
THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa 
- Ramipril ................................................................................ 5 mg
- Tá dược: Avicel, Starch 1500, Povidon, màu Sicovit red, 
Croscarmellose sodium, acid Stearic vừa đủ.
DẠNG BÀO CHẾ  : Viên nén.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén.
CHỈ ĐỊNH 
- Tăng huyết áp.
- Suy tim ứ huyết.
- Điều trị cho bệnh nhân có dấu hiệu lâm sàng suy tim ứ 
huyết trong vòng vài ngày đầu sau nhồi máu cơ tim cấp. 
- Dự phòng nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc tử vong do 
nguyên nhân tim mạch hoặc nhu cầu làm thủ thuật tái 
thông mạch máu trên bệnh nhân từ 55 tuổi trở lên có 
bằng chứng lâm sàng của bệnh động mạch vành, đột 
quỵ, bệnh mạch máu ngoại biên; hoặc trên bệnh nhân 
đái tháo đường từ 55 tuổi trở lên có kèm các yếu tố nguy 
cơ: huyết áp tâm thu > 160 mmHg hoặc huyết áp tâm 
trương > 90 mmHg, cholesterol toàn phần > 5,2 mmol/L, 
HDL cholesterol < 0,9 mmol/L, người đang nghiện thuốc 
lá, đạm niệu vi lượng, hoặc có bất cứ bằng chứng nào 
của bệnh mạch máu trước đây.
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG    
- Dùng uống, có thể uống trước, trong hoặc sau bữa ăn.
- Liều dùng căn cứ vào tác dụng mong muốn và khả 
năng dung nạp thuốc của bệnh nhân. Thời gian điều trị 
thường lâu dài, Bác sĩ sẽ quyết định thời gian điều trị cụ 
thể cho từng bệnh nhân.
SURITIL   5 mg được sử dụng trong trường hợp cần điều 
trị với liều dùng 5 mg hoặc 10 mg/lần.
Cách dùng và liều dùng khi sử dụng ramipril trong 
điều trị:
- Điều trị tăng huyết áp: 
+ Khởi đầu 2,5 mg x 1 lần/ngày. Có thể tăng liều tùy theo 
đáp ứng. Cách 2 đến 3 tuần, tăng liều lên gấp đôi. Liều 
duy trì: 2,5 – 5 mg x 1 lần/ngày. Tối đa: 10 mg x 1 lần/ngày.
+Trên bệnh nhân suy thận (creatinin từ 50 đến 20 
ml/phút/1,73 m  cơ thể), liều khởi đầu thường là 1,25 mg, 2

liều tối là 5 mg/ngày.đa 
Khi không đo được thanh thải creatinin, có thể tính toán 
dựa vào nồng độ creatinin huyết thanh bằng công thức 
sau (phương trình Cockcroft):
Nam:

Nữ: Nhân kết quả của phương trình trên với 0,85.

