
Celiprolol Hydrochloride Viên nén 200 mg 
Celiprolol Hydrochloride Viên nén 400 mg

Đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước khi bạn bắt đầu dùng thuốc này vì nó có 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.
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Nội dung trong tờ rơi này:
1. Celiprolol Hydrochloride là gì và nó được sử dụng để làm gì
2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Celiprolol Hydrochloride
3. Cách dùng Celiprolol Hydrochloride
4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

5. Cách bảo quản Celiprolol Hydrochloride
6. Nội dung của gói và các thông tin khác.

1. Celiprolol Hydrochloride là gì và nó được sử dụng để làm gì

Tên thuốc của bạn là Celiprolol Hydrochloride Viên nén 200 mg hoặc 400 mg (được gọi là Celiprolol 
Hydrochloride trong tờ rơi này).
Celiprolol Hydrochloride có chứa một loại thuốc gọi là celiprolol hydrochloride. Thuốc này thuộc về một nhóm thuốc được 
gọi là thuốc chẹn beta. Nó hoạt động bằng cách làm chậm nhịp tim của bạn hoặc giảm huyết áp của bạn. Nó được sử dụng 
để điều trị huyết áp cao (tăng huyết áp).

2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Celiprolol Hydrochloride

Không dùng Celiprolol Hydrochloride nếu bạn:
- bị dị ứng với celiprolol hydrochloride hoặc bất kỳ thành phần nào 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
Đã từng bị phản ứng dị ứng với thuốc chẹn beta (propranolol, sotalol, timolol, v.v.) trong quá 
khứ, bị nhịp tim không đều / rất chậm (được gọi là nhịp tim chậm) hoặc huyết áp thấp (hạ 
huyết áp) bị suy tim không dưới kiểm soát (suy tim là tình trạng tim của bạn không bơm máu 
tốt như bình thường), có nhịp tim bất thường, khó thở và sưng mắt cá chân

bị lỡ nhịp (tắc nghẽn tim) hoặc các vấn đề về tim khác hoặc bạn bị xơ cứng động mạch có vấn đề 
về thận nghiêm trọng
bị hoặc đã từng mắc các đợt hen suyễn, thở khò khè hoặc các vấn đề về hô hấp nghiêm 
trọng khác có một khối u hiếm gặp gọi là u thực bào không được điều trị
có nồng độ axit bất thường trong máu (nhiễm toan chuyển hóa), thường do bệnh nặng đã 
dùng theophylline (một loại thuốc chống hen suyễn).
mắc bệnh tắc động mạch ngoại vi giai đoạn cuối hoặc hội chứng Raynaud
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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 trước khi dùng Celiprolol Hydrochloride.

Cảnh báo và đề phòng

Hãy đặc biệt lưu ý và tham khảo ý kiến   bác sĩ trước khi dùng Celiprolol Hydrochloride nếu bạn:
-
-
-

