Medication Information on frequently used ‘Over-the-counter’drugs(Ⅲ)

常用非处方药使用信息(Ⅲ)
Thông tin y khoa về các loại thuốc thông thường(Ⅲ)

Introduction
Medication Information is organized in the following order.
What is this medicine (or product) good for?
How to use this medicine?
Inform the doctor/dentist/pharmacist of the following information before
using this medicine
What are the directions for the use of this medicine?
What are the side effects?
Are there any medications that should be avoid while using this
medicine?
What
how
ge
before usa
cautio
n
actions
adverse re
interactions wi
th oth
drugs Introduc er
tion

简介
按如下顺序编排非处方药物安全使用信息。
此药的主要用途是什么?
此药应该如何使用?
如有以下情况, 在使用此药之前应告知医生/牙科医生/药师。
服用此药期间，需要特别注意的事项是什么?
此药有哪些不良反应?
用药期间需注意与以下药物的相互作用。
什么
如何
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Giới thiệu
Thông tin về sử dụng các loại thuốc thông
thường một cách an toàn được sắp xếp theo
thứ tự sau.
Loại thuốc này có công dụng gì?
Cách sử dụng loại thuốc này như thế nào?
Cần thông báo cho bác sĩ•dược sĩ•nha sĩ trước khi sử dụng
thuốc này.
Cần tuân theo những biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào?
Loại thuốc này có thể gây ra những tác dụng phụ gì?
Trong thời gian sử dụng thuốc này phải nên thận
trọng với những tương tác của thuốc nào?
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What is OTC(over-the-counter) drugs?
OTC drugs are available from the pharmacy without doctor’s prescription,
which have fewer side effects compared to the drugs which need
prescription. It is generally safe to take them as long as it is used in
accordance with the MFDS approval.
In order to safely and effectively use these medicine, it is important to
follow instructions indicated on the insert paper; effects, usage and
dosage, precautions etc.

Available
for sale

Pharmacy

何谓非处方药?
非处方药指即使没有医生处方，也可在药店购买的不良反应相对较少
的药物。通常，按食品医药品安全厅的许可事项服用是比较安全的。
为更加安全有效地使用非处方药，须仔细阅读并严守说明书上的效
能、效果，用法、用量及使用须知等。

可以
销售

药店

Các loại thuốc OTC (không cần toa thuốc - over-the-counter) là gì?
Các loại thuốc OTC có mặt tại các nhà thuốc mà không cần toa của bác
sĩ, có ít tác dụng phụ hơn các loại thuốc cần toa của bác sĩ. Các loại
thuốc này nói chung là khá an toàn khi sử dụng thuốc đã được sự kiểm
duyệt của MFDS.
Để sử dụng các loại thuốc này an toàn và hiệu quả, điều quan trọng là
làm theo tờ hướng dẫn kèm theo; hiệu quả, cách sử dụng và liều sử
dụng, biện pháp phòng ngừa, v.v…

Được
bán

Hiệu thuốc
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금연보조제(껌, 트로키제, 패취제등)
Products for Smoking Cessation
(Nicotine Gum, Troche and Patch)

戒烟辅助药 (咀嚼片、含片、贴剂等)

Thuốc điều trị cai thuốc lá

(dưới dạng kẹo gôm, viên thuốc, miếng dán)

흡연은 심혈관질환, 폐암 및 만성폐쇄성폐질환 등 여러 가지 심각한 질병을 유발하며, 흡연자가
비흡연자에 비해 이러한 질환에 걸릴 확률이 훨씬 높습니다. 또 흡연은 중독성이 있으며, 끊기가
대단히 어려울 수 있습니다.
세계보건기구( WHO ) 등 보건당국에서는 담배에 함유된 니코틴이 중독성을 유발한다고
발표하였으며, 흡연자는 점차적으로 신체적·정신적으로 니코틴 의존성이 생기게 됩니다. 성공적인
금연을 위해서는 이러한 의존성을 극복하여야 하고, 이러한 금단증상을 완화할 수 있도록 니코틴껌,
트로키제, 패취제 등과 같은 니코틴 보조제를 사용하는 것이 금연에 도움이 될 수 있습니다.
Smoking causes a variety of serious disease such as cardiovascular problems, lung

cancer, COLD(chronic obstructive lung disease), etc, and smokers have higher
chance of getting such diseases than nonsmokers. Smoking is addictive, so quitting
smoking can be very difficult. According to health authorities such as World Health
Organization(WHO), the nicotine in tobacco causes the addictiveness and smokers
have more and more physical and psychological dependency of nicotine. In order to
successfully stop smoking, such a dependency has to be overcome, and the use of
nicotine supplements such as nicotine gum, troche, patch, etc, can relieve nicotine
withdrawal symptoms, so it can be helpful to quit smoking.
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吸烟可导致心血管疾病、肺癌及慢性阻塞性肺病(COPD)等各种严重疾病。对于这些疾

