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Thông tin thuó̂c tháng 05_2015                                  
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Ovestin Tab 1mg 30's , Ovestin Pessaries 0.5mg 3x5's 
 

Tên chung quốc tế: Estriol, Oestriol. 

Mã ATC: G03C A04. 

Phân loại thuốc: Estrogen. 

Dạng thuốc và hàm lượng 

Viên nén: 0,25 mg, 1 mg, 2 mg. 

Kem bôi âm đạo: 0,01%, 0,1%. 

Dược lý và cơ chế tác dụng 

Estriol là một trong 3 estrogen tự nhiên chính ở nữ. Estriol là một sản phẩm của quá trình 

khử của estradiol và estron và được phát hiện với nồng độ cao trong nước tiểu, đặc biệt ở 

nước tiểu người mang thai. Estriol có hoạt tính estrogen tương đối yếu. Giống như các 

estrogen khác, estriol có tác dụng sinh lý và chuyển hóa tương tự. Estriol kích thích tăng 

sinh tế bào ở nội mạc tử cung, như vậy có thể là một yếu tố nguy cơ nếu có tế bào ung 

thư. Estriol ngăn cản tiêu xương, duy trì khối xương và giảm nguy cơ tim mạch bằng 

cách tăng nồng độ lipoprotein tỷ trọng cao (HDL) và giảm nồng độ lipoprotein tỷ trọng 

thấp (LDL) ở nữ mãn kinh. Tác dụng của estriol đối với đông máu còn chưa rõ, nhưng có 

một tác dụng estrogen chọn lọc đến biểu mô tiết niệu - sinh dục và tương đối ít có tác 

dụng đến nội mạc tử cung. Estriol đặc biệt có tác dụng trong điều trị các triệu chứng 

trong thời kỳ mãn kinh chống lại teo âm đạo và các biểu hiện rối loạn vận mạch (bốc hỏa) 

không ổn định. Estriol cũng được dùng để phòng ngừa loãng xương mãn kinh. Teo âm 

đạo và biểu mô đường tiết niệu đáp ứng với 1 liệu trình ngắn estriol bôi vào âm đạo trong 

1 vài tuần. Estriol làm biểu mô âm đạo trở lại bình thường và như vậy giúp phục hồi vi 

khuẩn chí bình thường và pH sinh lý ở âm đạo, do đó làm tăng sức đề kháng đường tiết 

niệu sinh dục chống lại nhiễm khuẩn và viêm. Không giống các estrogen khác, estriol tác 

dụng ngắn vì chỉ bị giữ lại một thời gian ngắn ở nhân các tế bào nội mạc tử cung, do đó ít 
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có khả năng tăng sinh nội mạc tử cung khi dùng tổng liều khuyến cáo hàng ngày. Liệu 

pháp toàn thân cần thiết để điều trị các triệu chứng vận mạch và phải dùng ít nhất 1 năm. 

Ở nữ còn tử cung, phải cho thêm progestogen để giảm nguy cơ ung thư nội mạc tử cung. 

Nếu dùng estrogen tại chỗ lâu dài, cần phải cho uống progestogen trong 10 - 14 ngày mỗi 

tháng để chống nguy cơ tăng sản nội mạc tử cung. 

Dược động học 

Sau khi uống, estriol được hấp thu nhanh và hầu như hoàn toàn qua đường tiêu hóa. Nồng 

độ đỉnh estriol không liên hợp đạt được trong huyết tương trong vòng 1 giờ sau khi uống. 

Hầu như tất cả (90%) estriol gắn với albumin huyết tương và không giống các estrogen 

khác, rất ít gắn với globulin gắn hormon sinh dục (SHBG). Chuyển hóa estriol chủ yếu 

gồm có liên hợp và khử liên hợp trong quá trình tuần hoàn ruột - gan. Estriol, một sản 

phẩm chuyển hóa cuối cùng, chủ yếu bài tiết dưới dạng liên hợp. Chỉ một lượng nhỏ 

(2%) bài tiết qua phân chủ yếu dưới dạng estriol không liên hợp. Bôi estriol trong âm đạo 

đủ để có tác dụng tại chỗ. Estriol cũng được hấp thu vào đại tuần hoàn. Nồng độ đỉnh đạt 

được trong huyết tương 1 - 2 giờ sau khi bôi. 

Chỉ định 

Các triệu chứng tiết niệu - sinh dục do thiếu estrogen: Teo âm đạo, khô và ngứa, giao hợp 

đau, phòng ngừa nhiễm khuẩn tái diễn ở âm đạo và đường tiết niệu dưới, đái rắt và đái 

khó. 

Phòng loãng xương ở thời kỳ mãn kinh. 

Suy buồng trứng tiên phát hoặc cắt bỏ buồng trứng và giảm năng tuyến sinh dục nữ. 

Chảy máu tử cung bất thường (do mất cân bằng nội tiết). 

Chống chỉ định 

Quá mẫn với estrogen. 

Người bệnh nghi ngờ hoặc rõ ràng mang thai. 

Người bệnh nghi ngờ hoặc rõ ràng bị ung thư phụ thuộc estrogen. 

Người bệnh có tiền sử viêm tắc tĩnh mạch, huyết khối hoặc bệnh huyết khối nghẽn mạch 

liên quan đến dùng estrogen trước đó. 

Người bệnh nghi ngờ hoặc rõ ràng bị carcinom vú. 
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Chảy máu âm đạo bất thường và chưa rõ nguyên nhân. 

Thận trọng 

Trước khi bắt đầu liệu pháp estrogen, người bệnh phải được thăm khám và hỏi tiền sử gia 

đình kỹ lưỡng và sau đó định kỳ khám lại. 

Thông thường estrogen không được dùng quá một năm nếu không được thày thuốc khám 

lại. Khám thực thể phải đặc biệt chú ý đến huyết áp, vú, các cơ quan ở bụng và tiểu 

khung và làm phiến đồ Papanicolaou. 

Vì biến chứng huyết khối nghẽn mạch có nguy cơ gia tăng ở thời kỳ hậu phẫu trong thời 

gian dùng liệu pháp estrogen, nên ngừng estrogen mỗi khi có thể, ít nhất 4 tuần trước một 

phẫu thuật có nguy cơ gia tăng huyết khối nghẽn mạch hoặc phải nằm bất động lâu. 

Estrogen phải dùng thận trọng ở người có tổn thương thận hoặc gan hoặc bệnh xương 

chuyển hóa kết hợp tăng calci máu. 

Estrogen phải dùng thận trọng ở người bệnh có thể nặng lên do giữ dịch lại trong cơ thể 

(ví dụ đau nửa đầu, suy tim, suy thận hoặc suy gan). 

Người có tiền sử trầm cảm phải được theo dõi cẩn thận trong thời gian dùng liệu pháp 

estrogen. 

Thời kỳ mang thai 

 

Estrogen có thể gây độc nặng cho thai nhi khi dùng cho người mang thai. Không được 

dùng khi mang thai. 

Thời kỳ cho con bú 

Dùng estrogen cho người cho con bú làm giảm số lượng và chất lượng sữa tiết. Phải 

quyết định hoặc ngừng cho con bú hoặc ngừng thuốc, dựa vào tầm quan trọng của yêu 

cầu điều trị. 

