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Xindoc trongtờhướngdẫnsửdụng.

BẢOQUẢN:Nơikhô,nhiệtđộdưới30°C,tránhánhsáng.
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MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Thutng gép, ADR>1/100

2. tude BAN THEO DON

Toan than: Mét mdi, chan an.

Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, Ïa chảy, đau vùng thượng vị.
Gan: Viêm gan (vàng da, vàng mắt, tăngtransaminase).
chân.
Thần kinh: Viêm dây thần kinh ngoại vi biểu hiện tê bì tay hoặc
ítgặp, 1⁄1000<ADR< 1/100
Máu: Giảm tiểu cầu, mất bạch cầu hạt, thiếu mau.

ĐỂ THUỐC XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM

DÙNG
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC TRƯỚC KHI

THUỐC NÀY CHÍ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ

Mạch: Viêm mạch.
Xương khớp: đau lưng, đau khớp.

Oién nén

Da: Nổi ngứarấtthường gặp.

50 m g

Thần kinh: Co giật, thay đổi tính tình hoặc tâmthần.

n huyết, bí đái, tăng
kia tác dụng khác: Mẫn cảm như ban da, methemoglobi
gặp phải khi sửdụng
Thông báo cho bácsĩ những tác dụng không mong muốn

TRÌNH BÀY: Lọ 1500 viên nén.
Cho 1 viên nén
CÔNG THỨC:
astern

thuéc.

ss iawaaiens’ 50mg
MÔN
Ta dudc (Avicel, Lactose, Tinh bột sắn, PVP K30,

PEG 600,Magnesi stearat) vừa đ............. 1 viên nén

Kos.

i

TÁC THUỐC:
TƯƠNG
dùng kết hợp isoniazid với các
Isoniazid ức chế chuyển hóa một số thuốc. Khi
độ trong huyết thanh và làm tăng độc tính của

thuốc này có thể làm tăng nồng
kinh. Các thuốc sau đây khi phối
_- thuốc phối hợp, nhất là các thuốc chữa động il,
lao.
trỉ
điều
trong
chọn
được
tiên
đầu
học
hóa
thuốc
những
các chất chống đông máu dẫn
trong
một
a

—

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC:

ISoniazid là
phải điều chỉnh liều: alfentan
hợp với isoniazidhoặc
m tuberculosis và các_ chất
chéng lai Mycobacteriu
dẫn chất indandion, các
cao, có tác dung khác
coumarin
Thuốc đặc hiệu không
như M. bovis, M. kansasii. Isoniazid diét
điển hình
Mycobacterium

khuẩn phụ thuộc vào nồng

benzodiazepin, carbamazepin,

rin.
theophylin, phenytoin, enfluran, disulfiram va cyclose
độ thuốc ở vị trí tổn thương và mức độ nhạy cảm củaVÌ_

_
—
ag
Khuen.
nhưng có thể do thuốc ức
Cơ chế tác dụng chính xác của isoniazid vẫn chưa biết,

ngtáckhác:
Cáctươ
Dùng đồng thời rifampicin,

ức chếin vitro đối với trực khuẩn lao từ0,02-0,2 microgam mi.

và
giật
muốn đối với hệthần kinh,độnhưco
ketoconazol trong huyết thanh, vì vậy làm giảm tác

chế tổng

làm tăng tác dụng không mong
Dùng đồng thời isoniazid với niridazol córốithể
loạn tâm thần.

l

HỌC:
CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG
5_
và hoàn toàn theo đường tiêu hóa. Sau khi uống liều
Isoniazid hấp thu nhanh
mg/ kg thể trọng được 1- 2

acetaminophen hoặc rượu với isoniazid có thể làm

tzng độctính với gan, đặc biệt ở người có tiền sửsuygan.

tối thiểu
hợp acid mycolic vàphá vỡ thành tế bào vi khuẩn lao. Nồng độ

Isoniazid làm giảm nồng
dụngđiềutrị nấm của thuốc này.

giờ thì đạt nồng độ tối đa trong huyết thanh là 3 - 5

giảm nồng độ và tác dụng
Các corticoid làm tăng thải trừ isoniazid, vì vậy làmhóaison
khả dụng isoniazid.
iazidnhanh.
chuyển
bệnh
microgam/ml. Thức ăn làm chậm hấp thu và giảm sinh
người
hững
biệtởn
đặc
iazid,
củaison
__
thuốc
độ
Nồng
và dịch cơ thể.