病，吸烟者的患病几率高于非吸烟者，而且吸烟易成瘾，难以戒掉。世界卫生组织(WHO)
等保健当局曾发表：烟里的尼古丁具有成瘾性，吸烟者在身体、精神上逐渐对尼古丁产
生依赖性。要想成功戒烟，须克服其依赖性，为缓解这种戒断症状，使用尼古丁咀嚼
片、含片、贴剂等辅助药将有助于戒烟。
Hút thuốc lá gây ra các bệnh nghiêm trọng như bệnh tim mạch, ung thư phổi và

tắc nghẽn phổi mãn tính vv. Tỉ lệ mắc bệnh trên cao hơn nhiều so với người không
hút thuốc lá. Nếu nghiện thuốc lá, khó có thể dứt bỏ hoàn toàn. Theo công bố của
Tổ chức Y tế Thế giới(WTO), hàm lượng nicôtin có trong thuốc lá gây nghiện cao,
người hút thuốc lá dần dần bị phụ thuộc vào nicôtin về thể chất∙ tinh thần. Để cai
thuốc lá thành công, cần phải khắc phục độ phụ thuộc vào thuốc lá và để có thể
khắc phục hoàn toàn triệu chứng cai thuốc, nên sử dụng tá dược nicôtin như kẹo
gôm cai nicôtin, viên thuốc, miếng dán.

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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Question 01

이 약은 무슨 약입니까?
금연보조제로서 흡연량을 감소시키며, 담배를 끊을 수 있도록 도와줍니다.

What are these products good for?
They help you cut down on smoking and so quit smoking.

此药的主要用途?
为辅助戒烟药，减少吸烟量，以助戒烟。

Loại thuốc này có công dụng gì?
Giúp làm giảm lượng hút thuốc và giúp cai thuốc lá hiệu quả thông qua tá dược

cai thuốc lá.

Snip off!
咔嚓!
Cắt dứt điểm!
Stop smoking
戒烟
Cấm hút thuốc
Nicotine Gum
尼古丁咀嚼片
Kẹo gôm cai nicôtin
Troche
含片
Viên thuốc cai
Patch
贴剂
Miếng dán
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Question 02

이 약은 어떻게 사용합니까?
사용량 및 사용기간은 환자의 니코틴 의존성 정도에 따라 다르며, 사용 전 반드시 첨부

문서를 잘 읽고, 정해진 용법 용량에 따라 사용합니다.
금연 시도자는 금연보조제(껌, 트로키제, 패치 등)을 사용하는 동안 완전히 금연하기

위해 모든 노력을 기울여야 합니다. 완전한 금연을 유지하기 위해 흡연 충동이 있을 때마다
제품을 사용합니다.

How to use these products?
Usual dose and the period of dosage depend on individual dependency

of nicotine. Take the recommended dosage after carefully reading the
directions.

Once you decide to stop smoking, you have to make every effort to stop

smoking while using Stop Smoking(gum, troche or patch). In order to
completely succeed in quitting smoking, you should use this product
whenever you have an urge to smoke.

此药应如何使用?
根据患者的尼古丁依赖程度，使用量及使用期限各不相同，用药之前应仔细阅

读说明书，须按照规定的用法用量使用。
尝试戒烟者在使用戒烟辅助药(咀嚼片、含片、贴剂等)的过程中，应为彻底戒

烟而竭尽全力。每次有吸烟冲动时使用本产品，有利于维持戒烟状态。

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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Cách sử dụng loại thuốc này như thế nào?
Tùy thuốc vào độ phụ thuộc nicôtin của bệnh nhân mà lượng sử dụng và thời

gian sử dung có thể khác nhau, đọc kỹ bản hướng dẫn sử dụng và sử dụng liều
lượng theo các thông tin được cung cấp.

Người thử cai thuốc lá trong thời gian sử dụng tá dược cai thuốc lá (kẹo gôm,

viên thuốc, miếng dán)cần phải nỗ lực tối đa để có thể cai thuốc là một cách
thành công. Để có thể tiếp tục cai thuốc lá đạt được hiệu quả triệt để, nên sử
dụng sản phẩm này mỗi khi lên cơn nghiện thèm hút thuốc lá.

Snip off!
咔嚓!
Cắt dứt điểm!
You have to make every effort to stop smoking while using nicotine supplements
使用辅助药的过程中，应竭尽全力。
Phải nỗ lực hết sức trong thời gian sử dụng
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니코틴 껌
흡연 충동이 있을 때마다 껌을 한 개씩 30분 동안 천천히 씹도록 합니다. 통상 하루에 씹는
껌의 개수는 8~12개 혹은 그 이하이며, 하루 총 사용량이 15개를 넘지 않도록 합니다.
흡연에 대한 욕구가 점차 감소되면 1일 사용하는 껌의 개수를 줄일 수 있습니다.
용량에 따라 다르지만 3~6개월 간의 사용으로서 충분합니다. 니코틴 껌 4mg 사용자의
경우, 치료의 금단증상이 생길 때 2mg 껌으로 대체하여 사용하면 도움이 됩니다.
니코틴 껌 씹는 방법
1

껌 1개를 입안에 넣고 수초 간격으로 천천히 씹습니다.