+ Trên những bệnh nhân có nguy cơ đặc biệt: Cao tuổi, 
mất nước và muối, bệnh nhân tăng huyết áp nặng, cũng 
như bệnh nhân có phản ứng hạ áp (ví dụ bệnh nhân hẹp 
động mạch vành hoặc động mạch cấp máu cho não có ý 
nghĩa lâm sàng) liều khởi đầu giảm còn 1,25 mg/ngày.
+ Trên bệnh nhân đã điều trị trước bằng thuốc lợi tiểu, 
trước khi bắt đầu điều trị với ramipril cần ngưng dùng 
thuốc lợi tiểu ít nhất là 2 – 3 ngày hoặc lâu hơn nữa – tùy 
theo thời gian tác động của thuốc lợi tiểu, hoặc ít ra là 
phải giảm liều lợi tiểu. Liều khởi đầu thường là 1,25 mg 
ramipril.
+ Trong suy gan, liều tối đa hàng ngày là 2,5 mg và cần có 
sự giám sát y khoa chặt chẽ. 
- Điều trị suy tim ứ huyết: 
+ Liều khởi đầu là 1,25 mg x 1 lần/ngày. Cách 1 – 2 tuần 
tăng liều một lần lên gấp đôi. Tối đa 10 mg/ngày. Liều 
cần dùng hàng ngày, nếu bằng hoặc lớn hơn 2,5 mg, có 
thể uống một lần duy nhất hoặc chia làm hai lần.
+ Trong suy gan hoặc suy thận và trên bệnh nhân đã điều 
trị trước với thuốc lợi tiểu, liều dùng được khuyến nghị 
của ramipril giống như trong trường hợp “Điều trị tăng 
huyết áp” nói trên.
- Điều trị sau nhồi máu cơ tim:
+ Liều khởi đầu là 2,5 mg x 2 lần/ngày, uống vào buổi 
sáng và buổi tối. Nếu không dung nạp được liều này, nên 
uống 1,25 mg x 2 lần/ngày trong 2 ngày. Trong cả hai 
trường hợp, có thể tăng liều tùy theo đáp ứng. Tăng liều 
cách nhau 1 – 3 ngày bằng cách dùng gấp đôi. Khi điều 
trị đã lâu, có thể uống tổng liều hàng ngày thành một 
liều duy nhất. Liều tối đa là 10 mg/ngày.
+ Vẫn chưa đủ kinh nghiệm trong điều trị bệnh nhân suy 
tim nặng (NYHA IV) ngay sau nhồi máu cơ tim. Nếu phải 
điều trị, nên bắt đầu với liều 1,25 mg x 1 lần/ngày, và chỉ 
tăng liều với sự thận trọng đặc biệt.
+ Trên bệnh nhân cao tuổi, có nguy cơ hạ áp (do hẹp 
động mạch vành hoặc hẹp động mạch cấp máu cho 
não), suy gan, suy thận cũng như bệnh nhân đã điều trị 
trước với thuốc lợi tiểu, khuyến nghị điều trị giống như 
trong “Điều trị tăng huyết áp”.
- Dự phòng nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc tử vong 
tim mạch:
+ Liều khởi đầu là 2,5 mg x 1 lần/ngày. Tăng liều dần dần 
tùy theo khả năng dung nạp. Sau một tuần tăng liều lên 
gấp đôi. Ba tuần sau, lại tăng gấp đôi một lần nữa lên đến 
liều duy trì là 10 mg/ngày.
+ Trên bệnh nhân cao tuổi, có nguy cơ hạ áp (do hẹp 
động mạch vành hoặc hẹp động mạch cấp máu cho 
não), suy gan, suy thận cũng như bệnh nhân đã điều trị 
trước với thuốc lợi tiểu, khuyến nghị điều trị giống như 
trong “Điều trị tăng huyết áp”.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
- Quá mẫn với ramipril hoặc bất kỳ thuốc ức chế men 
chuyển (ƯCMC) nào.

