
Trang chủ (/ home /) - Thuốc (/ drug-search /) - Stugil Tablet

Viên nén Stugil

Nhà chế tạo :
Janssen Pharmaceuticals

Thành phần :
Cinnarizine, Domperidone

Đơn thuốc :
Không yêu cầu

Những tương tác với Stugil Tablet là gì?

Tại bất kỳ thời điểm nào bạn dùng nhiều hơn một loại thuốc hoặc trộn chúng với các loại thực phẩm hoặc đồ uống cụ thể, bạn đều có nguy cơ bị 

tương tác thuốc.

Tương tác với bệnh tật 
Bệnh thận Trung bình
Stugil Tablet nên được sử dụng với cảnh báo trong trường hợp bạn đang gặp trở ngại trong công việc của thận. Việc sửa 

đổi khẩu phần hợp lý và kiểm tra an ninh được khuyến khích, đặc biệt nếu tình trạng suy nhược nghiêm trọng. Bệnh gan 

Trung bình

Stugil Tablet nên được sử dụng với cảnh báo trong trường hợp bạn đang gặp trở ngại về khả năng hoạt động của gan. Việc sửa đổi 

khẩu phần hợp lý và quan sát sức khỏe được khuyến khích, đặc biệt nếu điểm yếu là nhẹ nhàng để chỉ đạo. Đối với người khuyết tật 

nặng, việc sử dụng thuốc này không được khuyến nghị.

Rối loạn đường ruột chính
Stugil Tablet nên được sử dụng với khả năng cảnh giác đặc biệt ở những người có vấn đề về đường ruột thực sự như sắp chết bên 

trong, chướng ngại vật hoặc lỗ thông của dạ dày và đường tiêu hóa. Việc sử dụng thuốc thay thế được khuyến khích trong những 

trường hợp như vậy.

Tương tác với rượu có 
cồn
Tương tác với rượu là không rõ ràng. Bạn nên tư vấn cho chuyên gia của bạn trước khi sử dụng. Tương tác với Thử nghiệm 

trong phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Dữ liệu không thể truy cập được.

Tương tác với thức ăn
Nuôi dưỡng
Dữ liệu không thể truy cập được.

Tương tác với thuốc
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Tramadol Major
Báo cáo việc sử dụng Tramadol hoặc một số loại thuốc khác có nơi có nhóm Thuốc phiện cho bác sĩ chuyên khoa. Điều chỉnh phần hợp 

lý và quan sát an ninh được khuyến khích trong những trường hợp này.

Ketoconazole Major
Báo cáo việc sử dụng Ketoconazole hoặc một số kẻ thù khác của thuốc trị ký sinh trùng cho bác sĩ chuyên khoa. Việc phối hợp các loại 

thuốc này không được kê đơn vì nguy cơ tác dụng phụ rất cao. Cố gắng không ngừng sử dụng bất kỳ loại thuốc nào mà không hỏi ý kiến   

chuyên gia của bạn.

Erythromycin Major
Báo cáo việc sử dụng Erythromycin cho bác sĩ chuyên khoa. Việc phối hợp các loại thuốc này không được đề xuất vì nguy cơ tác 

dụng phụ đặc biệt cao. Cố gắng không ngừng sử dụng bất kỳ đơn thuốc nào mà không có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.

Bromocriptine Vừa phải
Báo cáo việc sử dụng cả hai loại thuốc cho bác sĩ chuyên khoa. Bạn có thể yêu cầu thay đổi một phần nếu các loại thuốc này được sử 

dụng cùng nhau. Cố gắng không ngừng sử dụng bất kỳ loại thuốc nào mà không có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa. Cisapride Major

Báo cáo việc sử dụng cả hai loại thuốc cho bác sĩ chuyên khoa. Việc phối hợp tổ chức các loại thuốc này không được kê đơn và 

khuyến khích sử dụng tùy chọn. Cố gắng không ngừng sử dụng bất kỳ loại thuốc nào mà không có sự tư vấn của bác sĩ chuyên 

khoa.

Stugil Tablet được chấp thuận ở đâu?

Ấn Độ

Nhật Bản

Hướng dẫn liều lượng là gì?
Có bất kỳ hướng dẫn liều nào bị bỏ lỡ không?