2

강한 맛이나 약간의 얼얼한 느낌이 느껴질 때까지 씹은 후, 강한 맛이나 얼얼한 느낌이 진정될 때까지 껌을 잠시
입술 밑이나 볼 안에 둡니다.

3

다시 같은 방법으로 천천히 껌을 씹었다가 1~2분간 중단하는 것을 반복합니다.

4

이와 같은 방법으로 30분간 계속 씹습니다.

5

껌의 맛에 익숙해지면, 필요에 따라 씹는 속도를 증가시킵니다.

Nicotine Gum
Whenever you want to smoke, slowly chew a piece of gum for 30 minutes. The recommended
amount of the gum per day is 8~12 pieces or less, and the maximum daily dose should not
exceed 15 pieces. As the urge to smoke gradually decreases, the daily dose can decrease.
Although it depends on nicotine content; using this gum for 3-6 months could be sufficient
enough to get a desired effect. If you used the nicotine gum of 4mg, you can replace it with that
of 2mg when withdrawal symptoms occur.
How to chew the nicotine gum:
1
2

3
4
5

Place a piece of gum in the mouth and slowly chew at intervals of a few second.
Chew until you feel strong taste or tingling in the mouth, and then place the gum under the lip or inside the cheek
in the mouth for a while.
As the strong taste or the tingling sensation eases, slowly chew the gum again, and then stop it for 1-2 minutes.
Chew for 30 minutes in this way.
As you get use to the taste of the gum, you can accelerate the speed of chewing as necessary.
많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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尼古丁咀嚼片
每当有吸烟冲动时，将一块咀嚼片慢嚼30分钟。通常每天嚼8~12块或更少的咀嚼片，
每日使用总量不得超过15块。当吸烟欲望减轻时可逐渐减少咀嚼片的日使用量。
根据用量，效果有所不同，但使用3~6个月可充分见效。4mg 尼古丁咀嚼片的用
户，在治疗过程中出现戒断症状时，用2mg咀嚼片来代替使用，会更有帮助。

尼古丁咀嚼片的咀嚼方法:
1

将一块咀嚼片放入口中，以数秒间隔慢慢咀嚼。

2

一直嚼到味道变强或有麻辣的刺激感时，将咀嚼片暂时放在嘴唇与牙齿间或含于颊部，直至刺激感消失。

3

再次以相同方法慢慢咀嚼后停止1~2分钟，并重复以上步骤。

4

如此持续咀嚼30分钟。

5

熟悉咀嚼片的味道后，根据需要可提高咀嚼速度。

Kẹo gôm nicôtin
Mỗi khi lên cơn nghiện thèm hút thuốc lá, hãy nhai từ từ một viên kẹo gôm trong

vòng 30 phút. Thông thường, lương nhai kẹo gôm trong một ngày khoảng 8~12
viên, tránh dùng quá 15 viên trong một ngày. Cảm giác thèm hút thuốc dần dần
giảm đi và có thể giảm lượng nhai kẹo gôm cần dùng trong một ngày.

Tùy theo dung lượng khác nhau, sử dụng thuốc trong vòng khoảng 3~6 tháng.

Trường hợp người sử dụng dùng kẹo gôm cai nicôtin 4mg, nếu xuất hiện triệu
chứng cai thuốc khi đang điều trị, có thể chuyển sang kẹo gôm 2mg, giúp ích rất
nhiều cho việc cai thuốc lá.
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Cách nhai kẹo gôm cai nicôtin:
1
2
3
4
5

 ho 1 viên kẹo gôm vào miệng , nhai từ từ trong vài giây.
C
Nhai cho đến khi xuất hiện cảm giác có vị nồng hoặc có vị hơi đắng chát, nên ngậm viên kẹo gôm
dưới vùng miệng trong giây lát cho đến khi cảm giác đắng chát qua đi.
Tiếp tục nhai kẹo gôm từ từ theo cách trên rồi ngừng nhai trong vòng 1~2 phút, liên tục lặp lại động
tác trên.
Tiếp tục nhai trong vòng 30 phủt theo cách trên.
Nếu dần quen với vị kẹo gôm, có thể tăng hoặc giảm tốc độ nhai kẹo

Whenever the urge to smoke occurs, slowly chew a piece of gum for 30 minutes.
每当有吸烟冲动时，咀嚼一粒，约嚼30分钟~
Mỗi khi lên cơn nghiện thèm hút thuốc lá, hãy nhai từ từ một viên kẹo gôm trong vòng 30 phủt~
Nicotine Gum
尼古丁咀嚼片
Kẹo gôm cai nicôtin
Maximum daily dose should not exceed 15 pieces.
每日使用总量不得超过15块~
Tránh dùng quá 15 viên trong một ngày~

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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니코틴트로키제(알약)
흡연충동을 느낄 때, 이 약 1개를 입안에 넣고 천천히 빨아서 사용합니다. 초기에는 이 약
1정을 매 1~2시간 간격으로 사용합니다.
통상 1일 8~12정 사용하며 첨부문서에 표시된 1일 최대 사용개수를 넘지 않도록 합니다.