Tác dụng không mong muốn (ADR) 

Tác dụng không mong muốn của estrogen phụ thuộc vào liều dùng. Ða số các ADR 

nghiêm trọng của liệu pháp estrogen xuất hiện đầu tiên từ các nghiên cứu trước đây với 

các thuốc uống tránh thai chứa estrogen liều lượng cao hơn các loại hiện đang dùng hoặc 

thuốc điều trị thay thế hormon cho phụ nữ mãn kinh. 
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Thường gặp, ADR > 1/100 

Tiêu hóa: Buồn nôn , nôn, trướng bụng, co cơ bụng, ỉa chảy. 

Da: Rám da. 

Toàn thân: Tăng cân quá mức hoặc giữ dịch lại trong cơ thể. 

Tiết niệu sinh dục: Thay đổi kinh nguyệt, mất kinh (trong khi dùng) hoặc vô kinh (sau khi 

dùng), thống kinh, hội chứng giống tiền kinh, viêm âm đạo do nấm Candida. 

Thần kinh: Ðau đầu, đau nửa đầu, thay đổi tình dục. 

Mắt: Không dung nạp kính sát tròng. Rối loạn thị lực. 

Ít gặp, 1/1000 < ADR < 1/100 

Da: Rậm lông hoặc rụng tóc. 

Thần kinh: Trầm cảm, chóng mặt, múa giật. 

Nội tiết chuyển hóa: Giảm dung nạp glucose, tăng nồng độ triglycerid huyết thanh, thiếu 

hụt folat. 

Hiếm gặp, ADR < 1/1000 

Tim mạch: Tăng huyết áp, bệnh huyết khối nghẽn mạch, tăng đông máu. 

Vàng da ứ mật, u gan, test chức năng gan thay đổi. 

Hướng dẫn cách xử trí ADR 

Buồn nôn và nôn là phản ứng đầu tiên của liệu pháp estrogen ở một số người, nhưng tác 

dụng này có thể hết với thời gian và có thể giảm thiểu bằng cách uống estrogen cùng thức 

ăn hoặc ngay trước khi đi ngủ. 

Vú có thể căng đau và phù, nhưng đôi khi triệu chứng này giảm khi giảm liều. 

Nếu tăng huyết áp hoặc có bất cứ một triệu chứng nào của bệnh huyết khối nghẽn mạch, 

vàng da ứ mật, trầm cảm nặng hoặc đau nửa đầu dai dẳng nghiêm trọng hoặc tái phát, 

phải ngừng estrogen. 

Có thể cần bổ sung acid folic nếu có thiếu hụt folat. 

Liều lượng và cách dùng 

Uống: Ðiều trị ngắn ngày: 500 microgam đến 3 mg uống/1 lần trong ngày, trong 1 tháng, 

tiếp theo là 500 microgam đến 1 mg/hàng ngày cho tới khi khôi phục biểu mô toàn vẹn. 
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Ðiều trị lâu dài, liều uống thường từ 250 microgam đến 2 mg hàng ngày, thường cho theo 

chu kỳ và đôi khi cùng với progestogen (xem estradiol và estron). 

Tại chỗ: Kem 0,01%: Bơm 1 lượng đong đầy (khoảng 2 g) vào trong âm đạo hàng ngày, 

nên bơm vào buổi tối, giảm xuống 1 lượng đong đầy, 2 lần mỗi tuần; thử giảm xuống 

hoặc ngừng thuốc sau 3 đến 6 tháng và kiểm tra lại. 

Kem 0,1%: Bơm 1 lượng đong đầy hàng ngày trong 2 - 3 tuần, sau đó giảm xuống 2 lần 

mỗi tuần (cách 2 - 3 tháng lại ngừng thuốc trong 4 tuần để đánh giá xem có cần điều trị 

thêm không).  

Tương tác thuốc 

Rifampicin làm giảm hoạt tính estrogen khi dùng đồng thời với estrogen do cảm ứng 

enzym microsom của gan. Tác dụng tương tự có thể xảy ra với các thuốc cảm ứng enzym 

microsom gan khác (barbiturat, carbamazepin, phenylbutazon, phenytoin và primidon). 

Estrogen có thể tăng cường tác dụng chống viêm của hydrocortison và có thể làm giảm 

chuyển hóa corticosteroid ở gan và/hoặc làm thay đổi protein gắn corticosteroid huyết 

thanh. Phải điều chỉnh liều corticosteroid khi bắt đầu dùng estrogen hoặc phải ngừng 

corticossteroid. 

Estrogen có thể làm giảm tác dụng thuốc uống chống đông máu và có thể cần tăng liều 

thuốc chống đông máu. 

Ðộ ổn định và bảo quản 

Bảo quản trong lọ kín, ở nhiệt độ 15 - 30oC .  

Quá liều và xử trí 

Quá liều cấp tính với một lượng lớn estrogen đã được thông báo ở trẻ em nhưng hầu như 

không gây độc, trừ buồn nôn và nôn. Quá liều estrogen có thể gây buồn nôn và ở phụ nữ 

có thể gặp chảy máu khi ngừng thuốc. 

Thông tin qui chế 

Thuốc độc bảng B. 

Thành phẩm giảm độc: Thuốc viên có hàm lượng tối đa 1 mg. 
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Primolut-N Tab 5mg 30's 
Hoạt chất:  Norethisteron  

Tên chung quốc tế: Norethisterone and norethisterone acetate. 

Mã ATC: G03A C01; G03D C02. 

Loại thuốc: Hormon kiểu progesteron. 

Dạng thuốc và hàm lượng 

Viên tránh thai dùng uống: 350 microgam norethisteron (Micromor, Noriday). 

Viên dùng uống: 5 mg, norethisteron acetat (Aygestin; Norlutate; Primolut Nor: 5 và 10 

mg) hoặc 5 mg norethisteron (Norluten, Norlutin, Primolut N Utovlan). 

Dược lý và cơ chế tác dụng 

Norethisteron và norethisteron acetat là progestin tổng hợp. Thuốc có chung tác dụng 

dược lý của progestin. ở nữ, norethisteron làm biến đổi nội mạc tử cung tăng sinh do 

estrogen thành nội mạc tử cung tiết. Với liều thường dùng cho tránh thai, norethisteron ức 

chế tiết hormon hướng sinh dục của tuyến yên (FSH và LH) và do đó ngăn cản quá trình 

trưởng thành của nang và hiện tượng phóng noãn. Thuốc có tác dụng ngừa thai ngay cả 

khi có phóng noãn. Khi dùng với liều tránh thai thông thường, thuốc có tác dụng làm thay 

đổi dịch nhầy cổ tử cung, làm giảm thâm nhập tinh trùng. Norethisteron làm thay đổi cấu 

trúc nội mạc tử cung gây khó khăn cho phôi bào làm tổ. Thuốc cũng làm giảm số lượng 

và chiều cao nhung mao tế bào lót mặt trong của vòi Fallop làm trứng vận chuyển chậm. 

Khi dùng liều cao để trị ung thư, norethisteron có tác dụng ức chế tuyến yên hoặc tác 

dụng trực tiếp trên các chất lắng đọng ở u. 

Norethisteron còn có tác dụng androgen yếu. Thuốc gây nam tính hóa, tổn thương gan và 

vàng da mạnh hơn medroxyprogesteron acetat. 

Norethisteron acetat là dạng este acid acetic của norethisteron. Dạng acetat có hiệu lực 

gần gấp đôi norethisteron. 

