
Viên nén bao phim Stalevo 50 mg / 12,5 mg / 200 mg
levodopa / carbidopa / entacapone

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 chỉ định 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.

-

Nội dung trong tờ rơi này:
1. Stalevo là gì và nó được sử dụng để làm gì
2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Stalevo
3. Cách lấy Stalevo
4. Các tác dụng phụ có thể xảy 
ra 5 Cách bảo quản Stalevo
6. Nội dung của gói và các thông tin khác

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

Stalevo chứa ba hoạt chất (levodopa, carbidopa và entacapone) trong một viên nén bao 
phim. Stalevo được dùng để điều trị bệnh Parkinson.

Bệnh Parkinson là do mức độ thấp của một chất gọi là dopamine trong não. Levodopa làm tăng 
lượng dopamine và do đó làm giảm các triệu chứng của bệnh Parkinson. Carbidopa và entacapone 
cải thiện tác dụng antiparkinson của levodopa.

2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Stalevo

Đừng dùng Stalevo nếu bạn:

- bị dị ứng với levodopa, carbidopa hoặc entacapone, hoặc bất kỳ thành phần nào khác của thuốc này 
(được liệt kê trong phần 6)
bị bệnh tăng nhãn áp góc hẹp (một chứng rối loạn về 
mắt) có khối u của tuyến thượng thận
đang dùng một số loại thuốc để điều trị trầm cảm (kết hợp các chất ức chế MAO-A và MAO-B có 
chọn lọc hoặc các chất ức chế MAO không chọn lọc)
đã từng mắc hội chứng ác tính an thần kinh (NMS - đây là một phản ứng hiếm gặp đối với các loại thuốc dùng để điều 
trị rối loạn tâm thần nghiêm trọng)
đã từng bị tiêu cơ vân không do chấn thương (một chứng rối loạn cơ 
hiếm gặp) có bệnh gan nặng.

-
-
-

-

-
-

Cảnh báo và đề phòng

Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng Stalevo nếu bạn đã hoặc đã từng mắc :
- đau tim hoặc bất kỳ bệnh nào khác về tim bao gồm rối loạn nhịp tim hoặc mạch máu

hen suyễn hoặc bất kỳ bệnh nào khác về phổi
một vấn đề về gan, vì liều lượng của bạn có thể cần được điều chỉnh thận 
hoặc các bệnh liên quan đến hormone

-
-
-
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loét dạ dày hoặc co giật
Nếu bạn bị tiêu chảy kéo dài, hãy hỏi ý kiến   bác sĩ vì đó có thể là dấu hiệu của bệnh viêm 
ruột kết
bất kỳ dạng rối loạn tâm thần nghiêm trọng nào như rối loạn tâm thần

bệnh tăng nhãn áp góc rộng mãn tính, vì liều của bạn có thể cần được điều chỉnh và áp lực trong mắt 
của bạn có thể cần được theo dõi.

-
-

Tham khảo ý kiến   bác sĩ của bạn nếu bạn hiện đang dùng :

- thuốc chống loạn thần (thuốc dùng để điều trị chứng loạn thần)
- một loại thuốc có thể gây ra huyết áp thấp khi đứng lên từ ghế hoặc giường. Bạn nên biết rằng Stalevo có 

thể làm cho những phản ứng này tồi tệ hơn.

Tham khảo ý kiến   bác sĩ của bạn nếu trong quá trình điều trị với Stalevo bạn :

- nhận thấy rằng các cơ của bạn rất cứng nhắc hoặc giật dữ dội, hoặc nếu bạn bị run, kích động, lú lẫn, sốt, mạch 
nhanh, hoặc dao động huyết áp rộng. Nếu bất kỳ điều nào trong số này xảy ra, liên hệ với bác sĩ của bạn 
ngay lập tức
cảm thấy chán nản, có ý định tự tử hoặc nhận thấy những thay đổi bất thường trong hành vi của bạn
thấy mình đột nhiên buồn ngủ hoặc nếu bạn cảm thấy rất buồn ngủ. Nếu điều này xảy ra, bạn không nên lái xe hoặc sử 
dụng bất kỳ công cụ hoặc máy móc nào (xem thêm phần 'Lái xe và sử dụng máy móc')
nhận thấy rằng các chuyển động không kiểm soát bắt đầu hoặc trở nên tồi tệ hơn sau khi bạn bắt 
đầu dùng Stalevo. Nếu điều này xảy ra, bác sĩ của bạn có thể cần thay đổi liều lượng thuốc 
antiparkinson khi bạn bị tiêu chảy: nên theo dõi cân nặng của bạn để tránh giảm cân quá mức.