트로키제(알약) 사용 방법
1

트로키제 1개를 입안에 넣고 수초 간격으로 강한 맛이 느껴질 때까지 천천히 빱니다.

2

이
 후 잇몸과 볼 사이에 약을 두었다가 맛이 약해지면 다시 같은 방법으로 반복해서 빨도록 합니다.

3

약을 빠는 방법은 각 개인에게 적합하게 맞추고 위와 같은 방법을 반복하여 약이 완전히 녹을 때까지 약 30분간
천천히 빨아서 사용합니다.

Nicotine Troche(tablet)
When the urge to smoke occurs, put one tablet in the mouth and slowly melt it. At
the early stage, take one tablet at an interval of 1-2 hours.
The recommended amount of the nicotine troche per day is 8-12 tablets, and the
maximum daily dose indicated on the directions should not be exceeded.
How to take the troche (tablet):
1
2
3

Put one tablet in the mouth and slowly melt it until you feel a strong taste.
Place it between gum and cheek for a while, and as the strong taste eases, melt it again in the same way.
Slowly melt it for about 30 minutes till the tablet is completely melted. The way of melting can be adjusted
according to each individual.

尼古丁含片(片剂)
有吸烟冲动时即含一片，慢慢含舔。起始剂量为每隔1~2小时使用1片。
通常一日使用 8～12片，不得超过说明书上规定的每日最多剂量。
20

尼古丁含片(片剂)使用方法:
1

将含片放入口中，以数秒间隔慢慢含舔，直到味道变强为止。

2

随后将含片放在牙龈与脸颊间，等味道变弱时，再次以相同方法反复含舔。

3

舔药方法个人可适度调整，重复以上步骤，直到药片完全溶解为止，慢慢含舔约30分钟。

Viên thuốc cai nicôtin(dạng viên nén)
Khi lên cơn nghiện thèm hút thuốc lá, cho 1 viên thuốc vào trong miệng rồi ngậm

từ từ. Ban đầu, cứ 1 viên thuốc nên dùng theo khoảng cách trong vòng cỡ 1~2
tiếng.

Thông thường, sử dụng 8~12 viên trong 1 ngày và tránh sử dụng quá liều lượng

dùng trong 1 ngày được nêu trong hướng dẫn sử dụng.

Cách dùng viên thuốc(dạng viên):
 ho 1 viên vào miệng, ngậm từ từ trong vài giây cho đến khi xuất hiện cảm giác có vị nồng.
C
2 Sau đó, cho viên thuốc nằm giữa lợi và hàm cùng lúc, nếu vị nồng trở nên nhẹ đi, tiếp tục lặp lại động
tác theo cách trên.
3 Phương pháp ngậm thuốc tùy thuộc vào từng cá nhân, lặp lại động tác theo cách trên bằng cách
ngậm từ từ trong vòng 30 phút cho đến khi thuốc tan hoàn toàn.
1

Nicotine troche
尼古丁含片
Viên thuốc cai nicôtin
Put one tablet in the mouth and slowly melt it.
放入口中，慢慢含舔!
Cho một viên vào miệng rồi ngậm từ từ!
8-12 tablets are usually recommended.
通常一日使用 8～12片。
Thông thường , sử dụng 8~12 viên trong 1 ngày

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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니코틴패취
성인 1일 1회 1매씩 털이 없는 신체부위(엉덩이, 팔 안쪽 등)에 부착하되, 매일 부착
부위를 바꾸어 줍니다. 되도록이면 매일 같은 시간에 부착하도록 합니다.
일반적으로 치료는 총 기간이 6개월을 넘지 않도록 합니다.

Nicotine Patch
Attach a piece of the patch on skin on any part of the body that has no hair such as
hips, inner arm and the like once a day, and change the applied spot every day. If
possible, try to attach it at the same time every day.
In general, the treatment period should not exceed six months.

尼古丁贴剂
成人每日一次, 每次使用一张，贴在身体无毛发的部位(臀部、胳膊里侧等)，每天
粘贴的部位不同，最好在相同时间使用。
一般情况下，总疗程不应超过6个月。

Miếng dán cai nicôtin
Đối với người lớn, sử dụng 1 miếng cho mỗi lần sử dụng trong 1 ngày, dán vào

bộ phận không có lông trên cơ thể(mông, phía trong của cánh tay vv) và thay đổi
bộ phận dán hằng ngày. Nếu có thể, nên dán vào giờ nhất định.

