
TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ

● Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
● Để xa tầm tay trẻ em.
● Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong 

muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

● Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
● Để xa tầm tay trẻ em.
● Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong 

muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
● Hãy giữ lại tờ hướng dẫn sử dụng; bạn có thể cần phải đọc lại.

THÀNH PHẦN: 
Mỗi viên nén bao phim chứa:
- Cao lỏng trái Nhàu 5/1 (tương đương 500 mg trái Nhàu -  Fructus Morindae
citrifoliae) ................................................................................................................. 100 mg
- Tá dược: Lactose, Tinh bột mì, Povidon K90, Màu caramel, Colloidal silicon 
dioxid A200, Natri benzoat, Microcrystallin cellulose , NatriPH101  
croscarmellose,  lauryl sulfatNatri starch glycolat, Natri , Talc, Hydroxypropyl 
methylcellulose 15cP, Hydroxypropyl methylcellulose 6cP, Polyethylen 
glycol 6000, Titan dioxid, Màu Sicovit red, Ethanol 96 %, Nước tinh khiết.
DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao phim.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
- Hộp 1 vỉ x 10 viên   2 vỉ x 10 viên   10 vỉ x 10 viên., hộp , hộp
- Hộp 1 chai 50 viên.
ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:
Nhóm dược lý: Thuốc từ dược liệu.
Mã ATC: Không.
Trái Nhàu có tác dụng nhuận tràng, lợi tiểu, điều kinh, hoạt huyết. Dùng khi 
táo bón, tiểu tiện không thông, điều kinh, hạ sốt, chữa ho, hen; còn dùng với 
tính chất tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng cho cơ thể.
- Tác dụng chống viêm trong dịch chiết trái Nhàu đã được quan sát qua phản  
ứng viêm cấp tính với sự tham gia của các chất trung gian hóa học của quá 
trình viêm (bradykinin). Nó được tìm thấy sau khi uống 200 mg dịch chiết sẽ 
nhanh chóng ức chế sự hình thành phù nề ở chân chuột. Hiệu ứng này có thể  
là kết quả của sự can thiệp với sự ức chế thụ thể trung gian B2 mà bradykinin  
là nguyên nhân gây ra phù chân chuột. 
- Một nghiên cứu khác, dịch chiết trái Nhàu còn ức chế chọn lọc enzym 
cyclooxygenase (COX-1 và COX-2) liên quan đến vú, ruột kết và ung thư phổi. 
Hoạt tính chống viêm được so sánh với các loại thuốc truyền thống kháng 
viêm không steroid như aspirin, indomethacin và celecoxib. Trong thử  
nghiệm in vitro, dịch chiết trái Nhàu ức chế chọn lọc COX và tác dụng kháng 
viêm mạnh mẽ tương đương với celecoxib, đặc biệt không gây tác dụng phụ.
- Nghiên cứu gần đây đã kiểm tra các thuộc tính giảm đau của dịch chiết trái 
Nhàu ở chuột. Kết quả cho thấy chuột uống 10 % hoặc 20 % dịch chiết có 
khả năng chịu đau đớn hơn so với nhóm dùng giả dược (khoảng 162 % hoặc 
212 % tương ứng). Một nhóm nghiên cứu của Pháp trên chuột cho thấy tác 