có vấn đề về gan hoặc thận (vui lòng xem Phần 3, Cách dùng Celiprolol Hydrochloride) bị đau 
thắt ngực Prinzmetal (đau ngực khi nghỉ ngơi)
lưu thông máu kém, ví dụ như bệnh Raynaud, bệnh Burger. Các triệu chứng của bệnh Raynaud bao 
gồm ngón tay và ngón chân đổi màu khi lạnh và ngứa ran hoặc đau khi nóng lên. Bác sĩ sẽ theo dõi 
chặt chẽ bạn trong khi dùng thuốc này.
không đủ lưu thông máu qua động mạch vành.
đã từng có một tình trạng da được gọi là bệnh vẩy nến. Bác sĩ của bạn sẽ ngừng thuốc này nếu bạn có. bị 
hen suyễn hoặc khó thở do các vấn đề về phổi lâu dài (gọi là viêm phế quản hoặc khí phế thũng) có vấn đề 
về tuyến giáp vì tác động của tuyến giáp hoạt động quá mức (nhiễm độc giáp) có thể bị thuốc chẹn beta 
che giấu.
có tiền sử dị ứng nghiêm trọng, đặc biệt với các loại thuốc khác, bao gồm cả phản ứng phản vệ cần điều trị 
chống dị ứng, ví dụ. sau một con ong bắp cày hoặc ong đốt; bác sĩ có thể muốn xen kẽ điều trị Celiprolol 
Hydrochloride của bạn để ngăn ngừa phản ứng dị ứng có thể xảy ra.
bị tiểu đường. Bệnh nhân tiểu đường nên biết rằng các triệu chứng của huyết áp thấp (hạ đường 
huyết) có thể bị che giấu bởi các loại thuốc chẹn beta
bị suy tim đang được kiểm soát bằng thuốc. Bác sĩ của bạn sẽ cho thuốc này dưới sự giám 
sát y tế nghiêm ngặt
có nhịp tim chậm hoặc không đều.
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Trong khi dùng Celiprolol Hydrochloride nếu bạn:
- có bất kỳ vấn đề về tim nào và bác sĩ của bạn muốn ngừng thuốc này, nên giảm liều dần dần 

trong 1-2 tuần. Đồng thời, nếu cần thiết, bất kỳ liệu pháp thay thế nào để ngăn ngừa các cơn đau 
thắt ngực có thể được bác sĩ cân nhắc.

Bọn trẻ
Celiprolol Hydrochloride không được khuyến cáo sử dụng cho trẻ em.

Hoạt động hoặc thuốc gây mê
Hãy cho bác sĩ hoặc nha sĩ biết nếu bạn đang dùng Celiprolol Hydrochloride nếu bạn chuẩn bị gây mê hoặc phẫu thuật 
(bao gồm cả phẫu thuật nha khoa).

Kiểm tra ma tuý trong thể thao:

Celiprolol Hydrochloride có thể cho kết quả dương tính nếu bạn xét nghiệm máu hoặc nước tiểu để kiểm tra sự hiện 
diện của ma túy.

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

Cần phải chăm sóc nếu bạn đang dùng:
- thuốc để điều trị bệnh tim bất thường, ví dụ: Disopyramide, Quinidine, Amiodarone, Sotalol, 

Hydroquinidine, Ibulitide, Dafetilide, Propefenone
các loại thuốc khác để điều trị bệnh tim, đau ngực hoặc huyết áp cao, ví dụ. Verapamil, Diltiazem, Nifedipine, 
Digitoxin, Digoxin, Alpha-methyldopa, Guanfacine, Reserpine, Bepridil hoặc Clonidine. Nếu bạn đang dùng clonidine 
và Celiprolol Hydrochloride cùng nhau, bạn không được ngừng dùng clonidine trừ khi bác sĩ yêu cầu bạn làm như 
vậy. Bác sĩ của bạn sẽ ngừng Celiprolol Hydrochloride nhiều ngày trước khi ngừng sử dụng clonidine

-



- thuốc giãn mạch như glyceryl trinitrate (thường được gọi là nitroglycerin), isosorbide mononitrate và isosorbide 
dinitrate, natri nitroprusside, v.v. (được sử dụng để điều trị tăng huyết áp, suy tim và đau thắt ngực) thuốc lợi tiểu 
(“Viên nén nước”) như Chlorthalidone hoặc Hydrochlorothiazide
Thuốc được sử dụng để điều trị chứng suy nhược tâm thần được gọi là chất ức chế monoamine oxidase (MAOI) như 
phenelzine, tranylcypromine, moclobemide và isocarboniazid.
thuốc tiểu đường như insulin hoặc thuốc uống chống tiểu đường (ví dụ: glibenclamide, metformin). Lượng đường 
trong máu của bạn cần được theo dõi chặt chẽ
noradrenaline hoặc adrenaline (được sử dụng để điều trị huyết áp thấp, suy tim, hen suyễn hoặc dị ứng). 
Noradrenaline và adrenaline luôn được sử dụng dưới sự giám sát y tế
thuốc dùng cho bệnh hen suyễn, 
thuốc dùng làm thuốc gây mê
các loại thuốc như phenylephrine, pseudoephedrine, phenylpropanolamine (có trong thuốc ho hoặc thuốc nhỏ mắt 
và mũi). Những loại thuốc này có thể chống lại tác dụng của các loại thuốc Celiprolol Hydrochloride được sử dụng 
để điều trị bệnh tâm thần như barbiturat, phenothiazin (ví dụ: chlorpromazine, trifluperazine), hoặc hầu hết các loại 
thuốc chống trầm cảm ba vòng (ví dụ: imipramine, amitriptyline, clomipramine, desipramine).