Thông thường, thời gian đều trị không kéo dài quá 6 tháng.

22

Attach a piece of the patch on skin on any part of the body that has no hair once a day.
成人每日一次, 每次使用一张，贴在身体无毛发的部位。
Đối với người lớn, sử dụng 1 miếng cho 1 lần sử dụng trong 1 ngày, dán vào bộ phận không có lông trên cơ thể
Nicotine patch
尼古丁贴剂
Miếng dán cai nicôtin
Attach it at the same time every day
在相同时间使用
Dán hằng ngày vào giờ nhất định

Question 03

이 약을 사용하기 전에 이런 사항은 미리 의사·약사에게 알려 주세요
이전에 이 약의 주성분 및 구성성분에 대한 이상반응을 경험한 경우
위염, 위궤양 및 십이지장궤양 환자
폐색성 동맥질환, 협심증, 심부전, 심근경색, 고혈압 등 심혈관계 질환 환자
노인, 신장 및 간장 기능이 저하된 환자
당뇨병, 갑상선기능항진증 환자 및 의치를 한 흡연자

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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Inform the doctor/dentist/pharmacist of the following information
before using these Stop Smoking products:
People who experienced some allergic reaction to the main ingredient or

other ingredients of these products.

People with gastritis, gastric ulcer and duodenal ulcer.
People with cardiovascular disease such as obstructive artery disease,

angina, heart failure, hypertension, etc.

Aged people or those who suffer a decline in functions of the kidney or the

liver.

People with diabetes, hyperthyroidism or with false teeth.

如有以下情况，在使用此药之前应提前告知医生/牙科医生/药师。
对此药主成分及构成成分有不良反应史。
胃炎、胃溃疡及十二指肠溃疡患者。
闭塞性动脉疾病、心绞痛、心功能不全、心肌梗塞、高血压等心血管疾病患者。
老人、肾肝功能不全患者。
糖尿病、甲状腺功能亢进者及戴假牙的吸烟者。

Cần thông báo cho bác sĩ•dược sĩ•nha sĩ trước khi sử dụng
thuốc này.
Trường hợp đã từng gặp phản ứng phụ về thành phần chính và thành phần cấu

tạo của thuốc này trước đây

Bệnh nhân mắc bệnh viêm dạ dày, loét dạ dày và loét tá tràng
Bệnh nhân mắc bệnh về đường tim mạch như nghẽn tắc vữa xơ động

mạch,chứng đau thắt ngực, suy tim, nhồi máu cơ tim, cao huyết áp vv

Người già,bệnh nhân có thận và gan yếu
Người hút thuốc mắc bệnh tiểu đường, tăng năng tuyến giáp, đeo răng giả
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Question 04

이 약을 사용하는 동안 특별히 주의해야 할 사항은 무엇입니까?
금연보조제는 완전히 금연하기로 결심한 흡연자만 사용합니다.
이 약 사용 중에 담배를 계속 피우면 니코틴에 의하여 심혈관 영향을 포함한 이상반응이 더

자주, 그리고 더 뚜렷하게 나타날 수 있으므로 이 약 사용 중에는 완전히 금연해야 하며,
추가로 다른 니코틴 대체요법을 하지 않도록 합니다.
이 약 여러 개를 동시에 사용하는 경우 심각한 과용량의 증상을 나타낼 수 있으므로 여러

개를 동시에 사용하지 않도록 합니다.
껌 제제의 경우 간혹 불쾌한 증상이 나타날 수 있으므로 천천히 씹도록 하며 껌이 보철 및

틀니에 달라붙거나 드문 경우에 손상시킬 수 있습니다.
껌 및 트로키제를 커피, 산성음료, 청량음료 등과 동시에 사용하면 니코틴의 흡수를

방해하므로, 이 약을 사용하기 전에는 물 이외의 다른 음료를 마시지 않도록 합니다.

What are the directions for the use of these products?
Only one who decides to give up smoking should be allowed to use the Stop
Smoking products.
If you keep on smoking while using this product, an abnormal reaction

including cardiovascular disorders can occur more frequently and more
extremely. So, completely stop smoking during use of this product should
be recommended and an additional nicotine replacement therapy should be
forbidden.

Simultaneously using two or more products should be forbidden since it

could cause serious symptoms of excessive nicotine intake.

Since the nicotine gum might cause unpleasant symptoms, slowly chewing

the gum should be recommended. The nicotine gum could stick to dental
prosthesis or dentures, and in rare cases, damage it.

Using the gum or the troche while drinking coffee, acidic beverages or

soft drinks could hinder the absorption of nicotine, so drinking other drinks
except water prior to using this product is not recommended.

