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ĐIỂU KIỆN BẢO QUAN:

NƠI KHÔ, NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUA 30°C.
TIEU CHUAN: TCS.
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CONG THUC:

Cao khô Kim tiền thảo (Extractum siccum Desmodii styracifolii) .
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(Tinh bột mì, lactose, avicel, aerosil, natri benzoat, talc, magnesi stearat,
sodium starch

glycolat, sepifilm, HPMC, PEG 6000, titan dioxyd, oxyd sắt đỏ, oxyd sat den).

DANG BAO CHE: Vién nén bao phim.
QUY CÁCH BONG BÚI: Hộp 1 chai x 100 viên.
TÍNH CHẤT:

Kim tiền thảo có tên khoa học là Desmodium sfyracifolium, thuộc họ đậu (Fabaceae)
. Theo kinh
nghiệm dân gian, Kim tiền thảo được dùng chữa bệnh sỏi túi mật, sỏi thận, bàng
quang, phù
thũng, các bệnh về thận, ăn không tiêu.
Theo các nghiên cứu của y học hiện đại, cao kim tiền thảo có tác dụng lợi tiểu, lợi mật,
kháng
viêm, giãn mạch, hạ huyết áp. Nhờ vào tác dụng lợi tiểu, những tiểu phan calci
oxalat, calci
phosphat bị lôi kéo theo dòng nước, nên làm giảm sự ngưng tụ và ngăn chặn sự gia
tăng kích

thước các loại sỏi hình thành trong cầu thận cũngnhư trong ống thận. Đồng thời nhờ vào
đặc
tính kháng viêm nên giảm viêm nhiễm đường tiết niệu, giảm phù nể của niệu quản, tạo
điều

kiện thuận lợi tống các loại sỏi ra ngoài, và làm giảm các triệu chứng đau buốt khi
di tiểu, hay di

tiéu nhiéu lan, phi thing.

Theo kết quả nghiên cứu lâm sàng, Kim tiền thảo có hiệu quả điểu trị tốt đối với sỏi calci oxalat.
Thời gian điều trị phụ thuộc vào kích thước và vị trí của sỏi trong đường tiết niệu.

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị sỏi đường tiết niệu: sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi niệu quản và điều trị sỏi mật.

Có tác dụng thanh nhiệt lợi tiểu, chữa phù thũng, chữa di tiểu đau.

Phối hợpđiều trị viêm bể thận, viêm túi mật.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.
THAN TRONG: Phụ nữ có thai không nên dùng. Người bị đau dạ dày nên uống
thuốc lúc

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa tìm thấy tài liệu.

no.

TAC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa tìm thấy tài liệu.

Thông báo cho bácsĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬTRÍ: Chưa tìm thấy tài liệu.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Người lớn: uống 3 viên x 3 lần/ ngày, uống sau khi ăn với nhiều nước.
Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tín, xin hỏiÿ kiến bác sĩ.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

DIEU KIEN BAO QUAN: Nơi khô, nhiệt độ không qua 30°C.
TIEU CHUAN: TCCS

San xuat bởi: CHGPHARMA
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CONG TY CO PHAN DUGC HAU GIANG

-Tư Văn Khách Hàng.

(Ể) 0710.3899000

E-mail: dhgpharmaf#dhgpharma.com.vn
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