
Betahistine dihydrochloride viên 8 mg 
Betahistine dihydrochloride viên 16 mg

Betahistine dihydrochloride

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 Betahistine dihydrochloride là gì và nó được sử dụng để làm gì
2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng viên nén Betahistine dihydrochloride
3. Cách uống viên Betahistine dihydrochloride
4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

5. Cách bảo quản viên Betahistine dihydrochloride
6. Nội dung của gói và các thông tin khác

1. Viên nén Betahistine dihydrochloride là gì và nó được sử dụng để làm gì

Betahistine là một loại thuốc tương tự histamine được sử dụng để điều trị các triệu chứng của hội 
chứng Ménière như chóng mặt (chóng mặt), ù tai (ù tai), mất thính giác và buồn nôn.

Thuốc này hoạt động bằng cách cải thiện lưu lượng máu ở tai trong. Điều này làm giảm sự tích tụ của áp 
lực.

2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng viên nén Betahistine dihydrochloride

Không dùng viên nén Betahistine dihydrochloride:
- Nếu bạn bị dị ứng (quá mẫn cảm) với betahistine dihydrochloride hoặc bất kỳ thành phần nào 

khác của viên nén Betahistine dihydrochloride (xem phần 6, Nội dung bao bì và các thông tin 
khác).
nếu bạn bị cao huyết áp do khối u tuyến thượng thận (u thực bào), một khối u hiếm gặp của 
tuyến thượng thận.

-

Cảnh báo và đề phòng
-
-
-

nếu bạn bị loét dạ dày (loét dạ dày tá tràng) 
nếu bạn bị hen suyễn
nếu bạn bị phát ban cây tầm ma, phát ban trên da hoặc cảm lạnh ở mũi do dị ứng, vì những phàn nàn 
này có thể trầm trọng hơn.
nếu bạn bị huyết áp thấp-
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Nếu bạn mắc phải bất kỳ tình trạng nào ở trên, hãy tham khảo ý kiến   bác sĩ về việc bạn có thể dùng viên nén 
Betahistine dihydrochloride hay không.
Những nhóm bệnh nhân này cần được bác sĩ theo dõi trong quá trình điều trị.

Các loại thuốc khác và viên nén Betahistine dihydrochloride
Tương tác có nghĩa là các loại thuốc hoặc chất có thể ảnh hưởng đến cách hoạt động của nhau hoặc 
tác dụng phụ khi cả hai được sử dụng cùng một lúc.

Cho đến nay không có tương tác của betahistine với các loại thuốc khác đã được quan sát thấy.
Có thể betahistine có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc kháng histamine. Thuốc kháng 
histamine là loại thuốc được sử dụng đặc biệt để điều trị các bệnh dị ứng như sốt cỏ khô và say 
xe. Tham khảo ý kiến   bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn đang sử dụng thuốc kháng histamine (thuốc 
chống dị ứng) cùng lúc.

Thuốc ức chế monoamine-oxidase (MAOIs) - được sử dụng để điều trị trầm cảm hoặc bệnh Parkinson có thể làm 
tăng tiếp xúc với Betahistinedihydrochloridemáy tính bảng.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn đang sử dụng (hoặc gần đây đã sử dụng) các loại 
thuốc khác. Điều này cũng áp dụng cho các loại thuốc khác có sẵn mà không cần kê đơn.

Viên nén betahistine dihydrochloride với thức ăn và đồ uống Bạn có 
thể dùng Betahistine cùng hoặc sau khi ăn.

Mang thai, cho con bú và sinh sản
Không dùng viên nén betahistine dihydrochloride nếu bạn đang mang thai trừ khi bác sĩ của bạn 
quyết định rằng điều đó là hoàn toàn cần thiết. Xin bác sĩ cho lời khuyên.
Không cho con bú khi đang sử dụng viên nén betahistine dihydrochloride trừ khi được bác sĩ hướng dẫn. 
Người ta không biết liệu betahistine có đi vào sữa mẹ hay không