chán ăn tiến triển, suy nhược (suy nhược, kiệt sức) và giảm cân trong một thời gian 
tương đối ngắn. Nếu điều này xảy ra, cần xem xét đánh giá y tế tổng quát bao gồm 
chức năng gan
cảm thấy cần phải ngừng sử dụng Stalevo, hãy xem phần 'Nếu bạn ngừng dùng Stalevo'.

-
-

-

-

-

-

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn hoặc gia đình / người chăm sóc của bạn nhận thấy bạn đang phát triển các triệu chứng giống như 

nghiện dẫn đến thèm muốn dùng liều lượng lớn Stalevo và các loại thuốc khác được sử dụng để điều trị bệnh Parkinson.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn hoặc gia đình / người chăm sóc của bạn nhận thấy rằng bạn đang xuất hiện những thôi thúc hoặc thèm muốn 

hành xử theo những cách khác thường đối với bạn hoặc bạn không thể cưỡng lại sự thôi thúc, thúc đẩy hoặc cám dỗ để thực hiện một số 

hoạt động có thể gây hại cho bản thân hoặc người khác. Những hành vi này được gọi là rối loạn kiểm soát xung động và có thể bao gồm 

cờ bạc gây nghiện, ăn uống hoặc chi tiêu quá mức, ham muốn tình dục cao bất thường hoặc bận tâm đến việc gia tăng suy nghĩ hoặc cảm 

xúc tình dục.Bác sĩ của bạn có thể cần phải xem xét các phương pháp điều trị của bạn.

Bác sĩ có thể thực hiện một số xét nghiệm thường xuyên trong phòng thí nghiệm trong thời gian điều trị lâu dài với Stalevo.

Nếu bạn phải phẫu thuật, vui lòng cho bác sĩ biết rằng bạn đang sử dụng Stalevo.

Stalevo không được khuyến cáo sử dụng để điều trị các triệu chứng ngoại tháp (ví dụ như cử động 
không tự chủ, rung lắc, cứng cơ và co thắt cơ) do các loại thuốc khác gây ra.

Trẻ em và thanh thiếu niên

Kinh nghiệm với Stalevo ở bệnh nhân dưới 18 tuổi còn hạn chế. Do đó, việc sử dụng Stalevo ở trẻ em hoặc thanh thiếu 
niên không được khuyến khích.

Các loại thuốc khác và Stalevo

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.
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Không dùng Stalevo nếu bạn đang dùng một số loại thuốc để điều trị trầm cảm (kết hợp các chất ức 
chế MAO-A và MAO-B chọn lọc hoặc chất ức chế MAO không chọn lọc).

Stalevo có thể làm tăng tác dụng và tác dụng phụ của một số loại thuốc. Bao gồm các:
- thuốc dùng để điều trị trầm cảm như moclobemide, amitriptyline, desipramine, 

maprotiline, venlafaxine và paroxetine
rimiterole và isoprenaline, được sử dụng để điều trị các bệnh đường hô hấp adrenaline, 

được sử dụng cho các phản ứng dị ứng nghiêm trọng

noradrenaline, dopamine và dobutamine, được sử dụng để điều trị bệnh tim và huyết áp thấp alpha-
methyldopa, được sử dụng để điều trị huyết áp cao
apomorphine, được sử dụng để điều trị bệnh Parkinson.

-
-
-
-
-

Tác dụng của Stalevo có thể bị suy yếu do một số loại thuốc. Bao gồm các:
- Thuốc đối kháng dopamine được sử dụng để điều trị rối loạn tâm thần, buồn nôn và nôn
- phenytoin, được sử dụng để ngăn ngừa co giật
- papaverine dùng để thư giãn các cơ.