Bỏ qua liều đã quên và tiếp tục với liều dự kiến   tiếp theo vào đúng thời điểm. Liều không được tăng 
gấp đôi để bù cho liều đã quên.
Có bất kỳ hướng dẫn quá liều nào không?

Liên hệ với bác sĩ của bạn nếu nghi ngờ quá liều. Các triệu chứng của quá liều có thể bao gồm buồn ngủ, kích động, co giật 

và có thể phổ biến hơn ở trẻ sơ sinh và trẻ em. Chăm sóc y tế ngay lập tức bao gồm rửa dạ dày có thể được yêu cầu trong 

trường hợp nghiêm trọng.

Những chất thay thế cho Stugil Tablet là gì?

Dưới đây là danh sách các loại thuốc, có thành phần, độ mạnh và dạng tương tự như Stugil Tablet, và do đó có thể được sử dụng 

làm thuốc thay thế.

Cinirone D Tablet
Ngành công nghiệp dược phẩm sinh học 

Kvert D Viên nén 15Mg / 20Mg

Kivi Labs Ltd
Máy tính bảng Cindom 15 Mg / 20 

Mg Tas Med India Pvt Ltd

Viên nén Vertidom

Geno Pharmaceuticals Ltd 
Synadom 15 Mg / 20 Mg Tablet 
Bsp Dược phẩm
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TABLET CINERAX-D 15MG / 20MG 
Rax Health Care Pvt Ltd
Spinil D 15 Mg / 20 Mg Tablet 
Alchemist Life Science Ltd 
Rhizand 15 Mg / 20 Mg Tablet 
Chữa bệnh Dược phẩm Nhanh 
Domax Cz Tablet
Các biện pháp khắc phục của mẹ

Viên nén Domfast Cz 15 Mg / 20 Mg 

Swiss Pharma Pvt Ltd

TABLET AUGZIN 15MG / 20MG 
Auriga Labs
Qvert D 15 Mg / 20 Mg Tablet 
Pegasus Farmaco India Pvt Ltd 
Trudom 15 Mg / 20 Mg Tablet 
Genesis Biotech Inc
Viên nén Novadom C

Thuốc & Hóa chất Thái Bình Dương 

Vertirid D 15 Mg / 20 Mg Viên nén 

RKG Pharma

CINRON 15MG / 20MG TABLET 
Man Serve Pharma
Stedidom 15 Mg / 20 Mg Viên nén 
Morepen Laboratories Ltd Cinn D 15 
Mg / 20 Mg Viên nén Curagen Dược 
phẩm sinh học Domitin C 15 Mg / 20 
Mg Viên nang Navil Laboratories Pvt 
Ltd
Domgil 15 Mg / 20 Mg Tablet Kinedex 
Healthcare Pvt Ltd DOMLEY-C 15MG / 
20MG TABLET Zodley Pharmaceuticals 
Pvt Ltd Cinidom 15 Mg / 20 Mg Tablet 
Eskag Pharma Pvt Ltd

Máy tính bảng Domcin 15 Mg / 

20 Mg Dược phẩm Intel

Cinadew 15Mg / 20Mg Tablet 
Dew Drops Lab

Những điểm nổi bật chính của Stugil Tablet

Thời gian có tác dụng là bao lâu?
Tác dụng của thuốc này kéo dài đến 6 giờ. Khởi 
đầu của hành động là gì?
Tác dụng cao nhất của thuốc này có thể được quan sát thấy trong vòng 30 đến 60 phút sau khi dùng. Có bất 

kỳ cảnh báo mang thai nào không?

Thuốc này không được khuyến cáo sử dụng cho phụ nữ mang thai trừ khi lợi ích tiềm năng lớn hơn nguy cơ liên quan. 
Ảnh hưởng của thuốc này đối với thai nhi không được xác định rõ ràng và do đó bạn nên tham khảo ý kiến   bác sĩ trước 
khi dùng thuốc này.
Đó có phải là thói quen đang hình thành?
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Không có xu hướng hình thành thói quen nào được báo 

cáo. Có bất kỳ cảnh báo nào cho con bú không?