Lái xe và sử dụng máy móc
Viên nén betahistine dihydrochloride không có khả năng ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc sử dụng các 
công cụ hoặc máy móc của bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các bệnh mà bạn đang được điều trị bằng viên 
Betahistine dihydrochloride (chóng mặt, ù tai và mất thính lực liên quan đến hội chứng Meniere) có thể 
khiến bạn cảm thấy chóng mặt hoặc ốm và có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc sử dụng máy móc 
của bạn.
Viên nén betahistine dihydrochloride chứa lactose monohydrate
Thuốc này chứa 50 mg lactose monohydrat cho cường độ 8 mg và 100 mg lactose monohydrat cho 
cường độ 16 mg. Bệnh nhân có bất thường di truyền hiếm gặp về dung nạp galactose, những người 
bị thiếu men Lapp lactase hoặc kém hấp thu glucose-galactose không nên sử dụng thuốc này. Hãy 
cho bác sĩ biết nếu bạn biết mình mắc chứng không dung nạp đường.

3. Cách uống viên Betahistine dihydrochloride

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

Viên nén betahistine dihydrochloride không được khuyến cáo sử dụng cho trẻ em và thanh thiếu 
niên dưới 18 tuổi, vì không có dữ liệu về hiệu quả và độ an toàn ở những nhóm tuổi này.



Liều thông thường là: 
Người lớn
Liều khởi đầu thông thường là một đến hai viên 8 mg hoặc một nửa đến một viên 16 mg ba lần một 
ngày. Liều duy trì thường trong khoảng 24-48 mg mỗi ngày.

Có thể mất vài tuần trước khi bạn nhận thấy bất kỳ sự cải thiện nào.

Cách sử dụng
Nuốt viên thuốc với nước. Uống viên thuốc cùng hoặc sau khi ăn. . Hãy dùng thuốc này đúng như những gì 
bác sĩ đã nói với bạn. Kiểm tra với bác sĩ của bạn nếu bạn không chắc chắn.
Điều trị ban đầu bằng đường uống là 8 đến 16 mg ba lần mỗi ngày, tốt nhất là uống trong bữa ăn. Liều 
duy trì thường nằm trong khoảng 24 - 48 mg mỗi ngày. Liều hàng ngày không được vượt quá 48 mg. Liều 
dùng có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của từng bệnh nhân. Đôi khi sự cải thiện có thể được 
quan sát thấy chỉ sau một vài tuần điều trị.
Không có sẵn dữ liệu cho bệnh nhân suy gan. Không có 
sẵn dữ liệu cho bệnh nhân suy thận.
Dữ liệu hạn chế ở người cao tuổi, nên thận trọng khi sử dụng betahistine cho đối tượng này.

Sử dụng ở trẻ em và thanh thiếu niên (6 đến 18 tuổi)

Không khuyến khích sử dụng cho trẻ emvà thanh thiếu niên dưới 18 tuổi do thiếu dữ liệu về tính an 
toàn và hiệu quả.

Nếu bạn dùng nhiều viên nén betahistine dihydrochloride hơn mức cần thiết 
Nếu bạn đã dùng nhiều hơn liều lượng quy định, hãy hỏi ý kiến   bác sĩ.
Các triệu chứng của quá liều viên nén betahistine dihydrochloride là buồn nôn, nôn, các 
vấn đề về tiêu hóa, các vấn đề về phối hợp và - với liều cao hơn - phù.

Nếu bạn quên dùng viên nén betahistine dihydrochloride
Chờ cho đến khi bạn phải dùng liều tiếp theo. Không dùng liều gấp đôi để bù cho một viên 
thuốc đã quên.

Nếu bạn ngừng dùng viên nén betahistine dihydrochloride

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc sử dụng sản phẩm 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. Các tác dụng phụ sau có thể xảy ra:

Các tác dụng phụ nghiêm trọng sau có thể xảy ra khi điều trị bằng Betahistine:

-
-
Điều này có thể gây khó thở.
-Phát ban đỏ trên da, viêm ngứa da

Các phản ứng dị ứng như:
Sưng mặt, môi, lưỡi hoặc cổ.



Nếu có bất kỳ tác dụng phụ nào xảy ra, bạn nên ngừng điều trị ngay lập tức và liên hệ với bác sĩ của 

bạn.

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

Nhức đầu, thỉnh thoảng buồn ngủ, buồn nôn, khó tiêu, các khiếu nại nhẹ ở dạ dày như nôn mửa, 

đau dạ dày và chướng bụng. Dùng Betahistine với thức ăn có thể giúp giảm thiểu bất kỳ vấn đề nào 

về dạ dày.

