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Thông tin dành cho bệnh nhân 

      HUNTELAAR 

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. 

Tờ thông tin sản phẩm này bao gồm hướng dẫn sử dụng cho thuốc có nhiều hàm lượng khác nhau 

THÀNH PHẦN 

Mỗi viên nén bao phim HUNTELAAR chứa: 

Lacidipin …………………………… 4 mg 

Tá dược: Tinh bột ngô, lactose monohydrat, cellulose vi tinh thể, povidon, crospovidon, talc, 

magnesi stearat, hydroxypropylmethylcellulose, titan dioxyd, polyethylen glycol 6000. 

 

Mỗi viên nén bao phim HUNTELAAR-2 chứa: 

Lacidipin …………………………… 2 mg 

Tá dược: Lactose monohydrat, cellulose vi tinh thể, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, povidon, natri 

starch glycolat, magnesi stearat, HPMC E15, talc, titan dioxyd, polyethylen glycol 6000. 

Mô tả sản phẩm:   

HUNTELAAR: Viên nén dài, bao phim màu trắng, một mặt có dập logo , mặt kia có dập 

gạch ngang. 

HUNTELAAR-2: Viên nén dài, bao phim màu trắng, một mặt có dập logo , mặt kia có dập 

gạch ngang. 

Quy cách đóng gói: HUNTELAAR : Hộp 4 vỉ x 7 viên. 

 HUNTELAAR-2 : Hộp 3 vỉ x 10 viên. 

Thuốc dùng cho bệnh gì? 

Sản phẩm HUNTELAAR chứa thành phần chính có tác dụng dược lý là lacidipin, một chất chẹn 

kênh calci mạnh thuộc nhóm dihydropyridin và chọn lọc cao đối với kênh calci ở cơ trơn mạch 

máu. HUNTELAAR có tác dụng làm giãn mạch máu, giúp máu lưu thông dễ dàng và từ đó làm 
hạ huyết áp. 

Sử dụng HUNTELAAR thường xuyên theo chỉ định của bác sỹ giúp hạ được huyết áp của bạn. 

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: 

Nên uống thuốc đúng liều lượng được hướng dẫn vào cùng một thời điểm trong ngày. 

-  Liều khởi đầu thông thường là mỗi buổi sáng uống một viên 2 mg. 

- Sau 3 - 4 tuần, bác sỹ có thể tăng liều đến 4 mg mỗi buổi sáng. 

- Nếu cần thiết, bác sỹ có thể tăng liều lần nữa đến 6 mg mỗi buổi sáng, đây là liều tối đa được 

sử dụng hàng ngày. 

Cách dùng: 

- HUNTELAAR là thuốc sử dụng đường uống. 

- Nuốt nguyên viên với nước. 

- Không được uống chung với nước ép bưởi. 
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Khi nào không nên dùng thuốc này? 

Không nên dùng thuốc này nếu bạn: 

- Mẫn cảm với lacidipin hoặc với bất cứ thành phần nào của thuốc. 

- Tiền sử dị ứng với bất kỳ dihydropyridin nào. 

- Bạn bị hẹp động mạch chủ, van động mạch chủ của bạn hẹp hơn và làm giới hạn dòng máu 

chảy. 

- Bạn bị đau tim trong vòng 1 tháng qua. 
- Rối loạn chuyển hóa porphyrin. 

Nếu bạn không chắc chắn về các vấn đề trên, hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ trước khi sử dụng 

HUNTELAAR. 

Bạn nên ngừng uống HUNTELAAR nếu bạn bị đau thắt ngực hoặc nhịp tim yếu, nhanh, thở 

nhanh nông, huyết áp thấp, da lạnh, môi xanh xao hoặc cảm thấy chóng mặt, yếu, buồn nôn và 

thông báo ngay cho bác sỹ. 

Tác dụng không mong muốn 

Như các thuốc khác, HUNTELAAR 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:  

- Đau thắt ngực. Phản ứng này không thường gặp ở người dùng lacidipin và có thể xuất hiện khi 

bắt đầu dùng thuốc. 