nhôm làm giảm hấp thu isoniazid. Vì vậy 2
Isoniazid phân bố vào tất cả các cơ quan, các mô
ở trong huyết tương, —Cac thuốc kháng acid, đặc biệt muối(tnhất
1 giờ.
trong dịch não tủy bình thường chỉ bằng 20% nổng độ thuốc
nhau
cách
iuống
cầnphả
ày
thuốcn
_
đạt
thuốc
độ
Nong
90%.
65
lên
THUỐC:
nhưng trong viêm màng não nồng độ này tăng trong
huyếtthanh. Thuốc dễ dàng_ THẬN TRỌNG KHI DÙNG

có độ thanh thai creatinin dưới 25
Với người suy giảm chức năng thận nặng,
ˆ
_.
=
chuyén héaisoniazid cham.
người
là
biệt
d,
đặc
qua nhau thai và vào thai nhỉ.
soniazi
ảmliểui
,phảigi
mị/phút
..
thành_
tạo
yếu
hóa, chủd ở người bệnh có_ Trong thời gian điều trị isoniazid mà uống rượu hoặc phối hợp với rifampicinthì
acetyl
ứng
phản
bằngNửa
ở gan inic.
hóa isonicot
chuyển
d
Isoniazi
isoniazi
của
thảitrừ
đời
:
acid
zid
và
:
.
acetylisonia
vớigan.

được trong màng phổi bằng 45% nồng độ thuốc

có nguy cơ làm tăng đôc tính

thuộc vào loại chuyển hóa thuốc
chức năng gan thận bình thường là từ 1 -4 giờ phụ
Suy

c1 nUNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

chức năng gan hoặc
nhanh hoặc chậm và kéo dài hơn ở người bệnh suy giảm

G2

thận nặng.

hóa nhanh và
Hiệu quả điều trị cia isoniazid không khác nhau giữa nhóm chuyển
trong tuần. Tuy nhiên
cham, néu isoniazid được dùng hàng ngày hoặc 2 - 3 lần

id nhanh nếu chỉ
hiệu quả điều trị sẽ giảm ở nhóm người bệnh chuyển hóa isoniaz
dùng isoniazid 1 lầntrongtuần.
điều nàylạiảnh
Khi chức năng thận giảm, thải trừisoniazid chỉ hơi chậm lại, nhưng
người bệnh suy _
hưởng nhiều đến nhóm người bệnh chuyển hóa chậm. Vì vậy nếu
bệnh này
thận nặng, đặc biệt có độ thanh thải creatinin dưới 26 ml/ phút mà người
lại thuộc loại chuyển hóa chậm thìnhấtthiết phải giảm liều.
chất chuyển
Xấp xỉ 75 - 95% thuốc thai trừ qua thận trong vòng 24 giờ dưới dạngđược
loại khỏi
hóa không hoạt tính. Một lượng nhỏ thải qua phân. Thuốc có thể
máu bằng thẩm phân thận nhân tạo hay thẩm phân màng bụng.

ĐỊNH:
CHỈ
Dự phòng lao:
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Không nên dùng cho phụ nữcó thai và người đang cho con pusMÁY MÓC:
TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE HOẶC VẬN HÀNH

Chưa được ghinhận.
SỬ DỤNG QUÁ LIỀU:

Dấuhiệuvàtriệu chứng:
xạ, nhìn mở,
Buồn nôn, nôn, chóng mặt, nói ngọng, mất định hướng, tăng phảnphút
đến 3 giờ
ảothjgiác... Các triệu chứng quá liều thường xảy ra trong vòng 30
>
F
sau khi dùng thuốc.
thể nhanh
Nếu ngộ độcnặng, ức chếhô hấp, và ức chế thần kinh trung ương, có
chuyển
chóng chuyển từ sững sờ sang trạng thái hôn mê, co giật kéo dài, toan
hóa, aceton niệu và tăng glucose huyết.

¬ales ihns Raas
ue tenant
XU:
ngay duy trì hô hấp
Trong xửtrí quá liều isoniazid, việc đầu tiên là phải đảm bảo

.
.
l
dad. cố.
t có
CO giật có thểxử trí bằng cách tiêm finn mach diazepam hoặccác barbitura
pyridoxin hydroclorid. Liều dùng của
thời gian tác dụng ngắn, kết hợp với
isoniazid đã dùng. Thường đầu tiên tiêm tính

Isoniazid được chỉ định dự phòng lao cho các nhóm người bệnh sau: mới được
Những người trong gia đình và người thường xuyên tiếp xúc vớivàngười
tiêm
chẩn đoán bệnh lao (AFB (+)) mà có test Mantoux dương tính chưa

pyridoxin hydroclorid ngang với liều
tiêm bắp 1g cho tới khi toàn
mạch 1-4gpyridoxin hydroclorid, sau đó cứ 30 phút

phòng BCG.
điều trị đặc biệt như điều
Những người có test Mantoux dương tính đang được

