
D-A-R
THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG: 
Cần hỏi ý kiến bác sĩ khi dùng cho các bệnh nhân tiểu đường (do trong viên có hàm 
lượng lactose tương đối cao), suy thận, suy tim, ung thư, huyết học. 
PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: 
Chưa có nghiên cứu thực nghiệm ở phụ nữ có thai và cho con bú, vì vậy nên hỏi ý kiến 
bác sĩ trước khi sử dụng. 
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: 
Chưa có tài liệu ghi nhận về sự tương tác thuốc. 
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
Chưa ghi nhận tác dụng ngoài ý muốn nào của thuốc trên các bệnh nhân được chọn 
điều trị trong suốt quá trình thực nghiệm.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 
QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: 
Chưa có báo cáo liên quan đến quá liều của thuốc. Không có phản ứng có hại, tuy nhiên 
cần phải sử dụng đúng liều chỉ định. 
ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ: 
Actiso có tác dụng thông tiểu, thông mật, chữa các bệnh suy gan, thận, viêm thận cấp 
và mạn, sưng khớp xương. 
Rau đắng đất có vị đắng, tính mát, có tác dụng lợi tiêu hóa, khai vị, lợi tiểu, nhuận gan, 
hạ nhiệt. 
Qua kết quả nghiên cứu dược lý lâm sàng về tác dụng hạ men gan của D-A-R cho thấy 
có tác dụng làm giảm men gan SGOT, SGPT, đặc biệt là SGPT. Thuốc cải thiện tốt các 
triệu chứng lâm sàng như mệt mỏi, chán ăn, nặng trướng bụng, ngứa, táo bón, tiểu ít, 
vàng da... thông qua tác dụng thông mật, giải độc, thông tiểu, nhuận tràng. 
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30 °C, tránh ánh sáng.  
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 
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. 

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chứa 
- Cao D  ................................................................................................................................. 15 mg ứa gai
(tương đương 150 mg Dứa gai - )Fructus Pandani tonkinensis
- Cao Rau đắng đất ................................................................................................................ 15,33 mg
(tương đương 230 mg Rau đắng đất - )Herba Glini oppositifolii
- Cao Actiso .................................................................................................................................... 30 mg
(tương đương 2700 mg Actiso )   - Folium Cynarae scolymi
- Tá dược: Natri benzoat, Lactose monohydrat, Tinh bột mì, Povidon K90, Colloidal  
silicon dioxid A200, Natri croscarmellose, Magnesi stearat, Hydroxypropyl 
methylcellulose 15cP, Hydroxypropyl methylcellulose 6cP, Polyethylen glycol 6000, 
Talc, Titan dioxid, Màu ed iron oxid, Màu rown iron oxid.   R B
DẠNG BÀO CHẾ:  Viên nén bao phim, dùng uống.  
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI   : 
- Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên.
- Hộp 1 chai x100 viên.
- Chai 300 viên. 
CHỈ ĐỊNH : 
- Làm hạ men gan ở những người có men gan cao trong các trường hợp thiểu năng 
gan, viêm gan, vàng da. 
- Giúp thông tiểu, nhuận tràng, giải độc, thông mật. 
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG    : 
Cách dùng: Dùng uống 
Liều dùng:
- Người lớn: 3 viên/lần x 3 lần/ngày x 30 ngày.
- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 2 viên/lần x 2 lần/ngày.
Để đạt kết quả cao hơn có thể tăng thêm thời gian điều trị.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH  : 
- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc. 
- Viêm tắc mật, người thể hàn, chứng hư hàn, tỳ vị hư hàn, đái tháo nhạt, người tiểu 
đường.

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
Cụm Công nghiệp Cần Lố, Ấp An Định, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh 
Đồng Tháp
Điện thoại: 1800.969.660
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