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Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc. 

 

GEBHART 
(Gói gel uống) 

 

THÀNH PHẦN: 

Mỗi gói (10 g) chứa: 

Guaiazulen  ..............................................................  4 mg 

Dimethicon  ......................................................  3.000 mg 

Tá dược: Sorbitan monooleat, polysorbat 80, xanthan gum, metolose, betacyclodextrin, kali 

sorbat, natri saccharin, sorbitol lỏng, tinh dầu bạc hà, propyl paraben, 2-tert-butyl-4-

methoxyphenol, methyl paraben, propylen glycol, nước tinh khiết. 

 

Đặc tính dược lực học:  

- Guaiazulen có tính kháng khuẩn, kháng viêm, kháng dị ứng, hạ nhiệt. 

- Dimethicon tạo một lớp màng trên niêm mạc đường tiêu hóa và có tác dụng chống tạo bọt.  

Đặc tính dược động học:  

- Guaiazulen: Khi dùng liều cao hơn nhiều so với liều điều trị, guaiazulen được tìm thấy trong 

máu dưới dạng vết. 

- Dimethicon: Không hấp thu vào cơ thể qua đường tiêu hóa. 

 

CHỈ  ĐỊNH: 

- Điều trị triệu chứng những cơn đau dạ dày. 

- Bảo vệ niêm mạc dạ dày khi dùng thuốc kích thích dạ dày. 

- Điều trị chứng trướng bụng đường ruột. 

 

LIỀU DÙNG  - CÁCH DÙNG:  

Liều thông thường được khuyến cáo là 1 - 2 gói x 2 - 3 lần/ ngày, uống khi có cơn đau.  

 

CHỐNG CHỈ  ĐỊNH:  

Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. 

 

LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG: 

Không dùng quá 12 gói trong 24 giờ, tránh dùng khi bị bệnh thận.  

Để xa tầm tay trẻ em. 

 

TƯƠNG TÁC THUỐC, CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC: 

Chưa có báo cáo về tương tác thuốc. 

Bệnh nhân nên báo cáo với thầy thuốc về các loại thuốc đang sử dụng.  

 

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: 

Phụ nữ có thai và cho con bú nên hỏi ý kiến thầy thuốc trước khi dùng bất cứ một loại thuốc nào. 

 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:  

Thuốc ít gây tác dụng không mong muốn ở liều dùng thông thường. Có thể gặp phản ứng quá 

mẫn khi phát ban. 

Thông báo cho thầy thuốc các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 

 

QUÁ LIỀU:  

Chưa có báo cáo về sử dụng quá liều. 
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ĐÓNG GÓI: Hộp 30 gói x 10 g. 

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30oC. 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

HẠN DÙNG: 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  

 