Dược động học 
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Norethisteron dạng uống được hấp thu nhanh chóng và hoàn toàn; thuốc phân bố rộng rãi 

trong các mô và dịch cơ thể. Norethisteron gắn nhiều với protein huyết tương, khoảng 

80% thuốc gắn với albumin và globulin gắn hormon sinh dục (SHBG). Nồng độ đỉnh của 

thuốc trong huyết tương xuất hiện sau khi uống khoảng 1 đến 3 giờ ở phần lớn người 

bệnh. Do chuyển hóa bước đầu nên nồng độ thuốc trong máu sau khi uống chỉ bằng 60% 

nồng độ thuốc khi tiêm tĩnh mạch. Nửa đời đào thải thay đổi trong khoảng 5 đến 12 giờ, 

trung bình là 7,6 giờ. Norethisteron chuyển hóa chủ yếu ở gan bằng phản ứng khử và liên 

hợp glucuronid và sulfat. Khoảng 60% lượng thuốc bài tiết qua nước tiểu và phân dưới 

dạng các chất chuyển hóa. 

Norethisteron acetat phần lớn bị thủy phân bởi các esterase trong máu. Dạng hormon có 

hoạt tính chu chuyển trong cơ thể là norethisteron được tạo ra do phân cắt bằng enzym. 

Chỉ định 

Dùng norethisteron liều thấp để ngừa thai cho những phụ nữ chọn phương pháp uống 

thuốc để tránh thai. Thường dành norethisteron cho những phụ nữ không dung nạp 

estrogen (thí dụ, tăng huyết áp, đái tháo đường, tăng lipid máu, nghiện thuốc lá), vì dạng 

tránh thai chỉ có progestin thường kém hiệu quả hơn so với dạng phối hợp cả estrogen với 

progestin. 

Dùng norethisteron và norethisteron acetat liều cao để điều trị bệnh vô kinh thứ phát, 

bệnh lạc nội mạc tử cung và xuất huyết tử cung do mất cân bằng nội tiết mà không có 

bệnh lý thực thể. Thuốc còn dùng trong điều trị ung thư vú di căn không phẫu thuật được. 

Chống chỉ định 

Chống chỉ định norethisteron với người bệnh viêm tắc tĩnh mạch, huyết khối nghẽn 

mạch, nhồi máu cơ tim, ngập máu não hoặc có tiền sử về các bệnh trên. Cũng chống chỉ 

định với người bệnh chảy máu âm đạo chưa được chẩn đoán, quá mẫn với thuốc, tổn 

thương chức năng gan rõ rệt, vàng da ứ mật, hoặc dùng trong thử nghiệm chẩn đoán thai 

nghén. Nghi ngờ hoặc đã biết ung thư phụ thuộc hormon, nghi ngờ hoặc đã biết carcinom 

vú, adenom hoặc carcinom gan (khi dùng tránh thai). 

Thận trọng 
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Ðối với người mà ứ dịch có thể làm trầm trọng thêm bệnh thì phải thận trọng khi dùng 

norethisteron và cần theo dõi cẩn thận (ví dụ người bị hen, động kinh, đau nửa đầu, rối 

loạn chức năng tim hoặc thận). Ðối với người có tiền sử trầm cảm, dùng norethisteron 

cũng phải cẩn thận, trong khi dùng thuốc nếu trầm cảm tái xuất hiện với mức độ nặng, 

cần phải ngừng thuốc. Ðối với người đái tháo đường trong khi dùng norethisteron cần 

theo dõi chặt chẽ, vì đã thấy giảm dung nạp glucose ở những phụ nữ dùng thuốc phối hợp 

estrogen với progestin. Thầy thuốc lâm sàng và người bệnh dùng norethisteron cần phải 

cảnh giác với những dấu hiệu và triệu chứng sớm nhất của bệnh huyết khối tắc mạch và 

bệnh huyết khối (như viêm tắc tĩnh mạch, nghẽn mạch phổi, thiểu năng tuần hoàn não, 

tắc mạch vành, huyết khối võng mạc và huyết khối mạc treo ruột) vì đã thấy có mối liên 

quan có ý nghĩa thống kê giữa việc dùng các thuốc phối hợp estrogen - progestin với 

những phản ứng không mong muốn trên. Do đó cần thận trọng khi dùng liệu pháp 

progestin. Cần ngừng thuốc ngay khi có bất cứ rối loạn nào trong số này xuất hiện hoặc 

nghi ngờ. Do nguy cơ biến chứng huyết khối tắc mạch sau phẫu thuật có thể gia tăng ở 

người dùng norethisteron, nên trước khi tiến hành phẫu thuật 6 tuần và sau phẫu thuật 2 

tuần phải ngừng điều trị norethisteron. 

Thời kỳ mang thai 

Người mẹ dùng progestin trong 4 tháng đầu thời kỳ thai nghén thì nguy cơ con có thể có 

khuyết tật nhỏ thường gia tăng. Một số thông báo cho thấy những thuốc loại này có khả 

năng gây nam tính hóa mức độ nhẹ bộ phận sinh dục ngoài của thai nhi nữ cũng như tật 

lỗ tiểu thấp ở thai nhi nam, do đó cần tránh dùng progestin trong 4 tháng đầu thai kỳ. 

Nếu phát hiện có thai khi đang dùng norethisteron trong 4 tháng đầu cần thông báo cho 

người mang thai về những nguy cơ tiềm năng kể trên đối với thai nhi. 

Thời kỳ cho con bú 

Các progestin phân bố trong sữa mẹ với các hàm lượng dao động khác nhau. Tác dụng 

không mong muốn tiềm tàng đối với trẻ bú sữa chưa biết rõ. 

Tác dụng không mong muốn (ADR) 

Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất khi dùng liên tục progestin liều thấp dạng 

uống là kinh nguyệt không đều, thay đổi về lượng kinh và vô kinh có thể gây khó phân 
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Người soạn thảo: DS Trà̂n Kim Trong Page 11 
 

biệt với có thai. Giống các thuốc tránh thai phối hợp estrogen - progestin dạng uống, 

norethisteron có thể gây chảy máu, từng giọt, phù nề, buồn nôn, đau đầu và trầm cảm. 

Các phản ứng không mong muốn khác khi dùng progestin gồm: thay đổi thể trọng (giảm 

hoặc tăng), thay đổi dục tính, vú căng đau, phát ban kèm theo ngứa hoặc không, nám da, 

mệt mỏi khác thường. Tuy nhiên tần suất và mức độ của những phản ứng không mong 

muốn trên với progestin ít hơn nhiều so với các chế phẩm phối hợp estrogen - progestin. 

Tăng huyết áp ở người dễ mắc, hội chứng giống trước khi hành kinh, rậm lông, rụng tóc 

xuất hiện ở người bệnh dùng các chế phẩm phối hợp estrogen - progestin, do đó phải tính 

đến khả năng xuất hiện những phản ứng này đối với người bệnh dùng norethisteron. Ðã 

thấy có mối liên quan giữa viêm tắc tĩnh mạch, nghẽn mạch phổi, tắc nghẽn và huyết 

khối mạch máu não với việc dùng dạng phối hợp estrogen - progestin, do đó khả năng 

này cần được tính đến đối với chế phẩm chỉ có progestin. 

Thường gặp, ADR > 1/100 

Chung: Thay đổi thể trọng. 

Sinh dục - tiết niệu: Kinh nguyệt không đều. 

Nội tiết: Vú căng. 

Tiêu hóa: Buồn nôn. 

Ít gặp, 1/1000 < ADR < 1/100 

Nội tiết: Thay đổi dục tính. 

Da: Rậm lông, nám da. 

Thần kinh trung ương: Ðau đầu, trầm cảm. 

