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Thông tin dành cho bệnh nhân 

ERISK 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em. 
Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải 
khi sử dụng thuốc. Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sỹ. 

  

THÀNH PHẦN 

Mỗi viên nén bao phim chứa: 

Eperison HCl  ...........................................  50 mg 

Tá dược: Povidon (Kollidon K30), crospovidon, tinh bột ngô, lactose monohydrat, cellulose vi 
tinh thể, talc, magnesi stearat, silicon dioxyd, HPMC E6, titan dioxyd, PEG 4000, polysorbat 80, 
dầu thầu dầu, màu quinolin yellow. 

Mô tả sản phẩm: Viên nén tròn bao phim, màu vàng, một mặt dập logo , mặt kia dập gạch 
ngang 

Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên/ Hộp 10 vỉ x 10 viên. 
 

Thuốc dùng cho bệnh gì? 

Sản phẩm Erisk chứa thành phần chính có tác dụng dược lý là eperison, dưới dạng muối 
hydroclorid. Eperison hydroclorid có tác dụng giãn cơ vân và giãn mạch. Thuốc được dùng để 
cải thiện các triệu chứng tăng trương lực cơ liên quan đến những bệnh sau: Hội chứng đốt sống 
cổ, viêm quanh khớp vai và đau cột sống thắt lưng. 

Thuốc cũng được dùng để điều trị liệt cứng liên quan đến những bệnh sau: Bệnh mạch máu não, 
liệt cứng do tủy, thoái hóa đốt sống cổ, di chứng sau phẫu thuật (bao gồm cả u não tủy), di chứng 
sau chấn thương (chấn thương tủy, tổn thương đầu), xơ cứng cột bên teo cơ, bại não, thoái hóa 
tủy, bệnh mạch máu tủy và các bệnh lý não tủy khác. 
 

Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng? 

Luôn dùng thuốc chính xác như hướng dẫn của bác sỹ hoặc dược sỹ. Nếu bạn chưa rõ, hãy hỏi 
lại cho chắc chắn. 
Liều dùng thông thường đối với người lớn là mỗi ngày 3 viên 50 mg, chia làm 3 lần sau mỗi bữa 
ăn.  
Bác sỹ có thể sẽ điều chỉnh liều lượng cho bạn tùy theo tuổi và mức độ trầm trọng của triệu 
chứng. 
 

Khi nào không nên dùng thuốc này? 

Không nên dùng thuốc này trong các trường hợp sau: 

- Bạn bị mẫn cảm với eperison hydroclorid hoặc bất kỳ thành phần nào khác của chế phẩm.  
- Trẻ em dưới 18 tuổi. 

Nếu bạn không chắc chắn về các vấn đề kể trên, tham vấn ý kiến bác sỹ. 
 

Tác dụng không mong muốn 

Như các thuốc khác, eperison hydroclorid có thể gây tác dụng không mong muốn, nhưng không 
phải ai cũng gặp phải.  
Ngưng dùng thuốc và liên hệ trung tâm y tế gần nhất nếu bạn gặp các phản ứng sau: 
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- Dị ứng với thuốc. Do phản ứng dị ứng có thể xảy ra, bạn cần thận trọng khi dùng thuốc. 
Triệu chứng có thể gặp như nổi mẩn đỏ, ngứa, phù mặt, khó thở v.v... Ngưng dùng thuốc 
ngay và liên hệ trung tâm y tế gần nhất. 

- Hoại tử thượng bì nhiễm độc và hội chứng Stevens-Johnson. Eperison hydroclorid có thể gây 
các rối loạn da nghiêm trọng, bạn cần theo dõi cẩn thận các triệu chứng như sốt, ban đỏ, nổi 
bóng nước, ngứa ngáy, sung huyết mắt và đau dạ dày. Nếu các triệu chứng này xảy ra, ngưng 
dùng thuốc ngay và liên hệ trung tâm y tế gần nhất. 