Không xác định (không thể ước tính tần suất từ   dữ liệu có sẵn)

Ngứa, phát ban, nổi mề đay, nhịp tim bất thường (đánh trống ngực), co thắt phế quản có thể xảy ra ở bệnh nhân

bị hen phế quản

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. Bằng cách báo cáo các tác dụng phụ, bạn có thể giúp 
cung cấp thêm thông tin về độ an toàn của thuốc này.

Đối với Vương quốc Anh- Bạn cũng có thể báo cáo các tác dụng phụ trực tiếp thông qua Chương trình Thẻ Vàng 
tại: www.mhra.gov.uk/yellowcard

Đối với Ireland -Bạn cũng có thể báo cáo tác dụng phụ trực tiếp 
thông qua Cảnh giác Dược HPRA,
Earlsfort Terrace, IRL - Dublin 2;
ĐT: +353 1 6764971; Fax: +353 1 6762517. Trang 
web: www.hpra.ie;
E-mail: medsafety@hpra.ie.

5. Cách bảo quản viên Betahistine dihydrochloride

-
-
-
-

Bảo quản dưới 30 ° C.
Bảo quản máy tính bảng của bạn trong gói ban đầu để tránh ẩm. Để 
xa tầm tay và tầm nhìn của trẻ em.
Không uống thuốc sau khi hết hạn sử dụng được ghi rõ trên bao bì. Ngày 
hết hạn là 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

-

6. Nội dung của gói và các thông tin khác

Viên nén Betahistine dihydrochloride chứa những gì

Chất hoạt tính là betahistine dihydrochloride.
Mỗi viên chứa 8 mg hoặc 16 mg betahistine dihydrochloride. Viên 
nén chứa những thành phần không hoạt động sau:
Lactose monohydrat, povidon K25, axit xitric khan Tinh bột ngô, xenluloza vi tinh 
thể, crospovidon, dầu thực vật hydro hóa



Viên nén Betahistine dihydrochloride trông như thế nào và nội dung của gói

Betahistine dihydrochloride viên 8 mg
Sản phẩm thuốc này được trình bày dưới dạng viên nén màu trắng, tròn, dẹt, có các cạnh vát 
với dòng chữ 'BE' ở một bên và một đường kẻ ở mặt còn lại.
Vạch điểm chỉ để tạo điều kiện bẻ cho dễ nuốt và không chia thành các liều lượng 
bằng nhau.

Betahistine dihydrochloride viên nén 16 mg
Sản phẩm thuốc này được trình bày dưới dạng viên nén màu trắng, tròn, dẹt, có các cạnh vát với 
dòng chữ 'BF' ở một mặt và đường gạch ngang ở mặt còn lại.
Máy tính bảng có thể được chia thành hai nửa bằng nhau.

Đối với 8mg, viên nén được đóng gói trong các dải vỉ (PVC / PVdC-nhôm). Quy 
cách đóng gói 14, 20, 30, 50, 60, 84, 90 và 120 viên.

Đối với viên nén 16mg được đóng gói trong các dải vỉ (PVC / PVdC-nhôm) 
Kích thước gói 14, 20, 30, 60, 84, 90 và 120 viên.
Không phải tất cả các kích cỡ gói có thể được bán trên thị trường.

Người giữ giấy phép tiếp thị 
Accord Healthcare Limited,
Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, 
Vương quốc Anh

nhà chế tạo
Accord Healthcare Limited,
Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4 HF, 
Vương quốc Anh

Accord Healthcare Polska Sp.z oo,
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Ba Lan

Accord Healthcare BV, 
Winthontlaan 200,
3526 KV Utrecht,
Hà lan

Sản phẩm thuốc này được ủy quyền tại các quốc gia thành viên của EEA dưới các tên sau.

Quốc gia Tên được đề xuất phát minh
NL Betahistine 2HCL Accord 8/16 mg Tabletten
FR Betahistine Accord 8 mg Comprimes
I E Betahistine dihydrochloride Viên nén 8 / 16mg
NÓ Betahistine dihydrochloride Accord Healthcare 8/16 mg Compresse
PL Hợp đồng betahistine dihydrochloride
Vương quốc Anh Betahistine dihydrochloride Viên nén 8/16 mg

Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào tháng 12/2019.