Hướng dẫn cách xử trí ADR  

Trước khi kê đơn bất kỳ thuốc tránh thai uống nào cũng phải kiểm tra sức khỏe người 

bệnh, trong đó đặc biệt chú ý vú, các cơ quan vùng khung chậu và huyết áp; trong thời 

gian dùng thuốc, các kiểm tra trên phải được lặp lại đều đặn. Phải tính đến khả năng xuất 

hiện các bệnh huyết khối tắc mạch ở người bệnh dùng progestin và phải theo dõi chặt chẽ 

người bệnh về những tác dụng này trong khi điều trị. Phải ngừng progestin ngay khi bất 

cứ một trong số những rối loạn sau đây xuất hiện hoặc có dấu hiệu nghi ngờ: huyết khối 

tắc mạch và bệnh huyết khối bao gồm viêm tĩnh mạch huyết khối, huyết khối mạc treo. 
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Nếu mất thị lực đột ngột hoặc dần dần mà không giải thích được, mắt lồi, hoặc song thị, 

phù gai thị, tổn thương mạch máu ở võng mạc hoặc đau nửa đầu xuất hiện trong quá trình 

điều trị bằng progestin thì phải ngừng ngay dùng thuốc và có biện pháp chẩn đoán và 

điều trị thích hợp. Khi bất cứ tình trạng nào sau đây xuất hiện lần đầu hoặc nặng lên phải 

ngừng norethisteron: dung nạp glucoza giảm, tăng huyết áp, vàng da ứ mật, vô kinh, trầm 

cảm, ứ dịch và giãn tĩnh mạch. 

Liều lượng và cách dùng 

Dùng norethisteron liều thấp để làm thuốc uống tránh thai progestin duy nhất: 

Thuốc tránh thai (nội tiết) uống: 

Norethisteron uống 0,35 mg (hoặc norethisteron acetat 0,6 mg) mỗi ngày. Khi dùng đơn 

độc, bắt đầu uống vào ngày 1 chu kỳ kinh và sau đó uống liên tục hàng ngày.  

Hoặc: Norethisteron 0,5 - 1 mg (hoặc norethisteron acetat 1 - 1,5 mg) uống mỗi ngày, khi 

phối hợp với 1 estrogen.  

Liệu pháp hormon thay thế thời kỳ mãn kinh để đối kháng tác dụng của estrogen đối với 

nội mạc tử cung: Phác đồ điển hình bao gồm liều uống hàng ngày liên tục norethisteron 

0,7 mg hoặc norethisteron acetat 1 mg, hoặc theo phác đồ chu kỳ norethisteron hoặc 

norethisteron acetat 1 mg mỗi ngày trong 10 - 12 ngày của chu kỳ 28 ngày. 

Mất cân bằng nội tiết: Vô kinh hoặc chảy máu tử cung chức năng: uống norethisteron 5 - 

20 mg mỗi ngày vào ngày 5 đến hết ngày 25 chu kỳ kinh hoặc uống norethisteron acetat 

2,5 đến 10 mg mỗi ngày vào ngày 5 đến hết ngày 25 chu kỳ kinh. 

Bệnh lạc nội mạc tử cung: 

Norethisteron: Uống ban đầu 10 mg/ngày, trong 2 tuần, sau đó cách 2 tuần tăng thêm 5 

mg cho tới tổng liều 30 mg/ngày, và tiếp tục trong 6 - 9 tháng, trừ khi phải ngừng tạm 

thời vì ra máu. 

Ung thư vú di căn, muộn: Liều uống có thể tới 60 mg/ngày norethisteron hoặc 

norethisteron acetat (đã được dùng). 

Tương tác thuốc 

Những thuốc cảm ứng enzym microsom gan đã biết như barbiturat, carbamazepin, 

griseofulvin, ampicillin, phenylbutazon, phenytoin, primidon đều có thể làm giảm hiệu 
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lực tránh thai của các thuốc uống tránh thai progestin duy nhất do tăng cường sự chuyển 

hóa của thuốc ở gan. Vì có nguy cơ tránh thai bị thất bại do dùng thuốc tránh thai dạng 

uống đồng thời với các thuốc cảm ứng enzym - cytochrom P450 ở microsom gan nên có 

đề xuất là những người bệnh dùng các thuốc gây cảm ứng enzym thì nên dùng một 

phương pháp tránh thai thay thế khác hoặc là tăng liều thuốc tránh thai dạng uống. Tuy 

nhiên cần phải tính đến khả năng các tác dụng không mong muốn sẽ tăng cùng với sự 

tăng liều lượng thuốc. 

Ðộ ổn định và bảo quản 

Norethisteron cần được bảo quản trong các bao bì kín, ở nhiệt độ thích hợp, vào khoảng 

15 - 300C. 

Quá liều và xử trí 

Ðã có thông báo trẻ nhỏ uống nhầm phải một lượng lớn thuốc tránh thai dạng uống mà 

không thấy có tác dụng xấu nghiêm trọng xảy ra. Dùng quá liều có thể gây buồn nôn, 

nôn, to vú và chảy máu âm đạo. Không có thuốc giải độc đặc hiệu và phải tiến hành điều 

trị triệu chứng. 

Nếu dùng quá liều với lượng lớn và được phát hiện sớm (trong vòng 4 giờ) thì có thể tiến 

hành rửa dạ dày. 

Thông tin qui chế 

Norethisteron có trong danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam ban hành lần thứ 4 năm 1999. 

Thuốc độc bảng B. 
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CLAZIC 30 
Tên chung quốc tế: Gliclazide. 

Mã ATC: A10B B09. 

Nhóm thuốc: Thuốc chống đái tháo đường, dẫn chất sulfonylurê. 

Dạng thuốc và hàm lượng 

Viên nén chứa 80 mg gliclazid. 

Dược lý và cơ chế tác dụng 

Gliclazid là thuốc chống đái tháo đường nhóm sulfonylurê. Tác dụng chủ yếu của thuốc 

là kích thích tế bào beta tuyến tụy giải phóng insulin. Vì vậy thuốc chỉ có tác dụng ở 

người bệnh khi tụy còn khả năng sản xuất insulin. Sulfonylurê có thể làm tăng thêm 

lượng insulin do làm giảm độ thanh thải hormon này ở gan.  

Gliclazid dễ dàng hấp thụ qua đường tiêu hóa. Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết tương 

đạt sau khi uống khoảng 2 - 4 giờ. Thuốc gắn mạnh với protein huyết tương (85 - 94%). 

Thời gian tác dụng kéo dài 12 giờ hoặc hơn. Gliclazid được chuyển hóa mạnh ở gan 

thành những sản phẩm không còn hoạt tính. Thuốc chưa biến đổi và các chất chuyển hóa 

đào thải chủ yếu qua nước tiểu (60 - 70 %); khoảng 10 - 20 % qua phân ở dạng chuyển 

hóa. Nửa đời thải trừ của gliclazid khoảng 10 - 12 giờ. 

Chỉ định 

Ðái tháo đường không phụ thuộc insulin typ 2 mà chế độ ăn kiêng đơn thuần không kiểm 

soát được glucose - huyết. 

Gliclazid nên dùng cho người cao tuổi bị đái tháo đường. 

Chống chỉ định 

Không được dùng gliclazid cho các trường hợp sau: 

Ðái tháo đường phụ thuộc insulin (typ 1). 

Hôn mê hay tiền hôn mê do đái tháo đường. 

Suy gan nặng, suy thận nặng. 

Có tiền sử dị ứng với sulfonamid và các sulfonylurê khác. 
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Phối hợp với miconazol viên. 

Nhiễm khuẩn nặng hoặc chấn thương nặng, phẫu thuật lớn. 