các loại thuốc được sử dụng để giảm đau như Thuốc chống viêm không steroid (NSAID), ví dụ như 
ibuprofen, indomethacin
mefloquine (thuốc được sử dụng để phòng ngừa và điều trị bệnh sốt rét)
Nếu bạn bị sốc hoặc huyết áp thấp do floctafenine (thuốc được sử dụng để điều trị đau), Celiprolol 
Hydrochloride có thể làm giảm hiệu quả của các loại thuốc được sử dụng để điều trị các tình trạng này như 
verapamil, erythromycin, clarithromycin, ciclosporin, quinidine, ketokonazole, itraconozole, rifampicin và St. 
John's wort có thể ảnh hưởng đến lượng thuốc bạn hấp thụ. fingolimod, được sử dụng trong điều trị bệnh 
đa xơ cứng. Bác sĩ có thể theo dõi quá trình bắt đầu điều trị của bạn.

-
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Celiprolol Hydrochloride với thức ăn và đồ uống
Nếu bạn dùng thuốc này với thức ăn, nó có thể không có tác dụng. Celiprolol Hydrochloride tốt nhất nên 
được uống vào buổi sáng, một giờ trước khi ăn hoặc 2 giờ sau khi ăn.Đừnguống đồ uống có cồn cho đến 
khi bạn thảo luận về những ảnh hưởng với bác sĩ. Nước trái cây họ cam quýt làm tăng lượng Celiprolol 
Hydrochloride bạn hấp thụ, do đó nên tránh khi dùng thuốc này.

Mang thai và cho con bú
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 bác sĩ 
hoặc dược sĩ của bạn để được tư vấn trước khi dùng thuốc này.

Nếu bác sĩ của bạn không thể tìm thấy bất kỳ thay thế an toàn hơn, bạn có thể được cho Celiprolol Hydrochloride. 
Nếu bạn dùng Celiprolol Hydrochloride trong khi mang thai, bạn nên nói với nữ hộ sinh của bạn. Ở trẻ mới sinh 
của người mẹ được điều trị, hoạt động của những loại thuốc này vẫn còn trong vài ngày. Các tác động có thể bao 
gồm tim đập chậm, suy tim hoặc khó thở. Do đó, nên theo dõi chặt chẽ trẻ sơ sinh trong 3 đến 5 ngày đầu đời.

Nếu bạn đang dùng Celiprolol Hydrochloride và mới phát hiện mình có thai, bạn nên nói chuyện với 
bác sĩ ngay lập tức.

Bạn không nên cho con bú nếu bạn đang dùng Celiprolol Hydrochloride. Nếu bạn đang cho con bú hoặc dự định 
cho con bú, bạn nên nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc này.

Lái xe và sử dụng máy móc
Trong khi sử dụng thuốc này, bạn có thể cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi cũng như tiềm ẩn các tác dụng phụ như run, đau 
đầu hoặc rối loạn thị giác. Nếu điều này xảy ra, không lái xe hoặc sử dụng bất kỳ công cụ hoặc máy móc nào.