- Bệnh nhân có tiền sử phù mạch (nguy cơ gây phù 
mạch).
- Bệnh nhân bị hẹp động mạch thận làm giảm lưu lượng 
máu (hẹp có ý nghĩa huyết động học) hai bên hoặc một 
bên trên người chỉ có một thận hoặc người có huyết áp 
thấp hoặc tình trạng tuần hoàn không ổn định (nguy cơ 
tụt huyết áp và suy thận).
- Điều trị thuốc ƯCMC kết hợp với biện pháp điều trị tuần 
hoàn ngoài cơ thể (bao gồm thẩm phân hay lọc máu với 
một số màng  lọc thông lượng cao  (như  màng 
polyacrylonitril) và loại trừ lipoprotein tỉ trọng thấp bằng 
dextran sulfat.
- Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em.
THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG
- Điều trị với ramipril đòi hỏi phải theo dõi y khoa đều 
đặn.
- Nếu phù mạch xảy ra trong khi điều trị phải ngưng 
dùng ramipril ngay và nếu thấy phù lưỡi, thanh môn 
hoặc thanh quản, cần cấp cứu ngay.
- Bệnh nhân có hệ thống renin-angiotensin quá kích 
phải được điều trị hết sức thận trọng. Ức chế ACE làm 
những bệnh nhân này có nguy cơ tụt huyết áp cấp và suy 
giảm chức năng thận, đặc biệt khi thuốc ƯCMC hoặc 
thuốc lợi tiểu – trong trường hợp điều trị phối hợp – 
được dùng lần đầu hoặc khi tăng liều lần đầu. Do đó, khi 
bắt đầu điều trị với ramipril hoặc sau khi dùng liều đầu 
tiên thuốc lợi tiểu phối hợp, cũng như sau lần đầu tiên 
tăng liều lợi tiểu, phải theo dõi sát huyết áp cho đến khi 
không còn khả năng giảm huyết áp cấp thêm nữa.
Sự hoạt hóa hệ thống renin-angiotensin có thể được dự 
kiến trước trên những bệnh nhân:
+ Tăng huyết áp nặng, đặc biệt là tăng huyết áp ác tính.
+ Suy tim, đặc biệt là trường hợp suy tim nặng hoặc được 
điều trị với thuốc khác có tiềm năng hạ huyết áp.
+ Có trở ngại làm giảm lưu lượng máu (có ý nghĩa huyết 
động học) vào hoặc ra khỏi thất trái (như hẹp van động 
mạch chủ hoặc van hai lá). 
+ Hẹp động mạch thận làm giảm lưu lượng máu.
+ Đã điều trị trước với thuốc lợi tiểu. 
+ Bệnh nhân có dấu hiệu mất nước và muối. 
Trong những trường hợp trên cần có sự theo dõi y khoa 
đặc biệt.
- Cần thận trọng trên bệnh nhân có nguy cơ đặc biệt về 
tụt huyết áp, suy chức năng gan, xơ gan, bệnh nhân cao 
tuổi.
- Nên theo dõi chức năng thận, đặc biệt trong những 
tuần đầu điều trị, trên bệnh nhân suy chức năng thận 
cần theo dõi thường xuyên kali máu. Cần theo dõi thật 
cẩn thận trên bệnh nhân suy tim, bệnh mạch máu thận, 
suy thận hoặc bệnh nhân ghép thận. Phải kiểm tra huyết 
học nếu xảy ra dấu hiệu có thể làm giảm bạch cầu hoặc 
tiểu cầu.

Thanh thải 
creatinin ml/phút 72 x creatinin huyết thanh (mg/dl)

cân nặng [kg] x (140 – tuổi [năm])