Thận trọng 

Trong khi dùng gliclazid vẫn phải theo chế độ ăn kiêng. Ðiều đó sẽ giúp gliclazid phát 

huy đầy đủ tác dụng. 

Khi dùng phối hợp với các thuốc khác có tác dụng tăng hoặc giảm tác dụng hạ đường 

huyết, cần phải điều chỉnh liều của gliclazid cho thích hợp. Trong trường hợp suy thận, 

suy gan, cần phải giảm liều. 

Thời kỳ mang thai  

Chống chỉ định dùng gliclazid. 

Thời kỳ cho con bú 

Không rõ thuốc có phân bố vào sữa hay không. Tuy nhiên, hạ đường huyết ở trẻ nhỏ có 

khả năng xảy ra, vì vậy không nên dùng gliclazid cũng như các sulfonylurê khác trong 

thời kỳ cho con bú. 

Tác dụng không mong muốn 

Tác dụng không mong muốn bao gồm rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, đau đầu, phát ban...  

Thường gặp, ADR >1/100 

Thần kinh trung ương: Ðau đầu. 

Tiêu hóa: Rối loạn tiêu hóa, buồn nôn. 

Da: Phát ban. 

Ít gặp, 1/1000 < ADR < 1/100 

Rối loạn máu (thường hồi phục): Giảm tiểu cầu, mất bạch cầu hạt, giảm bạch cầu, thiếu 

máu. 

Da: Phản ứng da, niêm mạc. 

Hiếm gặp, ADR <1/1000 

Thần kinh trung ương: Trạng thái lơ mơ, vã mồ hôi. 

Tim mạch: Tăng tần số tim. 

Da: Tái xanh. 

Tiêu hóa: Nôn, đói cồn cào. 
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Liều lượng và cách dùng 

Liều gliclazid phải phù hợp cho từng trường hợp cụ thể và phải dựa theo lượng đường 

huyết của người bệnh. Thường dùng 80 mg/ngày và tối đa là 320 mg/ngày. 

Có thể bắt đầu dùng với liều: 40 - 80 mg, rồi tăng dần nếu cần. 

Trong đa số trường hợp: Uống 160 mg/ngày, uống 1 lần vào lúc ăn sáng. 

Trường hợp điều trị chưa đạt có thể tăng dần liều lên, tối đa là 320 mg/ngày chia 2 lần. 

Uống trong bữa ăn sáng. 

Trong quá trình điều trị, có thể thay đổi liều hoặc ngừng thuốc, tùy theo lượng đường 

huyết của người bệnh. 

Tương tác thuốc 

Sự phối hợp của một số thuốc có thể làm tăng hoặc giảm tác dụng hạ đường huyết của 

gliclazid: 

Một số thuốc có khả năng làm tăng tác dụng hạ đường huyết của gliclazid như thuốc 

chống viêm không steroid (đặc biệt là aspirin), sulfamid kháng khuẩn, coumarin, thuốc 

chống đông máu, IMAO, thuốc chẹn beta, diazepam, tetracyclin, perhexilin maleat, 

cloramphenicol, clofibrat, miconazol viên, uống rượu cũng có thể làm tăng tác dụng hạ 

đường huyết của gliclazid. 

Một số thuốc làm giảm tác dụng hạ đường huyết của gliclazid như barbituric, corticosteroid, 

thuốc lợi tiểu thải muối và thuốc tránh thai uống. 

Ðộ ổn định và bảo quản 

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 300C. 

Tương kỵ 

Gliclazid tương kỵ với ethanol. 

Quá liều và xử trí 

Vô tình hay cố ý dùng quá liều sẽ dẫn tới những dấu hiệu hạ đường huyết như vã mồ hôi, 

da tái xanh, tim đập nhanh. Trường hợp nhẹ, điều trị hạ đường huyết nhẹ bằng cách uống 

ngay một cốc nước đường hoặc nước hoa quả có cho thêm 2 hoặc 3 thìa cà phê đường. 

Trường hợp nặng có thể biểu hiện lơ mơ thì phải dùng ngay dung dịch glucose 10% hoặc 

30% tiêm tĩnh mạch và chuyển người bệnh đến bệnh viện. 
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Người soạn thảo: DS Trà̂n Kim Trong Page 17 
 

Thông tin qui chế 

Thuốc độc bảng B. 

Thành phẩm giảm độc: Thuốc viên có hàm lượng tối đa là 80 mg. 



Thông tin thuó̂c tháng 05_2015                                  
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Seretide Evohaler 25/50mcg 120’s 

Seretide Evohaler 25/125mcg 120’s 

Hoaṭ chất: Salmeterol + Fluticasone propionate 

Dược lực học 

Cơ chế tác động 

Seretide bao gồm salmeterol và fluticasone propionate có cơ chế tác động khác nhau. 
Salmeterol giảm co thắt phế quản (kiểm soát triệu chứng) và fluticasone propionate có tác 
dụng kháng viêm (kiểm soát căn nguyên bệnh) và phòng ngừa các đợt cấp. Seretide có 
thể đáp ứng một trị liệu thuận tiện hơn cho bệnh nhân cần điều trị bằng thuốc chủ vận 
bêta và corticosteroid đường hít. Cơ chế tác động của hai hoạt chất lần lượt được trình 
bày dưới đây : 

Salmeterol 

Salmeterol là thuốc chủ vận thụ thể bêta 2 chọn lọc tác dụng kéo dài (12 giờ) với 1 chuỗi 
dài gắn kết với vị trí bên ngoài của thụ thể. Các đặc tính dược lý của salmeterol làm cho 
việc phòng ngừa triệu chứng co thắt phế quản do histamin duy trì ít nhất 12 giờ, hiệu quả 
hơn khi cũng dùng liều khuyến cáo các thuốc chủ vận bêta 2 thường quy tác dụng ngắn. 

Các thử nghiệm in vitro cho thấy rằng salmeterol có tác động ức chế mạnh và kéo dài 
việc phóng thích từ phổi người các chất chuyển hóa trung gian từ dưỡng bào như 
histamine, leukotrienes và prostaglandin D2. 

Ở người, salmeterol ức chế đáp ứng với những dị nguyên hít phải ở pha sớm và pha 
chậm, việc tác động này duy trì trong 30 giờ sau một liều duy nhất, khi tác động giãn phế 
quản không còn nữa. Liều duy nhất salmeterol làm suy giảm sự mẫn cảm phế quản. Các 
đặc tính này cho thấy rằng salmeterol có tác động cộng thêm, ngoài tác động giãn phế 
quản, nhưng dấu hiệu lâm sàng còn chưa được rõ ràng. Cơ chế này khác với tác động 
kháng viêm của corticosteroid. 

Fluticasone propionate 

Fluticasone propionate dùng đường hít với liều khuyến cáo có tác động kháng viêm của 
glucocorticoid trong phổi, giúp cải thiện triệu chứng và giảm cơn hen cấp, không có tác 
dụng phụ nào như khi dùng corticosteroid đường toàn thân. 