Stalevo có thể khiến bạn khó tiêu hóa sắt hơn. Do đó, không nên dùng Stalevo và thuốc bổ sung sắt cùng lúc. Sau 
khi uống một trong số chúng, hãy đợi ít nhất 2 đến 3 giờ trước khi uống thuốc còn lại.

Stalevo với đồ ăn và thức uống

Stalevo có thể được dùng cùng hoặc không cùng thức ăn. Đối với một số bệnh nhân, Stalevo có thể không được hấp thu tốt nếu nó được 

dùng cùng hoặc ngay sau khi ăn thực phẩm giàu protein (chẳng hạn như thịt, cá, các sản phẩm từ sữa, hạt và quả hạch). Tham khảo ý kiến   

bác sĩ của bạn nếu bạn nghĩ rằng điều này áp dụng cho bạn.

Mang thai, cho con bú và sinh sản

Nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, nghĩ rằng bạn có thể đang mang thai hoặc đang có kế hoạch sinh 
con, hãy hỏi ý kiến   bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc này.

Bạn không nên cho con bú trong thời gian điều trị bằng Stalevo.

Lái xe và sử dụng máy móc

Stalevo có thể làm giảm huyết áp của bạn, có thể khiến bạn cảm thấy choáng váng hoặc chóng mặt. Do đó, hãy đặc biệt 
cẩn thận khi bạn lái xe hoặc khi bạn sử dụng bất kỳ công cụ hoặc máy móc nào.

Nếu bạn cảm thấy rất buồn ngủ hoặc đôi khi bạn thấy mình đột nhiên ngủ thiếp đi, hãy đợi cho đến khi bạn cảm thấy hoàn 
toàn tỉnh táo trở lại trước khi lái xe hoặc làm bất cứ điều gì khác đòi hỏi bạn phải tỉnh táo. Nếu không, bạn có thể tự đặt mình 
và những người khác vào nguy cơ bị thương nặng hoặc tử vong.

Stalevo chứa sucrose

Stalevo chứa sucrose (1,2 mg / viên). Nếu bạn 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 Stalevo

Luôn dùng thuốc này đúng như bác sĩ hoặc dược sĩ đã nói với bạn. Kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ của 
bạn nếu bạn không chắc chắn.

Đối với người lớn và người cao tuổi :

- Bác sĩ sẽ cho bạn biết chính xác nên uống bao nhiêu viên Stalevo mỗi ngày.
- Các viên thuốc không được dùng để chia hoặc vỡ thành nhiều phần nhỏ hơn.
- Bạn chỉ nên uống một viên mỗi lần.
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-
-

Tùy thuộc vào cách bạn đáp ứng với điều trị, bác sĩ có thể đề xuất liều cao hơn hoặc thấp hơn. Nếu bạn 
đang dùng Stalevo 50 mg / 12,5 mg / 200 mg, 75 mg / 18,75 mg / 200 mg,
Viên nén 100 mg / 25 mg / 200 mg, 125 mg / 31,25 mg / 200 mg hoặc 150 mg / 37,5 mg / 200 mg, 
không dùng quá 10 viên mỗi ngày.

Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn cho rằng tác dụng của Stalevo quá mạnh hoặc quá yếu hoặc nếu bạn gặp 
phải các tác dụng phụ có thể xảy ra.

Bức tranh 1Để mở chai lần đầu tiên: mở nắp, sau đó dùng 
ngón tay cái ấn vào niêm phong cho đến khi vỡ. 
Xem hình 1.

Nếu bạn dùng nhiều Stalevo hơn mức cần thiết

Nếu bạn vô tình uống nhiều viên Stalevo hơn mức cần thiết, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn ngay lập 
tức. Trong trường hợp quá liều, bạn có thể cảm thấy bối rối hoặc kích động, nhịp tim của bạn có thể chậm hơn hoặc 
nhanh hơn bình thường hoặc màu da, lưỡi, mắt hoặc nước tiểu của bạn có thể thay đổi.