Thuốc này không được khuyến khích sử dụng cho các bà mẹ đang cho con bú vì có nguy cơ gây tác dụng phụ cho trẻ sơ 
sinh. Bạn nên tham khảo ý kiến   bác sĩ và cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro tiềm ẩn trước khi tiêu thụ thuốc này.

Những tác dụng phụ của Stugil Tablet là gì?

Ngoài tác dụng dự kiến, Stugil Tablet có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn. Trong những trường hợp như vậy, bạn phải tìm 

kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức. Đây không phải là danh sách đầy đủ các tác dụng phụ. Vui lòng thông báo cho bác sĩ nếu bạn gặp 

bất kỳ phản ứng phụ nào với thuốc.

Sưng mặt, môi, mí mắt, lưỡi, bàn tay và bàn chân Ít phổ biến Khó 
thở Phổ biến nhất
Phát ban da Trung bình Thường gặp Co giật Trung 
bình Phổ biến Rối loạn nhịp tim Đa dạng Hiếm gặp Chu 
kỳ kinh nguyệt bị gián đoạn Trung bình Hiếm gặp Đau 
và căng vú Vừa phải Ít gặp Khô miệng Trung bình Phổ 
biến

Mất ham muốn tình dục Trung bình Ít phổ biến hơn Vú 

như tăng trưởng ở nam giới Trung bình Hiếm gặp

Chống chỉ định của Stugil Tablet là gì?
Dị ứng
Stugil Tablet không được khuyến cáo sử dụng cho những người có tiền sử dị ứng với nó. 
Khối u của tuyến yên
Stugil Tablet không được khuyến cáo sử dụng cho những người có khối u của tuyến 
yên. Bệnh tim
Stugil Tablet không được khuyến cáo sử dụng cho những người mắc bệnh tim hoạt động như Suy tim sung huyết.

Stugil Tablet được kê đơn khi nào?

Buồn nôn và ói mửa
Stugil Tablet được dùng để điều trị hoặc ngăn ngừa buồn nôn và nôn có thể gây ra do hóa trị liệu hoặc rối 
loạn hệ tiêu hóa.
Rối loạn nhu động dạ dày
Stugil Tablet cũng được sử dụng trong việc điều trị các rối loạn nhu động dạ dày, có thể bao gồm làm rỗng dạ dày 
chậm hoặc nhanh.

Giới thiệu về Stugil Tablet

Stugil Tablet, một thành phần của các đối thủ dopamine thu thập ma túy, giữ cho xu hướng phun ra và 
buồn nôn ở những người gặp vấn đề về đường tiêu hóa và hơn nữa là những người dùng một số loại thuốc 
điều trị bệnh Parkinsons. Thuốc cố định các cơ gần với đường đi của dạ dày và nới lỏng các cơ có ở đường 
ra. Hoạt động này làm tăng tốc độ chết của chất dinh dưỡng mà bạn tiêu thụ - từ
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dạ dày của bạn đến đường tiêu hóa của bạn, làm giảm cảm giác buồn nôn và rối loạn, đồng thời ngăn chặn sự phun ra. Tương 

tự như vậy, nó có thể bình phương hoặc giảm bớt sự kích động trong tâm trí bạn đang hồi phục, điều này cuối cùng sẽ làm 

giảm cảm giác lo lắng và phập phồng.