Lượng hormon thượng thận tiết ra hàng ngày vẫn được duy trì trong giới hạn bình thường 
trong quá trình điều trị dài hạn với fluticasone propionate đường hít, ngay cả khi dùng 
liều khuyến cáo cao nhất ở trẻ em và người lớn. Sau khi chuyển từ các steroid đường hít 
khác sang fluticasone propionate, lượng hormon tiết ra hàng ngày dần dần được cải thiện, 
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mặc dù trước kia hay hiện tại có dùng gián đoạn các steroid đường uống, như vậy cho 
thấy chức năng thượng thận trở về hoạt động bình thường khi dùng fluticasone 
propionate đường hít. Dự trữ thượng thận vẫn duy trì bình thường trong quá trình điều trị 
dài hạn fluticasone propionate đường hít khi đo bằng sự gia tăng bình thường trong một 
test kích thích. Tuy nhiên, sự suy yếu dự trữ thượng thận tồn tại sau các điều trị trước đó 
có thể kéo dài đáng kể và yếu tố này cũng cần được lưu ý (xem Chú ý đề phòng và Thận 
trọng lúc dùng). 

Dược động học 

Không có bằng chứng trên động vật hay người cho thấy việc dùng salmeterol và 
fluticasone propionate với nhau bằng đường hít ảnh hưởng đến dược động của từng thành 
phần thuốc. 

Do đó về mặt dược động học, các thành phần có thể được xem xét riêng biệt. 

Dù rằng nồng độ Seretide trong huyết tương rất thấp, nhưng không thể lọai trừ khả năng 
tương tác với các chất nền khác hay các thuốc ức chế CYP 3A4. 

Salmeterol 

Salmeterol tác động tại chỗ trong phổi do đó nồng độ hoạt chất trong huyết tương thấp 
hơn nồng độ điều trị. Ngoài ra, có hạn chế về các dữ liệu dược động học của salmeterol, 
do khó khăn về mặt kỹ thuật để xét nghiệm thuốc trong huyết tương vì nồng độ thuốc ở 
liều điều trị trong huyết tương rất thấp (khoảng 200 pg/ml hay thấp hơn). Sau khi dùng 
liều thông thường với salmeterol xinafoate, hydroxynaphthoic có thể được phát hiện 
trong hệ tuần hoàn, đạt nồng độ hằng định khỏang 100 ng/ml. Nồng độ này có thể lên tới 
gấp 1000 lần trong các trường hợp ngộ độc. Không thấy tác động có hại nào quan sát 
thấy trong các điều trị dài hạn thường xuyên (trên 12 tháng) ở bệnh nhân tắc nghẽn 
đường thở. 

Fluticasone propionate 

Sau khi tiêm đường tĩnh mạch, dược động của Fluticasone propionate tương ứng với liều. 

Fluticasone propionate được phân bố rộng khắp cơ thể (Thể tích phân bố đạt khoảng 300 
l) và có độ thanh thải rất cao (đạt tới 1,1 l/phút) qua đường gan. 

Nồng độ đỉnh trong huyết tương giảm khoảng 98% trong vòng 3-4 giờ, và chỉ còn nồng 
độ huyết tương thấp liên quan với thời gian bán thải, khoảng 8 giờ. 

Sau khi dùng đường uống Fluticasone propionate, 87-100% liều được đào thải qua phân. 

Sau khi dùng liều 1 hay 16 mg, tương ứng có đến 20 và 75% được đào thải trong phân 
dạng hợp chất ban đầu. 

Độ khả dụng sinh học tuyệt đối là không đáng kể (< 1%) do sự kết hợp giữ việc hấp thu 
không hoàn toàn từ đường tiêu hóa và chuyển hóa lần đầu qua gan nhiều. 

Sau khi dùng liều hít, độ khả dụng sinh học tuyệt đối toàn bộ của Fluticasone propionate : 
là 12-26% phụ thuộc vào dạng trình bày. 
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Việc hấp thu Fluticasone propionate : chủ yếu qua phổi, khởi đầu nhanh, sau đó kéo dài. 

Tỉ lệ gắn kết protein là 91%. 

Fluticasone propionate: được chuyển hóa mạnh nhờ enzym CYP 3A4 thành dẫn xuất 
carboxylic bất hoạt. 

Các dữ liệu sẵn có về dược động học ở trẻ em tương tự với kết quả nghiên cứu ở người 
lớn. 

An toàn tiền lâm sàng 

Salmeterol xinafoate và fluticasone propionate đã được nghiên cứu nhiều trong các thử 
nghiệm độc tính trên động vật. Độc tính chỉ xảy ra khi dùng quá liều điều trị cho người 
và liên quan đến thuốc chủ vận bêta 2 và glucocorticosteroid. 

Trong các nghiên cứu dài hạn, Salmeterol xinafoate gây các u lành tính ở cơ trơn mạc 
treo buồng chứng và tử cung trên chuột cống. 

Do động vật gặm nhấm dễ bị các u lành tính do thuốc, salmeterol không được xem là 
thuốc gây ung thư có hại cho người. 

Việc dùng kết hợp salmeterol xinafoate và fluticasone propionate gây ra một vài triệu 
chứng tim mạch khi dùng liều cao. Ở chuột cống, viêm cơ tim tâm nhĩ nhẹ và viêm động 
mạch vành trung tâm là các tác động thoáng qua liên quan với liều bình thường. Ở chó, 
khi dùng kết hợp, nhịp tim tăng nhanh hơn là khi dùng salmeterol đơn thuần. 

Không có tác động tim mạch ngoại ý nặng nào quan sát thấy khi nghiên cứu ở người. 

Trên động vật, việc kết hợp 2 hoạt chất không làm gây ra thêm các độc tính khác. 

Chỉ định 

Bệnh lý tắc nghẽn đường hô hấp có thể hồi phục 

Điều trị phòng ngừa các bệnh lý tắc nghẽn đường hô hấp có thể hồi phục, bao gồm hen 
phế quản ở trẻ em và người lớn, khi việc sử dụng phối hợp (thuốc giãn phế quản và 
corticosteroid đường hít) là thích hợp. 

Chỉ định này có thể bao gồm: 

Bệnh nhân điều trị duy trì hiệu quả với thuốc chủ vận bêta tác dụng kéo dài và 
corticosteroid đường hít. 

Bệnh nhân vẫn còn triệu chứng, dù đang điều trị bằng corticosteroid đường hít. 

Bệnh nhân đang điều trị giãn phế quản thường xuyên. 

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) 

Điều trị duy trì COPD bao gồm viêm phế quản mạn tính và khí phế thũng. 

Chống chỉ định 
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Seretide chống chỉ định dùng cho bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với bất kỳ thành phần 
nào của thuốc. 

Thận trọng 

Việc điều trị bệnh tắc nghẽn đường thở thường nên theo chương trình điều trị bậc thang 
và đáp ứng của bệnh nhân với thuốc nên được theo dõi lâm sàng và bằng các test đo chức 
năng hô hấp. 

Seretide không dùng điều trị triệu chứng cấp tính, như một thuốc giãn phế quản có tác 
động nhanh và ngắn hạn (như salbutamol). Bệnh nhân nên được khuyên phải luôn luôn 
dự phòng các thuốc điều trị triệu chứng cấp. 

Việc gia tăng sử dụng thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn hạn để điều trị triệu chứng hen 
phế quản, làm cho việc kiểm soát hen phế quản khó khăn hơn. 

Việc giảm kiểm soát cơn hen phế quản đột ngột và tăng dần có khả năng đe dọa đến tính 
mạng và bệnh nhân nên được khuyên đến bác sĩ tái khám và nên cân nhắc đến việc tăng 
liều corticosteroid. Tương tự, khi liều dùng hiện tại của Seretide thất bại trong việc kiểm 
soát bệnh tắc nghẽn đường thở, bệnh nhân nên được khuyên đi tái khám bác sĩ trong 
những trường hợp này. 

Nên cân nhắc dùng thêm một corticosteroid và dùng thêm kháng sinh nếu có hiện tượng 
nhiễm trùng xảy ra. 