3. Cách dùng Celiprolol Hydrochloride

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



-
-
-

Nuốt toàn bộ viên thuốc với một cốc nước.
Tốt nhất nên uống thuốc vào buổi sáng, một giờ trước khi ăn hoặc hai giờ sau khi ăn. Để giúp 
bạn nhớ uống thuốc, hãy cố gắng tập thói quen uống thuốc vào cùng một thời điểm mỗi ngày, 
tốt nhất là uống vào buổi sáng.

Liều khuyến cáo là:

Người lớn kể cả người già -liều khởi đầu khuyến cáo là 200 mg Celiprolol Hydrochloride một lần một ngày. 
Nếu cần sau 2 đến 4 tuần, bác sĩ sẽ tăng liều lên 400 mg mỗi ngày một lần. Liều tối đa là 400 mg một lần 
một ngày.

Nếu bạn có ấn tượng rằng tác dụng của viên nén Celiprolol Hydrochloride quá mạnh hoặc quá yếu, hãy nói chuyện với 
bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Người lớn có vấn đề về gan hoặc thận -Nếu bạn có vấn đề về thận, bác sĩ có thể cho bạn liều thấp hơn so với 
quy định ở trên và tăng lên khi cần thiết. Giảm một nửa liều có thể thích hợp ở những bệnh nhân bị suy giảm 
chức năng thận vừa phải (độ thanh thải creatinin trong khoảng 15-40 ml mỗi phút). Celiprolol Hydrochloride 
không được khuyến cáo cho những bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận nghiêm trọng (độ thanh thải 
creatinin dưới 15 ml mỗi phút). Khuyến cáo sử dụng Celiprolol Hydrochloride liều thấp ở những bệnh nhân có 
vấn đề về gan.

Bọn trẻ -Celiprolol Hydrochloride không nên dùng cho trẻ em

Hơi già -Bác sĩ có thể quyết định giảm liều Celiprolol Hydrochloride của bạn nếu cần thiết

Nếu bạn dùng nhiều Celiprolol Hydrochloride hơn mức cần thiết
Bạn có thể có các triệu chứng như tim đập chậm, huyết áp thấp, cảm thấy chóng mặt hoặc yếu, khó thở, thở khò khè 
hoặc các vấn đề về tim. Liên hệ với bác sĩ của bạn hoặc đến phòng nhân quả bệnh viện gần nhất ngay lập tức. Hãy mang 
theo tờ rơi này hoặc một số máy tính bảng để bác sĩ của bạn biết những gì bạn đã dùng.

Nếu bạn quên dùng Celiprolol Hydrochloride
Nếu bạn quên dùng một liều, hãy uống ngay khi nhớ ra, trừ khi đã đến lúc dùng liều tiếp theo. Không dùng 
liều gấp đôi để bù cho liều đã quên.

Nếu bạn ngừng dùng Celiprolol Hydrochloride
Nếu bạn đột ngột ngừng dùng Celiprolol Hydrochloride, tình trạng của bạn có thể xấu đi nhanh chóng. Bác sĩ sẽ giảm liều của 
bạn từ từ trong khoảng thời gian từ 7 đến 10 ngày.

Uống máy tính bảng của bạn theo chỉ dẫn và trong thời gian dài theo chỉ dẫn; không ngừng thuốc, ngay cả khi bạn cảm thấy tốt hơn, vì nếu 

không các triệu chứng có thể quay trở lại.

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.

Tác dụng phụ nghiêm trọng

Nếu bất kỳ trường hợp nào sau đây xảy ra, hãy ngừng dùng Celiprolol Hydrochloride và báo cho bác sĩ của bạn 
ngay lập tức, hoặc đến khoa cấp cứu của bệnh viện gần nhất:

-Phản ứng dị ứng: phát ban, khó nuốt hoặc khó thở, sưng mặt, môi, cổ họng hoặc lưỡi.



- Bạn bị cảm cúm như các triệu chứng, sưng hoặc đau các khớp, tăng nhạy cảm với ánh sáng mặt trời, rụng 
tóc, đau bụng, thiếu máu. Điều này có thể có nghĩa là bạn mắc một bệnh gọi là Lupus hệ thống (SLE). Các 
triệu chứng này thường sẽ biến mất sau khi ngừng sử dụng Celiprolol Hydrochloride.