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)

25
25

Ministry of Food and Drug Safety

服用此药期间，需要特别注意的事项是什么？
戒烟辅助药仅供决心完全戒烟的吸烟者使用。
使用此药期间若继续吸烟，则不良反应可能频繁出现，并且更为明显，如尼古丁

对心血管的影响等，因此使用此药期间须彻底戒烟，也不应额外并行其它尼古丁
替补疗法。
若同时使用几张贴剂，会造成严重的过量症状，因此不得同时使用几张贴剂。
咀嚼片偶尔会出现不适症状，因此需慢慢咀嚼，咀嚼片还会粘到补牙及假牙上，

或罕有损伤假牙的情况发生。
咀嚼片及含片若与咖啡、酸性饮料、清凉饮料等同时使用，会妨碍尼古丁的吸

收，因此使用此药前不得饮用清水之外的其它饮料。

Cần tuân theo những biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào?
Tá dươc cai thuốc lá chỉ dùng cho người hút thuốc có quyết tâm cai thuốc lá dứt

điểm.

Trong thời gian sử dụng thuốc này, nếu tiếp tục hút thuốc, sẽ thường xuyên xuất

hiện phản ứng lạ thường trong đó bao gồm ảnh hửởng đến hệ tim mạch do hàm
lượng nicôtin và cũng có thể xuất hiện triệu chứng rõ ràng hơn do đó cần cai
thuốc lá hoàn toàn trong thời gian sử dụng thuốc này, tránh dùng biện pháp thay
thế nicôtin bổ sung khác.

Trường hợp sử dụng một vài viên thuốc trong cùng một lúc, có thể xuất hiện triệu

chứng sử dụng quá liều nghiêm trọng vì thế tránh sử dụng một số viên cùng một
lúc.2)

Trường hợp sử dụng thuốc cai bằng kẹo gôm, thỉnh thoảng có thể xuất hiện triệu

chứng khó chịu vì thế nên nhai từ từ và kẹo gôm có thể gây tổn hại hiếm gặp đến
trường hợp lắp các bộ phận giả,đeo răng giả.1)

Nếu dùng kẹo gôm và viên thuốc cùng với cà phê, nước giải khát có tính axít, đồ

uống không có rượu, có thể làm ngăn chặn tính hấp thụ nicôtin vì thế tránh dùng
nước giải khác khác ngoài nước trước khi sử dụng thuốc này.
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Only one who decides to quit smoking can use
仅供决心完全戒烟的吸烟者使用!!!
Chỉ dùng cho người hút thuốc có quyết tâm
cai thuốc lá dứt điểm!!!
Stop Smoking Products
戒烟辅助药
Thuốc điều trị cai thuốc lá
I'll go for it!
决心
Quyết tâm

Question 05

다음과 같은 경우에는 이 약을 사용해서는 안됩니다
최근 3개월 내에 심장마비가 있었거나 중증의 협심증 또는 부정맥, 전신고혈압 등 중증의

심혈관계 질환 환자
급성 뇌졸중 등 뇌혈관성 질환이 있는 환자
임부, 수유부, 18세 미만의 소아 및 청소년
비흡연자 및 일시적 흡연자

If the items below apply to you, you should not use these products.
People who suffered a heart attack in the last three months or with severe

cardiovascular disease such as angina, an irregular pulse, hypertension of
the whole body, etc.

People who with cerebrovascular disease such as an acute stroke.
Pregnant or lactating women, and children aged eighteen and under.
Nonsmoker or temporary smoker.

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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如有以下情况不得使用此药。
近期3个月内曾患有心脏麻痹、严重心绞痛或心律失常、全身性高血压等严重心

血管系统疾病患者。
急性脑中风等脑血管疾病患者。
孕妇、哺乳期妇女、18岁以下儿童及青少年。
非吸烟者及偶尔吸烟者。

Tránh sử dụng thuốc này đối với các trường hợp như sau.
Bệnh nhân đã từng mắc chứng đau tim cấp trong vòng 3 tháng gần đây hoặc

bệnh nhân mắc bệnh về tim mạch hạng nặng như chứng đau thắt ngực,
chứng loạn nhịp tim, cao huyết áp toàn thân vv

Bệnh nhân mắc bệnh về mạch máu não như tai biến mạch máu não cấp tính
Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em và thanh thiếu nỉên dưới 18 tuổi
Người không hút thuốc lá và người thỉnh thoảng hút thuốc lá.

Question 06

이 약의 이상반응에는 어떤 것이 있습니까?
원칙적으로 이 약은 흡연으로 인한 것과 유사한 이상반응을 나타냅니다.
비정상적 심장박동이나 빠른 맥이 나타나거나 니코틴 과용량 사용시 나타나는 오심, 구토,

어지러움, 설사 또는 무력감이 나타날 경우에는 즉시 사용을 중지하고 의사 또는 약사와
상담합니다.
패취제를 사용할 때 피부에 홍반(붉은 반점), 가려움증, 부종, 발진 등이 나타날 수 있는데

이때는 약의 사용을 즉각 중지하고 의사·약사와 상담합니다.
껌을 사용할 때 구강이나 치아, 또는 턱에 문제가 발생하는 경우 사용을 중단합니다.
이 약의 주성분인 니코틴은 어린이에게 심각한 중독증상을 일으킬 수 있고, 치명적일

수있으므로 반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하도록 합니다.
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What are the side effects?
In principle, the side effects of these products are similar to those caused by

smoking.