Không nên ngưng đột ngột việc điều trị với Seretide. 

Cũng như với thuốc đường hít chứa corticosteroid khác, Seretide nên được dùng thận 
trọng trên bệnh nhân lao tiến triển hay lao tiềm ẩn. 

Seretide nên được dùng thận trọng trên bệnh nhân bị nhiễm độc giáp. 

Một số hiếm trường hợp glôcôm và tăng nhãn áp đã được báo cáo sau khi dùng 
corticosteroid đường hít. 

Nên thận trọng khi cho bệnh nhân chuyển sang dùng Seretide, đặc biệt nếu thấy có lý do 
nghi ngờ bị suy thượng thận từ các trị liệu steroid toàn thân trước đó. 

Lái xe và vận hành máy móc: 

Không có nghiên cứu chuyên biệt nào về tác động của Seretide trên khả năng này, nhưng 
dược lý thuốc không cho thấy ảnh hường nào. 

Có thai và nuôi con bú 

Việc dùng thuốc trong thai kỳ và khi cho con bú chỉ nên cân nhắc khi hiệu quả mong 
muốn cho người mẹ cao hơn các nguy cơ có thể xảy ra cho thai nhi và cho trẻ. 

Hiện không có đầy đủ kinh nghiệm về việc sử dụng salmeterol và fluticasone propionate 
trên phụ nữ có thai và cho con bú. 
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Trong các nghiên cứu ở động vật về độc tính thuốc trên khả năng sinh sản, dù dùng đơn 
thuần hay phối hợp, cho thấy các tác động trên thai nhi chỉ được ghi nhận khi dùng thuốc 
chủ vận bêta và glucocorticosteroid đường toàn thân liều cao. 

Các kinh nghiệm lâm sàng với các thuốc cùng nhóm cho thấy không có bằng chứng nào 
về tác động có liên quan tới liều điều trị. Cả salmeterol hay fluticasone propionate không 
cho thấy khả năng gây độc cho sự di truyền. 

Nồng độ của salmeterol và fluticasone propionate trong huyết tương sau khi dùng liều 
điều trị dạng hít rất thấp và do đó nồng độ thuốc trong sữa mẹ cũng rất thấp. Điều này 
cũng được ghi nhận trên các động vật nghiên cứu, nồng độ thuốc đo được trong sữa rất 
thấp. Không có dữ liệu sẵn có về nồng độ thuốc trong sữa mẹ. 

Tương tác 

Dù rằng nồng độ Seretide trong huyết tương rất thấp, nhưng không thể lọai trừ khả năng 
tương tác với các chất nền khác hay các thuốc ức chế CYP 3A4. 

Nên tránh dùng các thuốc chẹn thụ thể bêta chọn lọc và không chọn lọc trên bệnh nhân có 
bệnh lý tắc nghẽn đường thở có thể hồi phục được, trừ khi có các lý do bắt buộc phải 
dùng. 

Tác dụng phụ 

Do Seretide bao gồm salmeterol và fluticasone propionate, có thể có các loại và mức độ 
các phản ứng phụ khác nhau liên quan với từng thành phần thuốc. Không có bằng chứng 
nào về các tác dụng cộng thêm khi dùng cùng lúc hai hoạt chất này. 

Sau đây là các tác dụng liên quan với salmeterol hay fluticasone propionate: 

Salmeterol 

Các phản ứng phụ về mặt dược lý của thuốc chủ vận bêta như run, đánh trống ngực và 
nhức đầu, đã được báo cáo, nhưng các phản ứng này thường thoáng qua và giảm khi đã 
dùng thuốc thường xuyên. 

Loạn nhịp tim (bao gồm rung nhĩ, nhịp nhanh trên thất và ngoai tâm thu) có thể xảy ra 
thường trên bệnh nhân nhạy cảm. 

Có báo cáo về triệu chứng đau khớp và phản ứng quá mẫn, bao gồm nổi mẩn, phù và phù 
mạch. 

Hiếm khi có đau cơ. 

Fluticasone propionate 

Khàn giọng và nhiễm nấm candida miệng và họng có thể xảy ra ở một vài bệnh nhân. 

Phản ứng quá mẫn da đã được báo cáo. 

Cả hai triệu chứng khàn giọng và tần suất nhiễm nấm candida có thể giảm bằng cách súc 
miệng với nước sau khi dùng salmeterol và fluticasone propionate. 



Thông tin thuó̂c tháng 05_2015                                  
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Triệu chứng nhiễm nấm candida có thể được điều trị bằng thuốc kháng nấm tại chỗ trong 
khi vẫn tiếp tục dùng salmeterol và fluticasone propionate. 

Cũng như các trị liệu đường hít khác, có thể có xảy co thắt phế quản nghịch thường với 
triệu chứng khò khè gia tăng ngay sau khi dùng thuốc. Nên điều trị tức thời với một thuốc 
giãn phế quản đường hít tác dụng nhanh. Nên ngừng dùng salmeterol và fluticasone 
propionate, bệnh nhân nên được thăm khám và dùng phương pháp điều trị thay khác khi 
cần. 

Các thử nghiệm lâm sàng về salmeterol và fluticasone propionate 

Các phản ứng không mong muốn thường được báo cáo là: 

Khàn giọng/nói khó, kích ứng họng, nhức đầu, nhiễm candida miệng và họng và đánh 
trống ngực. 

Liều lượng và cách dùng 

Bệnh lý tắc nghẽn đường hô hấp có thể hồi phục 

Mức độ 
(bậc)hen 
(GINA) 

Người lớn, trẻ em > 12 tuổi Trẻ em 4-12 tuổi 

Seretide 
evohaler 2 
nhát xịt / lần 

Seretide 
accuhaler 1 
nhát xịt/ lần 

Seretide 
evohaler 2 
nhát xịt / lần 

Seretide 
accuhaler 1 
nhát xịt/ lần 

Hen nặng 25/250 mcg 50/500mcg 25/50mcg 50/100mcg 

Hen trung 
bình 

25/125mcg 50/250mcg 25/50mcg 50/100mcg 

Hen nhẹ 25/50mcg 50/100mcg 25/50mcg 50/100mcg 

  

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) 

Liều tối đa khuyên dùng cho người lớn là Evohaler hai nhát xịt (25 mcg salmeterol và 
250 mcg fluticasone propionate) hai lần mỗi ngày hoặc Accuhaler 1 lần xịt (50/500 mcg) 
hai lần mỗi ngày. 

Không cần chỉnh liều cho bệnh nhân cao tuổi hoặc bệnh nhân suy gan, suy thận. 

Hướng dẫn sử dụng 

Mở nắp dụng cụ. Đặt phần miệng của dụng cụ vào miệng và ngậm môi lại. Sau đó hít liều 
thuốc vào và đóng dụng cụ lại. 

Mức chỉ liều trên Accuhaler chỉ ra số liều còn lại. 

Quá liều 
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Không có dữ liệu sẵn có từ các thử nghiệm lâm sàng về việc quá liều Seretide, tuy nhiên 
tài liệu về quá liều cho cả hai họat chất như sau : 

Dấu hiệu và triệu chứng quá liều salmeterol là run, nhức đầu và nhịp nhanh. Thuốc đối 
kháng thích hợp là các thuốc chẹn thụ thể bêta chọn lọc trên tim, nên được dùng thận 
trọng trên bệnh nhân có tiền sử co thắt phế quản. Khi việc điều trị bằng Seretide phải 
ngưng do quá liều thành phần chủ vận bêta của thuốc, nên cân nhắc việc sử dụng liệu 
pháp steroid thay thế thích hợp. 