Đây là những tác dụng phụ rất nghiêm trọng. Nếu bạn có chúng, bạn có thể đã bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng với 
Celiprolol Hydrochloride. Bạn có thể cần được chăm sóc y tế khẩn cấp hoặc nhập viện.

Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức hoặc đến khoa tai nạn thương tích của bệnh viện gần nhất nếu bạn nhận thấy bất kỳ 
điều nào sau đây:

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

- Chóng mặt hoặc choáng váng, suy nhược hoặc ngất xỉu, đặc biệt là khi đứng lên từ tư thế nằm. Đây có 
thể là dấu hiệu của huyết áp thấp.
Phát ban da, ngứa quá mức-

Tác dụng phụ không phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 100 người)

-
-

Nhịp tim đập mạnh
Hụt hơi

Tác dụng phụ hiếm gặp (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 1.000 người)

- Tình trạng suy tim trước đó trở nên tồi tệ hơn với sưng bàn tay, mắt cá chân hoặc bàn chân và khó thở 
sau khi tập thể dục, bàn tay và bàn chân có màu lạnh và xanh hoặc tím
Bệnh phổi với các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, khó thở, tức ngực và ho, khó thở, 
viêm phổi, khó thở, đặc biệt ở những bệnh nhân bị hen suyễn hoặc có tiền sử hen suyễn.

Các phản ứng dị ứng trên da như ngứa, đỏ bừng, nổi mề đay, chảy máu bất thường hoặc bầm tím dưới da.

-

-

Không xác định: không thể ước tính tần suất từ   dữ liệu có sẵn
-
-

Tình trạng tồi tệ hơn của bệnh tiểu đường đã được chẩn đoán trước đây (bệnh đái tháo đường)

Tăng khát nước, đi tiểu nhiều, tăng cảm giác thèm ăn, sụt cân. Đây có thể là một trường hợp chưa được chẩn đoán của 
bệnh tiểu đường (đái tháo đường) và có thể trở nên rõ ràng.
Nhịp tim nhanh, chậm hoặc không đều, suy tim
Dấu hiệu của rối loạn tâm thần: mất liên lạc với thực tế, chẳng hạn như nghe thấy giọng nói hoặc nhìn thấy những thứ không có ở đó.

-
-

Thuốc thuộc nhóm này có thể che giấu các triệu chứng như tim đập nhanh và rung lắc (những triệu chứng này có thể xuất hiện 
khi mắc bệnh tiểu đường và tuyến giáp hoạt động quá mức).

Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bạn nhận thấy bất kỳ điều nào sau đây:

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

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Đau đầu
Buồn ngủ quá mức, khó ngủ, mơ xấu, ác mộng, run (lắc không kiểm soát) Lạnh tay hoặc 
chân (bệnh Raynaud), hạ huyết áp
Buồn nôn (cảm thấy buồn nôn) hoặc nôn (bị ốm), đau và khó chịu ở bụng, khô miệng 
Chuột rút cơ, đau khớp, mệt mỏi.
Nóng bừng mặt hoặc đổ mồ hôi nhiều 

Tâm trạng chán nản

Cảm giác da bất thường như kim châm, tê, bỏng rát hoặc kiến   bò trên da Thiếu 
năng lượng
Khó khăn trong việc lấy hoặc duy trì sự cương cứng

Tác dụng phụ không phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 100 người)

-
-

Huyết áp thấp
Khó ngủ



Tác dụng phụ hiếm gặp (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 1.000 người)

-
-
-
-

Ù tai Táo bón

Yếu cơ
Không có khả năng tình dục ở nam giới, giảm ham muốn tình dục.

Tác dụng phụ rất hiếm (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 10.000 người)

-
-
-

Thay đổi tâm trạng và hành 
vi Lẫn lộn
Bệnh da với các mảng da đỏ dày lên, thường có vảy bạc (vảy nến) hoặc làm nặng hơn bệnh vảy 
nến đã có trước đó.