Nếu bạn quên lấy Stalevo

Không dùng liều gấp đôi để bù cho một viên thuốc đã quên.

Nếu còn hơn 1 giờ cho đến liều tiếp theo của bạn :
Uống một viên ngay khi nhớ ra, và viên tiếp theo vào lúc bình thường.

Nếu còn ít hơn 1 giờ cho đến liều tiếp theo của bạn :
Uống một viên ngay khi bạn nhớ ra, đợi 1 giờ, sau đó uống viên khác. Sau đó tiếp tục như bình thường.

Luôn để ít nhất một giờ giữa các viên Stalevo, để tránh các tác dụng phụ có thể xảy ra.

Nếu bạn ngừng dùng Stalevo

Đừng ngừng dùng Stalevo trừ khi bác sĩ yêu cầu. Trong trường hợp này, bác sĩ có thể cần phải điều chỉnh các 
loại thuốc antiparkinson khác, đặc biệt là levodopa, để kiểm soát đầy đủ các triệu chứng của bạn. Nếu bạn đột 
ngột ngừng dùng Stalevo và các loại thuốc antiparkinsonian khác, nó có thể dẫn đến các tác dụng phụ không 
mong muốn.

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, thuốc này có thể gây ra tác dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải. Nhiều tác dụng 
phụ có thể thuyên giảm bằng cách điều chỉnh liều lượng.

Nếu bạn trong quá trình điều trị với Stalevo gặp các triệu chứng sau,liên hệ với bác sĩ của bạn ngay 
lập tức:
- Cơ bắp của bạn rất cứng hoặc giật dữ dội, bạn bị run, kích động, lú lẫn, sốt, mạch nhanh hoặc dao 

động huyết áp rộng. Đây có thể là các triệu chứng của hội chứng ác tính an thần kinh (NMS, 
một phản ứng nghiêm trọng hiếm gặp với các loại thuốc dùng để điều trị rối loạn hệ thần kinh 
trung ương) hoặc tiêu cơ vân (một rối loạn cơ nặng hiếm gặp).
Phản ứng dị ứng, các dấu hiệu có thể bao gồm phát ban (phát ban cây tầm ma), ngứa, phát ban, 
sưng mặt, môi, lưỡi hoặc cổ họng. Điều này có thể gây khó thở hoặc khó nuốt.

-
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Rất phổ biến (có thể ảnh hưởng đến hơn 1/10 người)
- cử động không kiểm soát được (rối loạn vận động)
- cảm thấy buồn nôn (buồn nôn)
- nước tiểu đổi màu nâu đỏ vô hại
- đau cơ
- bệnh tiêu chảy

Phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 10 người)
- choáng váng hoặc ngất xỉu do huyết áp thấp, huyết áp cao
- tồi tệ hơn của các triệu chứng Parkinson, chóng mặt, buồn ngủ
- nôn mửa, đau bụng và khó chịu, ợ chua, khô miệng, táo bón
- không thể ngủ, ảo giác, lú lẫn, những giấc mơ bất thường (bao gồm cả ác mộng), mệt mỏi
- thay đổi tinh thần - bao gồm các vấn đề về trí nhớ, lo lắng và trầm cảm (có thể có ý 

nghĩ tự tử)
các sự kiện bệnh tim hoặc động mạch (ví dụ như đau ngực), nhịp tim không đều hoặc nhịp tim 
giảm thường xuyên hơn
hụt hơi
tăng tiết mồ hôi, phát ban co 
cứng cơ, phù chân, mờ mắt

thiếu máu
giảm cảm giác thèm ăn, giảm cân 
đau đầu, đau khớp
nhiễm trùng đường tiết niệu

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Không phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 100 người)

- đau tim
- chảy máu trong ruột
- thay đổi số lượng tế bào máu có thể dẫn đến chảy máu, xét nghiệm chức năng gan bất thường
- co giật
- cảm thấy kích động
- các triệu chứng loạn thần
- viêm đại tràng (viêm ruột kết)
- đổi màu ngoài nước tiểu (ví dụ da, móng tay, tóc, mồ hôi)
- khó nuốt
- không có khả năng đi tiểu

Không biết (không thể ước tính từ dữ liệu có sẵn)
Thèm ăn với liều lượng lớn Stalevo vượt quá mức cần thiết để kiểm soát các triệu chứng vận động, được gọi là hội chứng 
rối loạn điều hòa dopamine. Một số bệnh nhân gặp phải các cử động bất thường nghiêm trọng không tự chủ (rối loạn 
vận động), thay đổi tâm trạng hoặc các tác dụng phụ khác sau khi dùng liều lớn Stalevo.

