuốc Amisulpride 50mg, 100mg, 200mg & 
400mg có dạng vỉ 60 viên.

Hãy cho bác sĩ của bạn càng sớm càng tốt nếu bạn 
có bất kỳ tác dụng phụ nào sau đây: Rất phổ biến 
(có thể ảnh hưởng đến hơn 1/10 người)

• run rẩy, cứng cơ hoặc co thắt. chuyển động chậm, 
tiết nhiều nước bọt hơn bình thường hoặc cảm 
thấy bồn chồn

Nhà sản xuất và chủ sở hữu ủy 
quyền tiếp thị
Người giữ giấy phép tiếp thị: 
Milpharm Limited
Ares, Khu thương mại Odyssey, 
Đường West End,
South Ruislip, HA4 6QD, 
Vương quốc Anh

Phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 10 người)
• Các cử động mà bạn không thể kiểm soát, chủ 

yếu là của tay và chân. (Các triệu chứng này 
có thể giảm bớt nếu bác sĩ giảm liều 
Amisulpride của bạn hoặc kê thêm một loại 
thuốc) Nhà sản xuất của:

Milpharm Limited
Ares, Khu thương mại Odyssey, 
Đường West End,
Ruislip Nam, HA4 6QD 
Vương quốc Anh,

Không phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 
100 người)
• các cử động mà bạn không thể kiểm soát, 

chủ yếu là mặt và lưỡi

Các tác dụng phụ khác bao gồm:
Phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 10 người)
• Khó ngủ (mất ngủ) hoặc cảm thấy lo lắng 

hoặc kích động
• cảm thấy buồn ngủ hoặc buồn ngủ
• táo bón, cảm thấy hay bị ốm, khô miệng

• tăng cân
• sản xuất sữa mẹ bất thường ở phụ nữ và nam 

giới, đau vú

APL Swift Services (Malta) Ltd., 
HF26, Hal Far Industrial Estate, 
Hal Far, Birzebbugia BBG 3000

PL16363 / 0145
PL16363 / 0146
PL16363 / 0147
PL16363 / 0148

Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào tháng 8/2021.
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