dụng giảm đau và an thần của Nhàu tương tự như tác dụng của morphin 
(75 % morphin tương ứng 81 % dịch chiết Nhàu) và nó cũng chứng minh là 
không độc hại.
- Quả Nhàu chín được sử dụng trong điều trị tăng huyết áp và mệt mỏi ở 
người già. Nước ép trái Nhàu dùng cho bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, rối 
loạn tiêu hóa, đau bụng kinh và được sử dụng như thuốc bổ.
CHỈ ĐỊNH:
Trị các chứng đau nhức, sưng khớp, tăng huyết áp, nhức đầu, mệt mỏi.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: 
Cách dùng: Dùng uống. 
Liều dùng: 2 viên/lần, ngày 2 - 3 lần.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:
Phụ nữ có thai và cho con bú.
Phụ nữ có thai và cho con bú:
Thuốc chưa được nghiên cứu trên phụ nữ có thai và cho con bú. Tuy nhiên, 
cần thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú. 
Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc (người vận hành máy móc, đang 
lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác):
Thuốc không ảnh hưởng khi vận hành máy móc, lái tàu xe, làm việc trên cao 
và các trường hợp khác.
TƯƠNG TÁC CỦA THUỐC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC LOẠI TƯƠNG 
TÁC KHÁC:
Dùng ở liều chỉ định không có tương tác.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN (ADR):
Chưa có tài liệu nào ghi nhận về tác dụng không mong muốn của thuốc.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử 
dụng thuốc. 
QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:
Triệu chứng và biểu hiện khi sử dụng thuốc quá liều:
Chưa có báo cáo.
Cách xử trí quá liều:
Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.
ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30 °C, tránh ánh sáng.
HẠN DÙNG CỦA THUỐC: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG CỦA THUỐC: 
Mỗi viên nén bao phim chứa:
- Cao  trái Nhàu (tương đương 500 mg trái Nhàu -  lỏng 5/1 Fructus Morindae
citrifoliae) .................................................................................................................100 mg
- Tá dược: Lactose, Tinh bột mì, Povidon K90, Màu caramel, Colloidal silicon 
dioxid A200, Natri benzoat, Microcrystallin cellulose , NatriPH101  
croscarmellose,  lauryl sulfatNatri starch glycolat, Natri , Talc, Hydroxypropyl 
methylcellulose 15cP, Hydroxypropyl methylcellulose 6cP, Polyethylen glycol 
6000, Titan dioxid, Màu Sicovit red, Ethanol 96 %, Nước tinh khiết.
MÔ TẢ SẢN PHẨM: 
Dạng bào chế: Viên nén bao phim.
Hình thức: Viên nén dài bao phim màu nâu, hình bầu dục, hai mặt nhẵn, 
cạnh và thành viên lành lặn. Nhân thuốc bên trong màu xám.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
- Hộp 1 vỉ x 10 viên   2 vỉ x 10 viên   10 vỉ x 10 viên.,hộp ,hộp
- Hộp 1 chai 50 viên.
THUỐC DÙNG CHO BỆNH GÌ?
Trị các chứng đau nhức, sưng khớp, tăng huyết áp, nhức đầu, mệt mỏi.
NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO VÀ LIỀU LƯỢNG?
Đường dùng: Đường uống.
Cách dùng: Dùng uống. 
Liều thường dùng: 2 viên/lần, ngày 2 - 3 lần.
KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY?
Nếu bạn dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
Chưa có tài liệu nào ghi nhận về tác dụng không mong muốn của thuốc.
Nếu tác dụng không mong muốn nào trở nên nghiêm trọng hoặc nếu bạn 
phát hiện tác dụng không mong muốn chưa được đề cập trong tờ hướng 
dẫn này, hãy báo cáo cho bác sĩ của bạn biết.

NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHẨM GÌ KHI ĐANG SỬ 
DỤNG THUỐC NÀY?
Thực phẩm: Thức ăn và đồ uống không có ảnh hưởng đến tác dụng của 
thuốc.
Dùng các thuốc khác:
Dùng ở liều chỉ định không có tương tác.
CẦN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUÊN KHÔNG DÙNG THUỐC?
Nếu bạn quên uống một liều dùng, hãy uống ngay khi nhớ ra. Nếu thời gian 
gần với lần dùng thuốc tiếp theo, bỏ qua liều đã quên và hãy dùng liều tiếp 
theo vào thời gian thường lệ. Không dùng liều gấp đôi để bù vào liều đã quên.
CẦN BẢO QUẢN THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO? 
Bảo quản thuốc nơi khô, nhiệt độ dưới 30 °C, tránh ánh sáng.
NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU?
Chưa có báo cáo.
CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO?
Cách xử trí quá liều:
- Nếu bạn hay bất kỳ ai khác (như trẻ em) uống quá nhiều viên thuốc, hãy gặp 
ngay bác sĩ hoặc tới khoa Hồi sức - Cấp cứu của bệnh viện gần nhất. 
- Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.
NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC NÀY:
Phụ nữ có thai và cho con bú.
Phụ nữ có thai và cho con bú:
Thuốc chưa được nghiên cứu trên phụ nữ có thai và cho con bú. Tuy nhiên, 
cần thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.
Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc (người vận hành máy móc, đang 
lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác):
Thuốc không ảnh hưởng khi vận hành máy móc, lái tàu xe, làm việc trên cao 
và các trường hợp khác.
KHI NÀO CẦN THAM VẤN BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ?
Tờ hướng dẫn sử dụng nêu tóm tắt các thông tin quan trọng của thuốc. 
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.
HẠN DÙNG CỦA THUỐC: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO BỆNH NHÂN
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