Các tác dụng phụ sau đây cũng đã được báo cáo :
- viêm gan (viêm gan)
- ngứa

Bạn có thể gặp các tác dụng phụ sau:
- Không có khả năng chống lại xung lực để thực hiện một hành động có thể có hại, có thể bao gồm:

- xung đột mạnh mẽ để đánh bạc quá mức bất chấp hậu quả cá nhân hoặc gia đình nghiêm trọng
- thay đổi hoặc gia tăng sở thích tình dục và hành vi quan tâm đáng kể đến bạn hoặc người khác, 

ví dụ, ham muốn tình dục gia tăng
- mua sắm hoặc chi tiêu quá mức không kiểm soát được
- ăn uống vô độ (ăn một lượng lớn thức ăn trong một khoảng thời gian ngắn) hoặc ăn uống ép buộc (ăn 

nhiều hơn mức bình thường và nhiều hơn mức cần thiết để thỏa mãn cơn đói của bạn).

Nói với bác sĩ của bạn nếu bạn gặp bất kỳ hành vi nào trong số này; họ sẽ thảo luận về cách quản lý hoặc 
giảm các triệu chứng.

5



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 tác dụng phụ trực tiếp qua Trang web Chương 
trình 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.

5. Cách lưu trữ Stalevo

Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em.

Không sử dụng thuốc này sau khi hết hạn sử dụng được ghi trên chai và hộp sau khi hết EXP. Ngày 
hết hạn là ngày cuối cùng của tháng đó.

Sản phẩm thuốc này không yêu cầu bất kỳ điều kiện bảo quản đặc biệt nào.

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 có ích cho bảo vệ môi trường.

6. Nội dung của gói và các thông tin khác

Stalevo chứa những gì

-
-

Các chất hoạt tính của Stalevo là levodopa, carbidopa và entacapone.
Mỗi viên nén Stalevo 50 mg / 12,5 mg / 200 mg chứa 50 mg levodopa, 12,5 mg carbidopa và 
200 mg entacapone.
Các thành phần khác trong lõi máy tính bảng là natri croscarmellose, magie stearat, tinh bột 
ngô, mannitol (E421) và povidone (E1201)
Các thành phần trong lớp phủ phim là glycerol (85%) (E422), hypromellose, magie stearat, 
polysorbate 80, oxit sắt đỏ (E172), sucrose, titanium dioxide (E171) và oxit sắt màu vàng 
(E172).

-

-

Stalevo trông như thế nào và nội dung của gói

Stalevo 50 mg / 12,5 mg / 200 mg: viên nén bao phim hình tròn, lồi, không có nắp, màu nâu hơi nâu hoặc hơi xám, 
được đánh dấu 'LCE 50' ở một mặt.

Stalevo có sáu kích thước gói khác nhau (10, 30, 100, 130, 175 hoặc 250 viên). Không phải tất cả các kích cỡ gói có thể được bán trên thị 

trường.

Người giữ giấy phép tiếp thị 
Tổng công ty Orion
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Phần Lan

nhà chế tạo
Orion Corporation Orion Pharma 
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Phần Lan

Orion Corporation Orion Pharma 
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
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Phần Lan

Để biết bất kỳ thông tin nào về loại thuốc này, vui lòng liên hệ với đại diện địa phương của Người có 
Giấy phép Tiếp thị.

Vương quốc Anh
Orion Pharma (UK) Ltd. Điện 
thoại: +44 1635 520 300

Tờ rơi này đã được sửa đổi lần cuối trong. 

Tháng 1 năm 2021.
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