Dùng quá liều khuyến cáo fluticasone propionate đường hít có thể gây suy chức năng 
thượng thận tạ thời. 

Không cần thiết phải điều trị cấp cứu vì chức năng thượng thận sẽ hồi phục trong vài 
ngày, bằng cách đo nồng độ cortisol huyết tương. Tuy nhiên, nếu liều cao hơn liều 
khuyến cáo được tiếp tục dùng kéo dài, có thể gây ra các mức độ suy thượng thận. Vieếc 
theo dõi sự hồi phục của thượng thận là cần thiết. Trong trường hợp việc quá liều 
fluticasone propionate trong Seretide có thể vẫn được tiếp tục với liều thích hợp nhằm 
kiểm soát triệu chứng (xem phần Chú ý đề phòng và Thận trọng lúc dùng). 

Bảo quản 

Bảo quản dưới 300C, nơi khô. 

Trình bày và đóng gói 

accuhaler (bột hít qua đường miệng). : bình 60 liều (50/100 mcg/liều, 50/250 mcg/liều và 
50/ 500 mcg/liều) 

evohaler (dung dịch hít qua đường miệng) : bình xịt định liều (25/50 mcg/liều, 25/1 25 
mcg/liều và 25/250 mcg/liều), bình 120 liều. 
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Orgametril Tab 5mg 30's 

 

 
 

 

Thành phần Lynestrenol. 

Chỉ định Liệt kê ở LD. 

Liều dùng Đa kinh: 1 viên/ngày từ ngày 14-25 chu kỳ kinh. Rong kinh & rong huyết: 2 
viên/ngày x 10 ngày. Xuất huyết thường ngừng vài ngày đầu sau khi uống. Tiếp 
tục điều trị trong 3 chu kỳ kế tiếp, 1 viên/ngày từ ngày 14-25 mỗi chu kỳ kinh. 
Nếu triệu chứng không mất đi trong/sau khi điều trị, cần thêm chẩn đoán 
khác. Các trường hợp chọn lọc bệnh lý vô kinh & thiểu kinh nguyên/thứ 
phát: Bắt đầu 0.02-0.05 mg ethinylestradiol/ngày x 25 ngày. Kết hợp 
Orgametril 1 viên/ngày vào ngày 14-25 chu kỳ kinh. Phần lớn có kinh trong 
vòng 3 ngày sau khi ngưng thuốc, tiếp tục lặp lại liều estrogen như trên vào 
ngày 5-25 & Orgametril 1 viên/ngày vào ngày 14-25 chu kỳ kinh. Nhắc lại điều 
trị trên thêm ít nhất 1 chu kỳ nữa. Lạc nội mạc tử cung: 1-2 viên/ngày x ít nhất 
6 tháng. Các ca chọn lọc ung thư nội mạc tử cung: 6-10 viên/ngày trong thời 
gian dài. Bệnh vú lành tính: 1 viên/ngày vào ngày 14-25 chu kỳ kinh x ít nhất 
3-4 tháng. Ức chế kinh, ức chế rụng trứng & đau bụng do rụng trứng, 
thống kinh: 1 viên/ngày, tốt nhất bắt đầu từ ngày 1 (& không muộn hơn ngày 
5) chu kỳ kinh, liên tục nhiều tháng. Nếu có chảy máu bất thường: tăng 2-3 
viên/ngày x 3-5 ngày. Trì hoãn kinh nguyệt: 1 viên/ngày bắt đầu 2 tuần trước 
ngày dự đoán có kinh. Nếu bắt đầu dưới 1 tuần trước ngày dự đoán có kinh: 
tăng 2-3 viên/ngày, nhưng không đạt hiệu quả trì hoãn kinh hơn 1 tuần. Tốt nhất 
không nên bắt đầu ngắn hơn 3 ngày (nguy cơ ra máu bất thường tăng nếu bắt 
đầu muộn hơn). Điều trị phụ trợ estrogen ở phụ nữ quanh & hậu mãn kinh 
tránh tăng sinh nội mạc tử cung: ½-1 viên/ngày x 12-15 ngày/tháng. 

Quá Liều Xem thông tin quá liều của Orgametril để xử trí khi sử dụng quá liều. 

Cách dùng Uống thuốc với nước hoặc các loại nước khác. 

Chống chỉ 
định 

Bệnh gan nặng, tiền sử bệnh gan nặng mà kết quả xét nghiệm chức năng gan 
không trở về bình thường, khối u tế bào gan, h/c Rotor, h/c Dubin-Johnson. 
Xuất huyết âm đạo không rõ nguyên nhân. Chứng ngứa nặng, vàng da ứ mật, 
Herpes thai nghén, rối loạn chuyển hóa porphirin nặng, xơ cứng tai; hoặc tiền sử 
mắc các bệnh đó. Rối loạn nghẽn mạch huyết khối tiến triển. Quá mẫn với thành 
phần thuốc. Phụ nữ có/nghi ngờ có thai. 
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Thận Trọng Nếu quên uống thuốc: uống ngay khi nhớ ra, trừ khi quá 24 giờ. Không dung 
nạp galactose, thiếu Lap lactase, giảm hấp thu glucose-galactose: không nên 
dùng. Tránh tiếp xúc ánh sáng mặt trời tự nhiên/nhân tạo. Ảnh hưởng kết quả 
xét nghiệm. Huyết khối, bất động lâu ngày: ngừng sử dụng. Bệnh nhân có tiền 
sử rối loạn nghẽn mạch huyết khối, bị rối loạn tuần hoàn hoặc tiền sử bệnh, trầm 
cảm nặng. Khi lái xe/vận hành máy móc. 

Phản ứng có 
hại 

Quá mẫn. Giữ nước. Căng thẳng, trầm cảm, tăng/giảm khả năng tình dục. Đau 
đầu, đau nửa đầu, chóng mặt. Buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, táo bón. 
Vàng da. Ra mồ hôi, nám da, ngứa, nổi mụn, tăng tiết nhờn, nổi ban, mày đay, 
rậm lông. Rong huyết, căng vú, mất kinh, tăng tiết dịch âm đạo/cổ tử cung. 
Tăng cân, giảm dung nạp glucose, bất thường xét nghiệm chức năng gan, bất 
thường lipids. 
Xem mẫu Thông báo các phản ứng phụ. 

Tương tác 
thuốc 

Rifampicin, hydantoin, barbiturate (bao gồm primidone), carbamazepine, 
aminoglutethimide. Cyclosporin, theophylline, troleandomycin, thuốc chẹn 
beta-adrenergic. 

Phân loại 
FDA trong 
thai kỳ 

      

      
Mức độ D: Có bằng chứng liên quan đến nguy cơ ở thai nhi người, nhưng do 
lợi ích mang lại, việc sử dụng thuốc trong thai kỳ có thể được chấp thuận, bất 
chấp nguy cơ (như cần thiết phải dùng thuốc trong các tình huống đe dọa tính 
mạng hoặc trong một bệnh trầm trọng mà các thuốc an toàn không thể sử dụng 
hoặc không hiệu quả). 

Phân loại 
MIMS 

Estrogen, progesteron & các thuốc tổng hợp có liên quan [Oestrogens, 
Progesterones & Related Synthetic Drugs] 

Phân loại 
ATC 

G03DC03 - lynestrenol ; Belongs to the class of estren derivative progestogens 
used in progestogenic hormone preparations. 
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