
ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ 
- Sinh khương có tác dụng làm dễ tiêu hóa, giảm vị tanh và khó chịu của Địa long. Ngoài 
ra Sinh khương còn làm giảm tính hàn của thuốc. 
- Địa long:
Tác dụng dược lý
+ Giảm sốt: Từ năm 1914, tác giả người Nhật Bản chứng minh trong Địa long có chất tác 
dụng làm giảm sốt là lumbrifebrin. Hai tác giả Nhật Bản khác là Thôn Sơn và Thanh Sơn 
nhận thấy chất tan trong rượu của Địa long có tác dụng giảm sốt.
+ Giãn khí quản: Năm 1937, Triệu Thừa Cố, Chu Hoằng Bích và Trường Xương Thiệu đã 
chứng minh Địa long có tác dụng giãn khí quản trên súc vật thí nghiệm. 
+ Kháng histamin: Triệu Thừa Cố và cộng sự nhận thấy thành phần có nitơ trong Địa 
long có tác dụng kháng histamin. 
+ Hạ huyết áp và ức chế sự co bóp của ruột non: Triệu Thừa Cố và cộng sự cũng nhận 
thấy thành phần có nitơ trong Địa long có tác dụng hạ huyết áp và ức chế sự co bóp của 
ruột non trên súc vật thí nghiệm. 
+ Phá huyết: Năm 1911 Bát Mộc nhận thấy chất lumbritin có tác dụng phá huyết. 
Dược tính kinh điển: 
+ Địa long có vị mặn, tính hàn, vào ba kinh tỳ, vị, thận. 
+ Tác dụng: Thanh nhiệt trấn kinh, lợi tiểu, giải độc. 
+ Chủ trị: Nhiệt phát cuồng, ho suyễn, kinh phong mãn và cấp, bán thân bất toại, tiểu 
tiện khó khăn, dùng ngoài đắp mụn nhọt.  
Theo Giáo sư Nguyễn Kim Hùng, trong Địa long chứa các thành phần: Nitơ toàn phần 
32 %; protein 83,22 %; chất béo 2,72 % và 16 acid amin. 
Qua kết quả nghiên cứu lâm sàng về tác dụng hạ men gan của chế phẩm  DORAGON
tại Bệnh viện Y học Cổ truyền . Hồ Chí Minh năm 2004 cho thấy: TP
-  có tác dụng làm hạ men gan trên những bệnh nhân có bệnh lý gan mạn DORAGON
như: Viêm gan mạn, viêm gan siêu vi B, gan nhiễm mỡ. 
- Thuốc có tác dụng tốt trên các thể lâm sàng Y học Cổ truyền như: Can nhiệt tỳ thấp, 
can uất tỳ hư. 
- Làm giảm rõ rệt các triệu chứng cơ năng như: Mệt mỏi, chán ăn, ăn kém và hồi phục 
các triệu chứng rối loạn tiêu hóa.  

  oBẢO QUẢN: Nơi 30 C,khô, nhiệt độ dưới  tránh ánh sáng. 
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG        . 
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI KIẾN BÁC SĨ       Ý   .
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM     .

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa:
- Cao Địa long 7/1 .................................................................................................................. 71,43 mg
(tương đương 500 mg Địa long - ) Pheretima aspergillum
- Cao Sinh khương 6/1 ................................................................................................................ 18 mg
(tương đương 108 mg Sinh khương - )Rhizoma Zingiberis
- Tá dược: Lactose monohydrat, Tinh bột mì, Colloidal silicon dioxid A200, Gôm Arabic, 
Gelatin, Natri benzoat, Màu Caramel,  101, Povidon K30, Microcrystallin cellulose PH
Màu Sunset yellow, Màu Brilliant blue.
DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng. 
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI   : 
Hộp 1 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên nang cứng, hộp 2 túi nhôm x 5 vỉ x 10 viên nang cứng. 
CHỈ ĐỊNH : 
- Hạ men gan ở những bệnh nhân viêm gan mạn, viêm gan siêu vi B, gan nhiễm mỡ. 
- Hồi phục các triệu chứng rối loạn tiêu hóa; giảm mệt mỏi, chán ăn, ăn kém. 
- Làm giảm nhanh cảm giác ngứa do dị ứng, làm khô vết thương, tăng khả năng thích 
nghi của cơ thể trong những điều kiện làm việc gắng sức.
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG    : Dùng uống 
- Người lớn: Uống 2 viên/lần, ngày 2 lần. 
- Trẻ em: Uống 1 viên/lần, ngày 2 lần, có thể hòa tan phần bên trong viên thuốc trong 
nước hoặc sữa. 
CHỐNG CHỈ ĐỊNH  : 
- Không phải thực nhiệt không được dùng. 
- Dị ứng với các thành phần của thuốc. 
- Người hư hàn không nên dùng thuốc.
THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG    :
Theo kinh nghiệm,  có vị mặn, tính hàn, cần thận trọng ở người bị tiêu chảy, DORAGON
tì vị hư hàn không nên dùng.
PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ       : 
Chưa có nghiên cứu thực nghiệm ở phụ nữ có thai và cho con bú, vì vậy nên hỏi ý kiến 
bác sĩ trước khi sử dụng. 
ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC           :
Thuốc không ảnh hưởng khi lái xe và vận hành máy móc. 
TƯƠNG TÁCVỚI CÁCTHUỐC KHÁCVÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC           : 
Chưa có tài liệu ghi nhận về sự tương tác thuốc.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN    :
- Không quan sát thấy tác dụng không mong muốn xảy ra ở bệnh nhân nghiên cứu. 
- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ     : 
Chưa có tài liệu ghi nhận về quá liều của thuốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
Cụm Công nghiệp Cần Lố, Ấp An Định, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp
Điện thoại: 1800.969.660
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