
Dopolys®-S 

 
THUỐC KÊ ĐƠN, THUỐC NÀY CHỈ SỬ DỤNG THEO SỰ KÊ ĐƠN CỦA BÁC SĨ 

 

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang chứa: 

- Ginkgo biloba extract ...................................................................... 14 mg 

- Heptaminol hydrochlorid .............................................................. 300 mg  

- Troxerutin ..................................................................................... 300 mg 

- Tá dược: vừa đủ cho 1 viên nang. 

(Chi tiết: Xem trên tờ hướng dẫn sử dụng thuốc) 

 

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang 

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3 vỉ x 10 viên. 

CHỈ ĐỊNH: 

- Điều trị triệu chứng suy tĩnh mạch bạch huyết: Nặng chân, chuột rút, đau nhức, hội chứng chân không 

nghỉ. 

- Điều trị những dấu hiệu chức năng có liên quan đến cơn trĩ cấp. 

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng uống 

- Suy tĩnh mạch bạch huyết: 1 viên x 2 lần/ngày, trong các bữa ăn (1 viên vào buổi sáng và 1 viên vào buổi 

chiều). 

- Đối với trĩ cấp, điều trị tấn công: 3 - 4 viên/ngày, trong 01 tuần vào các bữa ăn. Duy trì 1 viên x 2 

lần/ngày, trong 2 tuần kế tiếp. 

* Lưu ý: 

Trong cơn trĩ cấp: Việc dùng thuốc này không thay thế được điều trị đặc hiệu cho các bệnh hậu môn khác. 

Nếu triệu chứng không thuyên giảm nhanh chóng, nên thực hiện khám trĩ và xem xét lại cách điều trị. 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. 

- Bệnh cường giáp. 

- Phối hợp với IMAO. 

- Cao huyết áp nặng. 

THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG: 

Theo dõi huyết áp khi bắt đầu điều trị ở bệnh nhân cao huyết áp nặng. 

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: 

- Ở người, nghiên cứu trên phụ nữ có thai ở 3 tháng đầu còn chưa đầy đủ, do đó nguy cơ do dùng thuốc 

chưa được kết luận. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn không ghi nhận trường hợp nào trẻ bị dị dạng do mẹ dùng 

thuốc trong 3 tháng đầu mang thai. 

- Chưa có tài liệu nghiên cứu trên phụ nữ cho con bú. 

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 TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:  
Không phối hợp với IMAO: Nguy cơ gây cao huyết áp do có heptaminol. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: 

Heptaminol có thể gây kích thích tim, tăng huyết áp. 

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

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: 

Trường hợp sử dụng thuốc quá liều (20 viên một lần/50kg) cần theo dõi huyết áp và nhịp tim tại bệnh viện. 

DƯỢC LỰC HỌC: 



Dopolys®-S có tác dụng trợ tĩnh mạch và bảo vệ mạch máu, làm tăng trương lực tĩnh mạch, sức bền mao 

mạch và giảm tính thấm của mạch máu. Những tác dụng này kết hợp với tính ức chế tại chỗ đối với vài chất 

trung gian gây đau (histamin, bradykinin, serotonin), men thủy phân trong lysosome, gốc tự do gây viêm và 

thoái hóa sợi collagen. Dopolys®-S giúp cho máu tĩnh mạch dễ trở về tim phải do trong công thức có 

heptaminol hydrochlorid. 

DƯỢC ĐỘNG HỌC: 

* Heptaminol được hấp thu nhanh và hoàn toàn sau khi uống. Nồng độ thuốc trong huyết tương cực đại sau 

1,8 giờ. Diện tích dưới đường cong của nồng độ thuốc trong huyết tương theo thời gian khi dùng uống 

tương đương với khi tiêm tĩnh mạch. Thời gian bán thải từ 2,5 – 2,7 giờ. Heptaminol không chuyển hóa và 

được đào thải qua thận trong khoảng 24 giờ. 

* Ginkgo biloba và Troxerutin: Chưa có thông tin nghiên cứu về dược động học. 

BẢO QUẢN: Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng. 

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 
KHUYẾN CÁO : 

- Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ. 

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ. 

- Để xa tầm tay trẻ em. 

 