If an abnormal heartbeat or a rapid pulse occurs or if nausea, vomit, vertigo,

diarrhea or impotent feeling which indicates excessive nicotine intake
appears, immediately stop using this product and consult your doctor or
pharmacist.

Using the patch may lead to red spots, itching, swelling or rash on the

skin. If so, immediately stop using the patch and consult your doctor or
pharmacist.

If using the gum causes a problem in oral cavity, tooth or chin, stop using

the gum.

Since the main ingredient of these products, that is, nicotine might have a

serious toxic effect on children, which could be fatal; it should be kept out of
the reach of children.

此药的不良反应有哪些？
原则上，此药的不良反应类似于吸烟。
若有心跳异常或脉搏加快，或出现尼古丁过量服用所引起的恶心、呕吐、头晕、

腹泻或乏力症状时，应立即停药并向医生或药师咨询。
使用贴剂，皮肤上有可能出现红斑(红色斑点)、瘙痒、浮肿、斑疹等症状，此时

应立即停药并向医生或药师咨询。
使用咀嚼片时，若口腔、牙齿或下巴上出现问题，应停止使用。
此药的主成分尼古丁会给儿童造成严重的成瘾症状，还有致命危害，因此应保管

在儿童触摸不到的地方。

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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Loại thuốc này có thể gây ra những tác dụng phụ gì?
Theo nguyên tắc ,xuất hiện phản ứng phụ tương tự so với khi hút thuốc.2)
Khi xuất hiện triệu chứng như nhịp tim hoặc mạch đập nhanh không bình

thường hoặc khi sử dụng thuốc quá liều lượng, buồn nôn, nôn mửa, chóng
mặt, tiêu chảy, mất sinh khí, cần ngưng sử dụng ngay và hỏi ý kiển của bác sĩ
hoặc dược sĩ.3)

Khi sử dụng miếng dán, nếu xuất hiện các triệu chứng như vết ban đỏ, ngứa,

chứng phù, nổi mụn, cần ngưng sử dụng ngay và tư vấn hỏi ý kiến bác
sĩ∙dược sĩ.

Khi sử dụng kẹo cao su, cần ngưng sử dụng tạm thời khi phát sinh vấn đề về

vòm họng hoặc răng miệng, cằm.

Thành phần chính của thuốc này là nicôtin có thể gây nghiện nghiêm trọng

cho trẻ em vì thế có thể gây nguy hiểm cho nên cần bảo quản ở nơi tránh tầm
tay của trẻ em.

Be cautious!
注意
Thận trọng
An abnormal heartbeat, nausea or impotent feeling
心跳异常或恶心、呕吐、乏力等症状
Triệu chứng như nhịp tim hoặc mạch đập nhanh không bình
thường hoặc buồn nôn, mất sinh khí vv
Red spots, itching, etc., on the skin
皮肤上出现红斑(红色斑点)、瘙痒症等
Vết ban(vết đỏ) trên da, ngứa vv
If using the gum causes a problem in oral cavity, tooth or chin
口腔、牙齿或下巴上出现问题时
Khi phát sinh vấn đề về vòm họng hoặc răng miệng, căm
Products for Smoking Cessation
戒烟辅助药
Thuốc điều trị cai thuốc lá
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Question 07

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약에는 어떤 것이 있습니까?
다른 약물, 영양제, 한약 등을 사용하는 경우 의사·약사에게 알립니다.
금연으로 인하여 테오필린, 와파린, 에스트로젠 등의 약물용량 조절이 필요할 수 있고,

인슐린의 체내 흡수가 증가될 수 있으므로 의사·약사에게 알립니다.

Are there any medications that should be avoid while using these
products?
In case of taking other medications, nutritional supplement or oriental

medicine, let your doctor or pharmacist know it.

Stopping smoking could require a control dose of drug such as theophylline,

warfarin, estrogen, etc, and could increase the absorption of insulin into the
body, let your doctor or pharmacist know it.

使用此药期间需要注意的药物有哪些？
如服用其它药物、营养剂、中药等，须告知医生或药师。
戒烟后，有必要调整茶碱、华法林、雌激素等药物剂量；另外可增加胰岛素体内

吸收作用，须告知医生或药师。

Trong thời gian sử dụng thuốc này phải nên thận trọng với
những tương tác của thuốc nào?
Trường hợp sử dụng thuốc khác, thuốc bổ sung dinh dưỡng, thuốc gia truyền,

cần tham khảo ý kiến của bác sĩ∙dược sĩ.