"

DI:

¬

“ở
và quá liéu isoniazid mdi xay ra trong
Nếu các cơn cogiật đã được kiểm soát

bộliềuđược dùng.

tế bào
trị corticosteroid dài ngày, thuốc ức chế miễn dịch, thuốc độc hại với
hoặc điều trị bằng chiếu tia xạ.
với người
Người nhiễm HIV có test Mantoux dương tính hoặc biết đã có tiếp xúc

?

àurê | ~
dõi khí/máu, chất điện giải, glucosev
vòng 2-3 giờ thì cần rửa dạ dày. Theo bicarbona
t để chống toan chuyển hóa và
trong huyết thanh. Tiêm truyền natri

âmtính.
bênh có khuẩn lao trong đờm, ngay cả khi test Mantoux

;

nhắc lại nếu cần.

bằng '
Ở một số người bệnh vẫn cònở trạng thái hôn mê sau khi điều trị co giật
từ
diazepam và pyridoxin, thì sau khoảng 36 - 42 giờ hôn mê sẽ tiêm thêm 1 liều

Điều trị lao:

,
Isoniazid được chỉ định phối hợp với các thuốc chống lao khác, như rifampicin
pyrazinamid, streptomycin hoặc ethambutol theo các phác đồ điều trị chuẩn.

i bệnh sẽ tinh hoan =| 24
g pyridoxin hydroclorid nữa, khoảng 30 phút sau,ngườ

Tốt nhất là trước ăn 1 giờ hoặc sau ăn 2 giờ. Có thể uống thuốc cùng với bữa ăn,

3 -5
thể gây các tácdụng$:
pyridoxin quá liều thì cũngkhicódùng
toàn. Tuynhiên, nếudùng kinh.
pyridoxin để điể
Vì vậy, phải xem xét

Trẻ em: Uống 5 mg/kg/24 giờ, tối đa 300 mg/24 giờ, ngày một lần trong 6 - 12

sớm càng tốt để giúpthái
Các thuốc lợi tiểu thẩm thấucũng phải dùngcàng trong
nhiều giờ sau khi các;

CÁCH DÙNG -LIỀU LƯỢNG:

nếu bị kích ứng đường tiêu hóa.
Phòng bệnh:

tháng.
giờ). Dùng hàng
Người lớn: Uống 5 mg/kg/24 giờ (liều thường dùng là 300 mg/24
ngày trong 6- 12tháng.
Điều trị:

lao khác, như
Isoniazid bao giờ cũng phải dùng phối hợp với các thuốc chốngphác
đồ điều trị

các
streptomycin, rifampicin, pyrazinamid và ethambutol theo

quốcgia.

không mong muốn về thần
trị co giậthoặc hôn mê do isoniazid.

nhanh thuốc qua thận ra khỏi cơ thể vàphải tiếp tục
isoniazid và ngăn
triệu chứng lâm sàng đã được cải thiện để đảm bảo thải hết
ra.
chặn hiện tượng tái ngộ độc. Theo dõi cân bằng dịch vào và dịch
dùng kèm với
Thẩm phânthậnnhân tạo và thẩm phân màng bụng cần được

thở
dùng thuốc lợi tiểu. Ngoài ra phải có liệu pháp chống giảm oxy không khí

V39, hạ huyết áp và viêm phổi do sặc.

sang.
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tranh anh

Liều điều trị hôngthường ở người lớn và thiếu niên:
Phối hợp với các thuốc chống lao khác (dựa vào chương trình quốc gia chống lao).
hoặc 10
Uống 300 mg isoniazid mỗi ngày một lần, trong suốt thời gian điều trị,
quy định
mg/kg thể trọng, dùng hàng ngày hoặc mỗi tuần uống 2 hoặc 3 lần theo
của phácđồđiều trị.

ở trẻ em:
Liều điều trị thông thường
chống lao).
Phối hợp với các thuốc chống lao khác (dựa vào.chdgng trình quốc gia
Uống 10 mg/kg: 3 lần/tuần hoặc 15 mg/kế: fanitugn.

Người mẫn cảm với isoniazid, st
kinh và người động kinh.

⁄
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CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Le

f

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì

20

Oe

Sản xuất tại:

Lô 27, KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội - Việt Nam

ĐT: 04.20474126
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