THUỐC BÁN THEO ĐƠN

â

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
- Không được dùng ramipril khi có thai. Do đó cần loại trừ 
khả năng có thai trước khi điều trị. Nên tránh thai khi cần 
phải điều trị bằng thuốc ức chế men chuyển.
- Nếu dự định có thai, phải ngưng điều trị thuốc ƯCMC, 
tức phải thay thế bằng một hình thức điều trị khác.
- Nếu có thai trong thời gian điều trị, phải thay thế ramipril 
càng sớm càng tốt bằng một phác đồ điều trị không có 
ƯCMC. Nếu không, sẽ có nguy cơ hại cho thai. Không rõ 
phơi nhiễm với thuốc trong ba tháng đầu thai kỳ có gây 
nguy hại gì cho thai hay không.
- Nếu cần phải điều trị với ramipril trong thời kỳ cho con 
bú, không nên để trẻ bú mẹ nhằm đề phòng trẻ bú vào 
một lượng nhỏ ramipril trong sữa mẹ.
ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH 
MÁY MÓC
Không nên sử dụng thuốc khi lái xe và vận hành máy 
móc vì thuốc có thể làm hạ huyết áp gây cảm giác đầu 
lâng lâng, chóng mặt.
TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG 
TƯƠNG TÁC KHÁC
Để tránh những tương tác có thể có với các thuốc khác, 
bệnh nhân cần báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về tất cả 
những thuốc đang dùng. 
- Những điều trị ngoài cơ thể làm máu tiếp xúc với bề 
mặt có điện tích âm sẽ nguy cơ phản ứng giống phản vệ 
nặng.
- Dùng chung ramipril với:
+ Thuốc lợi tiểu giữ kali (như spironolacton) hoặc muối 
kali phải theo dõi sát kali máu.
+ Thuốc chống tăng áp (như thuốc lợi tiểu) hoặc các 
thuốc khác có tiềm năng hạ áp (như nitrat, thuốc chống 
trầm cảm ba vòng, thuốc mê), cần dự kiến trước tác 
dụng tăng cường hạ áp.
+ Thuốc cường giao cảm vận mạch (epinephrin, 
norepinephrin): Có thể làm giảm tác dụng chống tăng áp.
+ Allopurinol, thuốc ức chế miễn dịch, corticosteroid, 
procainamid, thuốc kìm tế bào, và các thuốc khác ảnh 
hưởng đến huyết học đều làm tăng khả năng thay đổi số 
lượng huyết cầu.
+ Thuốc giảm đau và kháng viêm NSAID, như acid 
acetylsalicylic hoặc indomethacin: Có thể giảm tác dụng 
chống tăng áp.
+  Heparin: Có thể làm tăng nồng độ kali huyết.
- Thuốc ƯCMC: Có thể làm giảm bài tiết lithium, tăng 
cường tác dụng của thuốc hạ đường huyết. Do đó cần 
theo dõi nồng độ lithium và đường huyết.
- Ramipril có thể làm tăng tác dụng của rượu.
- Ăn nhiều muối sẽ làm giảm tác dụng chống tăng áp.
- Các phản ứng phản vệ và giống phản vệ đối với nọc côn 
trùng – và có thể cả những dị ứng nguyên khác – đều 
tăng khi dùng thuốc ƯCMC.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN    
- Thường gặp: Ho khan do kích ứng, buồn nôn.
- Ít gặp: Nhức đầu, buồn ngủ, nhịp tim nhanh, tụt huyết 
áp. Tăng urê huyết và creatinin huyết, suy chức năng 
thận, tăng men gan và/hoặc bilirubin huyết, vàng da do 
giảm bài tiết sắc tố mật. Phù nề vùng mặt hoặc lưỡi, họng 
hay thanh quản. Các phản ứng ở da và niêm mạc như nổi 
mẫn, ngứa hoặc mề đay. Có thể gặp viêm kết mạc.
- Hiếm gặp: Đỏ bừng mặt, chóng mặt, ù tai, rối loạn thị 
giác, rối loạn tiêu hóa, đau dạ dày, đau thắt ngực, tăng 
kali huyết. Sung huyết mũi, viêm phế quản, khó thở. Phù 
mạch nặng, phát ban dạng sẩn, hội chứng Stevens-
Johnson, phản ứng phản vệ và giống phản vệ đối với nọc 
côn trùng. Mất bạch cầu hạt, giảm số lượng tất cả các loại 
huyết cầu (thiếu máu toàn dòng) và giảm tạo máu. 
Chuột rút, giảm ham muốn tình dục, rối loạn kh u giác ứ
và vị giác.
- Trường hợp cá biệt: Suy thận cấp, giảm natri huyết, 
thiếu máu cục bộ cơ tim và não, nhồi máu cơ tim, giảm 
lưu lượng máu thoán đầu ngón trắng bệch, g qua ở não, 
dị cảm. Phát ban dạng sẩn, hội chứng Stevens-Jonhson, 
viêm tụy, tổn thương gan, thiếu máu tan huyết, viêm 
mạch máu, đau cơ hoặc khớp, sốt. 
Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong 
muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ     
- Biểu hiện: Giãn mạch ngoại biên (kèm hạ huyết áp, sốc), 
chậm nhịp tim, rối loạn điện giải và suy thận.
- Xử trí: Rửa dạ dày, dùng chất hấp phụ, natri sulfat (trong 
vòng 30 phút Trong trường hợp hạ đầu, nếu có thể được). 
huyết áp, phải xét đến việc sử dụng thuốc chủ vận alpha -1