Các tác dụng không mong muốn khác có thể gặp: 
Ít gặp 

Rối loạn chức năng gan, thận, số lượng hồng cầu hay trị số hemoglobin bất thường. 
Các tác dụng không mong muốn khác 

Phát ban, triệu chứng tâm thần kinh như mất ngủ, nhức đầu, cảm giác buồn ngủ, cảm giác co 
cứng hay tê cứng, run đầu chi. 
Các triệu chứng tiêu hóa như buồn nôn, nôn, chán ăn, khô miệng, táo bón, tiêu chảy, đau bụng 
hoặc các triệu chứng rối loạn tiêu hóa khác; các triệu chứng rối loạn tiết niệu. 
Thuốc có thể gây ra các tác dụng không mong muốn khác. Thông báo cho bác sỹ những tác dụng 
không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 
 

Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này? 

Thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ của bạn về tất cả các loại thuốc mà bạn đang sử dụng, bao 
gồm cả các thuốc kê đơn hoặc không kê đơn, các vitamin hoặc thuốc từ dược liệu. 
 

Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc? 

Nếu bạn quên không dùng 1 liều, uống liều tiếp theo như lịch trình cũ. Không uống gấp đôi liều.  
 

Cần bảo quản thuốc này như thế nào? 

Giữ thuốc trong bao bì gốc của nhà sản xuất, đậy kín.  
Để thuốc nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30oC, và ngoài tầm với của trẻ em. 
 

Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều 

Chưa có thông tin về quá liều. Dùng thuốc chính xác như hướng dẫn của bác sỹ.  
 

Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo? 

Ngưng dùng thuốc và liên lạc ngay với bác sỹ hoặc trung tâm y tế gần nhất. 
Mang theo viên thuốc cùng với bao bì để bác sỹ biết bạn đã uống thuốc gì và có biện pháp xử lý 
kịp thời 
 

Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này 

Yếu sức, chóng mặt hay buồn ngủ có thể xảy ra khi dùng thuốc. Hãy thông báo cho bác sỹ của 
bạn. Bác sỹ sẽ quyết định ngừng thuốc hay giảm liều, tùy vào mức độ phản ứng của bạn.  
Nếu bạn bị rối loạn chức năng gan, hãy thông báo cho bác sỹ của bạn trước khi dùng thuốc, và 
cần phải cẩn thận khi dùng thuốc. 
Các bệnh nhân cao tuổi thường bị giảm chức năng sinh lý, do đó bác sỹ có thể sẽ giảm liều và 
bạn sẽ được theo dõi cẩn thận. 
Sản phẩm Erisk có chứa lactose. Nếu bạn không dung nạp một loại đường nào đó, hãy thông báo 
cho bác sỹ.  
Dùng thuốc cho trẻ em 

Không dùng thuốc này cho trẻ em dưới 18 tuổi. 
Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú 

Nếu bạn mang thai hoặc nghĩ rằng mình đang mang thai, hãy hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ 
trước khi dùng thuốc. Liên hệ với bác sỹ để bác sỹ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp cho 
bạn. 
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Bạn không nên cho con bú trong thời gian dùng thuốc này. 
Lái xe và vận hành máy móc 

Yếu sức, chóng mặt, buồn ngủ hay các triệu chứng khác có thể xảy ra khi dùng thuốc. Do đó, 
bạn không nên thực hiện các công việc cần tập trung cao độ như lái xe hoặc vận hành máy móc 
cho đến khi chắc chắn không gặp phải những triệu chứng trên.  
 

Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ? 

Cần liên lạc ngay với bác sỹ hoặc trung tâm y tế gần nhất khi dùng thuốc quá liều chỉ định. 
Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử 
dụng thuốc. 
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ. 

Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 
 

Sản xuất tại: 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠT VI PHÚ 

(DAVIPHARM) 

Lô M7A, Đường D17, Khu Công nghiệp Mỹ Phước 1, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam 

Tel: 0274.3567.687   Fax: 0274.3567.688 