- Khó thở, khò khè, ngứa ngáy, phát ban, sưng phù. Các phản ứng dị ứng này hiếm gặp khi sử 

dụng thuốc. 

Các tác dụng không mong muốn khác: 

Thần kinh: Đau đầu, chóng mặt, run, trầm cảm. 

Tim mạch: Đánh trống ngực, tim đập nhanh, đau thắt ngực nặng lên không xác định nguyên 

nhân, ngất, hạ huyết áp. 

Rối loạn về mạch: Đỏ bừng mặt. 

Tiêu hóa: Khó chịu ở dạ dày, nôn, tăng sản nướu răng. 
Thận và tiết niệu: Tiểu nhiều. 

Rối loạn toàn thân và tại vị trí sử dụng thuốc: Suy nhược, phù. 

Thần kinh: Run, trầm cảm. 

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? 

Một số thuốc có thể tương tác với lacidipin nên phải 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. 

Thông báo cho bác sỹ nếu bạn đang sử dụng các thuốc sau: 

- Thuốc chống tăng huyết áp. 

- Thuốc chống loạn nhịp. 

- Thuốc chống trầm cảm ba vòng. 

- Thuốc ngủ hoặc thuốc an thần. 

- Kháng sinh. 

- Kháng histamin - điều trị cảm hoặc dị ứng. 

- Thuốc chống động kinh. 

- Thuốc chống viêm không steroid - có thể được dùng để giảm đau, kháng viêm, điều trị viêm 

khớp... 

- Cyclosporin - thuốc này có thể được chỉ định sau khi ghép cơ quan. 
- Melatonin. 

- Cimetidin - điều trị bệnh dạ dày. 

- Tetracosactid hoặc corticosteroid. 
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Bạn không nên uống thuốc này cùng với nước bưởi. 

Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc? 

Nếu bạn quên một liều vào buổi sáng, uống thuốc ngay khi nhớ ra trong cùng ngày đó. Tuy 
nhiên, nếu đến ngày tiếp theo bạn mới nhớ thì chỉ uống theo lịch trình cũ. Không được 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. 

Không sử dụng thuốc sau ngày hết hạn ghi trên bao bì (hộp và vỉ thuốc). 

Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều 
Dùng thuốc chính xác như hướng dẫn của bác sỹ. Khi dùng quá liều, có thể bạn sẽ bị hạ huyết áp 

và nhịp tim nhanh. Nếu bạn vô ý dùng quá liều, liên lạc ngay với bác sỹ hoặc trung tâm y tế gần 

nhất. 

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 bao bì của thuốc bạn đã uống, thậm chí khi bao bì đó không có viên thuốc bên trong, 

để bác sỹ biết bạn đã uống gì và có biện pháp xử trí kịp thời. 

Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này 
Trước khi dùng thuốc này, thông báo cho bác sỹ nếu bạn có những vấn đề sau: 

- Nhịp tim bạn không đều hoặc bạn có bất kỳ vấn đề tim mạch khác. 

- Bạn đã/ đang có vấn đề về gan. 

Nếu bạn xét nghiệm máu, thông báo cho bác sỹ rằng bạn đang sử dụng thuốc này. 

HUNTELAAR có thể ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra chức năng gan. 
Sản phẩm HUNTELAAR 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. 

Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú  

Tránh sử dụng HUNTELAAR nếu bạn đang mang thai, dự định mang thai hoặc đang cho con bú.  
Lái xe và vận hành máy móc  

Thuốc có thể gây chóng mặt. Bạn không nên thực hiện các công việc cần tập trung cao độ như 
lái xe hoặc vận hành máy móc, cho đến khi xác định chắc chắn mình có bị ảnh hưởng hay không. 

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 thường, bao giờ cũng phải hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ trước lúc dùng bất kỳ thuốc nào 

khi mang thai hoặc cho con bú. 

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: 0274.3567.68 
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