Không xác định: không thể ước tính tần suất từ   dữ liệu có sẵn
-
-

Cơn đau giống như chuột rút ở một hoặc cả hai chân phát triển khi đi bộ và cuối cùng có thể gây khập khiễng. Ảo giác 
(những trải nghiệm giác quan sai lầm hoặc bị bóp méo có vẻ là nhận thức thực sự. Những ấn tượng giác quan này được 
tạo ra bởi tâm trí chứ không phải bởi bất kỳ kích thích bên ngoài nào và có thể được nhìn, nghe, cảm nhận và thậm chí 
ngửi hoặc nếm)
Suy giảm thị lực, nhìn mờ hoặc rối loạn thị giác, khô mắt được xem xét nếu bệnh nhân sử dụng kính 
áp tròng
Tiêu chảy (phân lỏng)

-

-

Có thể có những thay đổi trong kết quả của một số xét nghiệm trong phòng thí nghiệm

-
-
-

Tăng các kháng thể kháng nhân (ANA) 
Tăng các men gan như transaminase
Xét nghiệm máu cũng có thể cho thấy mức độ bất thường của glucose trong máu.

Nếu bất kỳ tác dụng phụ nào trở nên nghiêm trọng hoặc nếu bạn nhận thấy bất kỳ tác dụng phụ nào không được liệt kê trong tờ rơi này, vui lòng cho bác sĩ 

hoặc dược sĩ của bạn biết.

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. 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 bảo quản Celiprolol Hydrochloride

Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em. Giữ hộp 
đựng trong thùng carton bên ngoài. Không lưu trữ trên 25 ° C.

Không sử dụng thuốc này sau khi hết hạn sử dụng được ghi trên hộp. Ngày hết hạn là ngày cuối cùng của 
tháng đó.
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 các thông tin khác

Celiprolol Hydrochloride chứa những gì:
-
-

Thành phần hoạt chất là 200 mg hoặc 400 mg celiprolol hydrochloride
Các thành phần khác là cellulose vi tinh thể, mannitol, natri croscarmellose, silica khan 
dạng keo và magnesi stearat.

Bản thân lớp bao phim chứa hypromellose và titanium dioxide (E171), với macrogol 400 và quinoline vàng (E104) 
trong viên nén 200 mg hoặc với macrogol 4000 và lactose monohydrate trong viên nén 400 mg.



Celiprolol Hydrochloride trông như thế nào và nội dung của bao bì:
- Celiprolol Hydrochloride viên nén 200 mglà những viên nén bao phim có màu vàng, hình viên nang, hai 

mặt lồi, có khắc chữ '200' ở một mặt của đường gờ và một đường gờ sâu ở mặt còn lại. Celiprolol 
Hydrochloride viên nén 400 mglà những viên nén bao phim có màu trắng, hình viên nang, hai mặt lồi, có 
khắc chữ '400' ở một mặt của đường gờ và một đường gờ sâu ở mặt còn lại. Viên nén Celiprolol 
hydrochloride có sẵn ở dạng gói 10, 20, 28, 30, 50, 56 và 100 viên nén bao phim trong các dải vỉ.

-

-

* Không phải tất cả các kích cỡ gói có thể được bán trên thị trường

Người giữ giấy phép tiếp thị 
Ranbaxy (Anh) Limited
Tầng 5, Công viên Hyde, Hayes 3 11 
Đường Millington
Hayes, UB3 4AZ
Vương quốc Anh

nhà chế tạo
Sun Pharmaceutical Industries Europe BV 
Polarisavenue 87
2132JH, Hoofddorp
Hà lan

Công ty hóa chất Alkaloida Zrt 
Kabay János u. 29
H-4440 Tiszavasvári
Hungary

Tờ rơi này đã được sửa đổi lần cuối vào tháng 7 năm 2017.