adrenergic (ví dụ norepinephrin, dopamin) và angiotensin 
II (angiotensinamid) ngoài việc bù nước và muối.
DƯỢC LỰC HỌC  
- Ramipril là một thuốc, sau khi được hấp thu ở đường 
tiêu hóa, sẽ được thủy giải ở gan để tạo ra chất ức chế 
men chuyển đổi angiotensin ( ) có hoạt tính là ACE
ramiprilat. Đây là một thuốc ức chế men chuyển mạnh 
và có tác dụng dài. Ramipril làm tăng hoạt tính renin 
huyết tương và giảm nồng độ angiotensin  và II
aldosteron huyết tương. Những tác dụng huyết động 
học có lợi do ức chế  là hệ quả của giảm angiotensin ACE
II gây giãn mạch ngoại biên và giảm kháng lực mạch 
máu. Có bằng chứng gợi ý rằng  trong mô, ACE đặc biệt là 
trong mô mạch máu chứ không phải ACE trong máu, là 
yếu  dụng huyết động học. tố chính quyết định các tác
- Men chuyển đổi angiotensin giống với kinase , một II
trong những men làm thoái giáng bradykinin. Có bằng 
chứng cho thấy sự ức chế  bởi ramipril tỏ ra có một số ACE
tác dụng trên hệ thống ka likrein-kinin-prostaglandin. l
- Những tác dụng trên hệ thống này được cho là góp 
phần vào hoạt tính hạ áp và chuyển hóa của ramipril.

- Dùng ramipril cho bệnh nhân tăng huyết áp sẽ làm 
giảm huyết áp ở tư thế nằm lẫn tư thế đứng. Tác dụng 
chống tăng áp hiện rõ trong vòng một đến hai giờ sau 
khi uống thuốc: Tác dụng đỉnh xảy ra 3 – 6 giờ sau khi 
uống thuốc và duy trì trong ít nhất là 24 giờ sau khi dùng 
những liều điều trị thông dụng.
DƯỢC ĐỘNG HỌC  
- Sau khi uống, ramipril được hấp thu nhanh ở đường tiêu 
hóa, đỉnh nồng độ ramipril trong huyết tương đạt được 
trong vòng một giờ. Đỉnh nồng độ trong huyết tương của 
chất chuyển hóa có hoạt tính, ramiprilat, đạt được trong 
v độ ramiprilat trong huyết tương òng 2 – 4 giờ. Nồng 
giảm dần qua nhiều pha. Thời gian bán hủy hiệu dụng 
của ramiprilat sau khi uống liều ramipril mỗi ngày một 
lần là 13 – 17 giờ đối với liều ramipril 5 – 10 mg, và dài hơn 
đáng kể đối với ramipril liều thấp 1,25 – 2,5 mg. Sự khác 
biệt này liên quan với pha cuối dài của đường biểu diễn 
nồng độ ramipril theo thời gian được nhận thấy ở những 
nồng độ rất thấp trong huyết tương. Pha cuối này độc lập 
với liều dùng chứng tỏ khả năng bão hòa của men để gắn 
với ramiprilat. Trạng thái ổn định nồng độ ramiprilat 
trong huyết tương đạt được vào ngày thứ tư sau khi uống 
mỗi ngày một lần với liều ramipril thông dụng.
- Ramipril được chuyển hóa gần như hoàn toàn và các 
chất chuyển hóa được bài tiết chủ yếu qua thận. Ngoài 
chất chuyển hóa có hoạt tính sinh học ramiprilat, cũng 
đã tìm thấy các chất chuyển hóa khác không có hoạt 
tính, bao gồm diketopiperazin ester, diketopiperazin 
acid và các chất liên hợp.
*        : Chưa có CÁC SỐ LIỆU AN TOÀN TIỀN LÂM SÀNG
báo cáo. 

oBẢO QUẢN: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30 C, tránh ánh 
sáng trực tiếp.
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
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 KIẾN BÁC SĨ       Ý   
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM      

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU    
Y TẾ DOMESCO
66, Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, 
Đồng Tháp
Điện thoại: 0277. 3851950

NHÀ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI:
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