Stugil Tablet là một phần của tập hợp ma túy được gọi là đối thủ dopamine. Nó rất tốt có thể được sử dụng để 
điều trị phần vừa phải của thức ăn trong đường tiêu hóa của bạn, đối với hầu hết các phần liên quan đến bệnh 
viêm dạ dày hoặc bệnh tiểu đường. Đối với những người gặp phải tình trạng này, Stugil Tablet có thể điều trị các 
dấu hiệu như phun ra, ốm yếu, sưng tấy và cảm giác no. Bên cạnh đó, nó cũng có thể ngăn chặn sự phun ra và 
cảm giác buồn nôn có liên quan đến bệnh Parkinsons. Đơn thuốc hoạt động bằng cách thải độc dạ dày của bạn 
nhanh chóng, giảm cảm giác buồn nôn. Nó cũng làm giảm bớt kích động hoặc hình vuông trong phần đại não 
được gọi là tiêu điểm phập phồng. Các thông điệp thần kinh bắt nguồn từ ruột của bạn sẽ bị chặn lại và cảm giác 
nôn nao và nôn nao sẽ bị phản tác dụng.
Phần thông thường của Stugil Tablet là 10 mg, thường được dùng 15-30 phút trước bữa ăn tối của bạn. Phần lớn nhất 
được quy định cho người lớn là 30 mg. Phần phù hợp với cơ thể của bạn phụ thuộc vào trọng lượng cơ thể của bạn, các 
loại thuốc khác nhau hiện tại bạn đang dùng và tình trạng sức khỏe của bạn. Đảm bảo rằng bạn dùng Stugil Tablet chỉ 
trong số tiền đó như được hướng dẫn bởi bác sĩ chuyên khoa. Trong trường hợp bạn bỏ lỡ một phần, bạn có thể lấy phần 
đó sau. Tuy nhiên, đừng lấy hai phần cùng nhau để bù đắp cho quá khứ đã bỏ lỡ. Dùng quá liều có thể gây hoang mang, 
chóng mặt, mất khả năng kiểm soát cơ bắp hoặc ngang hoặc khó nói.
Bạn được nhắc không dùng Stugil Tablet nếu bạn có các bệnh chứng kèm theo: Quá mẫn với 
Stugil Tablet hoặc một số thành phần khác của thuốc này
Thoát khỏi các vấn đề hoặc tắc nghẽn trong dạ dày của bạn hoặc trong đường tiêu hóa Khối 

u trong cơ quan tuyến yên

Bệnh tim
Kích thước magiê, kali hoặc canxi trong máu không chính xác Suy 
nhược gan cực độ / trung bình
Các tác dụng phụ có thể hình dung được khi dùng Stugil Tablet có thể là đi tiêu lỏng, đau não, nhức đầu, khô 
miệng hoặc đau bụng. Những tác dụng phụ này không phải là cực kỳ bình thường và sẽ để lại sau một vài ngày. 
Nếu không, bạn có thể tư vấn cho chuyên gia của bạn. Ngoài ra, bạn nên cân nhắc việc phục hồi sức khỏe ngay lập 
tức và bỏ dùng Stugil Tablet trong trường hợp bạn gặp phải bất kỳ tác dụng phụ nào đi kèm:

Một tình cảm không ổn định hoặc mờ nhạt

Khó thở, sưng cổ họng hoặc mặt.

Tiết sữa ở quầng vú Sưng vú ở 
người

Bạn chưa có bất kỳ tư vấn nào.

Hỏi bác sĩ (/ askquestion /)

Tìm thấy điều này hữu ích không bạn?

Phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện sản phẩm

Đúng Không
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0 người thấy hữu ích

(https://www.facebook.com/lyflink.in)
(https://plus.google.com/112483408314968322009)

(https://twitter.com/lyflink/)

Thông tin trên trang này được cập nhật lần cuối vào ngày 25 tháng 6 năm 2019

Báo lỗi

Tìm kiếm một bác sĩ?

Đặt lịch hẹn với các bác sĩ hàng đầu gần bạn.

Đặt ngay (/ search / doctor /)

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp ở đây là chính xác, cập nhật và đầy đủ, tuy nhiên, 
thông tin này không được coi là thay thế cho lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Lyflink chỉ cung cấp 
nguồn tham khảo cho các thông tin phổ biến về thuốc và không đảm bảo. tính chính xác hoặc toàn diện của nó. Không nên 
cho rằng sự vắng mặt của bất kỳ loại thuốc hoặc sự kết hợp nào của chúng để chỉ ra rằng loại thuốc hoặc sự kết hợp đó là 
an toàn, hiệu quả hoặc thích hợp cho bất kỳ bệnh nhân nhất định nào. Lyflink không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với 
bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ chăm sóc sức khỏe được quản lý với sự hỗ trợ của thông tin được cung cấp ở trên. Nếu 
bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về thuốc của mình thì chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên tham khảo ý kiến   bác sĩ, y tá hoặc 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Xem T&C chi tiếttại đây (/ y-điều-khoản-và-điều kiện /)
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