Cần điều tiết dung lượng thuốc dùng để cai thuốc lá như theophylline,

warfarin, estrogen, do lượng hấp thụ insulin trong cơ thể có thể được tăng lên
vì thế cần tham khảo ý kiến của bác sĩ∙dược sĩ.

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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Other medications
其它药物
Thuốc khác
Nutritional supplement
营养剂
Thuốc bổ
Oriental medicine
中药
Dược thảo
Inform your doctor or pharmacist of it
须告知医生或药师。
Cần thông báo cho bác sĩ, dược sĩ
What kind of medications you take?
需要注意的药物?
Cần phải thận trọng với tương tác thuốc?
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CHAPTER

02

머릿니치료제(피레트린 성분)
Head lice treatment
(Main ingredient; Pyrethrin)

头虱治疗药 (除虫菊酯Pyrethrin成分)

Thuốc trị chấy rận
(thành phần Pyrethrin)

이(머릿니)는 사람의 피부를 통해 들어와 혈액으로부터 영양을 얻으며 기생하는 기생곤충으로,
피부의 가려움증과 염증을 일으키며, 육안으로는 잘 보이지 않습니다. 대개 털이 있는 부분이
심하게 가려우며 모근 가까이에서 알(서캐)를 발견할 수 있습니다. 또한 물리면 붉은 자국이 남고
두드러기가 날 수 있습니다.
같이 생활하는 가족 모두가 이 감염 여부를 확인하고, 옷과 침구를 뜨거운 물로 세탁하거나 다림질을
통해 이와 서캐를 제거하도록 합니다. 또한 의사·약사와 상담하여 적절한 약을 선택 및 사용하도록
합니다.
A louse is a parasite insect that lives on the human skin by obtaining nutrients from

human blood. This causes itching and an inflammation of the skin, and is too small
to be seen with the naked eye. Usually skin on any part of the body that has hair
is severely itchy and nits are found around hair root. A louse bite may cause a skin
rash and hives. All family members who live together should examine if each of
them got lice, and wash clothes and bedclothes in hot water or iron them so that lice
and nits could be got rid of. And also consult a doctor or pharmacist about what kind
of medicine you should select and use.

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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虱子是种通过人的皮肤吸取血液来获取营养的寄生虫，它会引起皮肤瘙痒和炎症，肉眼

不易察觉。一般情况下，有毛发的部位痒得厉害，毛根近处可发现虱卵。被虱子咬后会
出现红印，还会引起荨麻疹。需检查共同生活的每位家庭成员是否染有虱子，衣服和寝
室用具需通过热水烫洗或熨烫来去除虱卵。另外，应向医生或药师咨询后选用适宜药物
治疗。
Chấy rận là loại côn trùng ký sinh bám vào hút chất dinh dưỡng có từ máu thông

qua da con người gây chứng ngứa da và các chứng viêm không thể phát hiện
được bằng mắt thường. Đa số phần có lông thường gây ngứa nghiêm trọng và
thậm chí còn có thể phát hiện ra trứng chấy rận ở chung quanh bộ phận tóc. Thêm
vào đó, nếu bị chấy rận cắn, có thể xuất hiện vết sưng tấy hoặc phát ban. Lúc này,
cần phải xác minh xem người thân trong gia đình có bị lây nhiễm chấy rận hay
không và phải giặt giũ áo và chiếu mền bằng nước nóng để tiêu diệt triệt để chấy
rận và trứng chấy rận. Ngoài ra, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ·dược sĩ rồi lựa
chọn và sử dụng loại thuốc phù hợp.
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Question 01

이 약은 무슨 약입니까?
머릿니, 사면발이, 몸이의 감염증 치료에 사용되는 약입니다.

What is this medicine good for?
This is used for treating infectious disease infected by head lice, crab lice

and body lice.

此药的主要用途?
用来治疗头虱、阴虱、体虱感染的药物。

Loại thuốc này có công dụng gì?
Là thuốc được sử dụng để điều trị chấy rận, bệnh do chấy rận, bị

lây nhiễm bởi chấy rận.

Infectious disease infected by head lice
头虱
Chấy rận
Crab lice
阴虱
Bệnh do chấy rận
Head lice Treatment
头虱治疗药
Thuốc trị chấy rận
And body lice
体虱感染症
Bị lây nhiễm bởi chấy rận

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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Question 02

이 약은 어떻게 사용합니까?
첨부문서를 잘 읽고, 사용상 주의사항과 사용방법을 숙지하고 사용합니다.
반드시 건조 모발에 사용하며, 사용량을 지켜 두피와 머리카락까지 충분히 젖도록 마사지

해 줍니다.
완전히 도포하고, 10분간 방치한 후, 따뜻한 물을 이용하여 충분히 거품을 내어준 다음

깨끗이 헹구어 줍니다. 이 때, 10분 이상 방치하지 않도록 합니다.
이 약을 사용한 후 모발에 남아있는 죽은 머릿니나 서캐를 서캐제거용 빗(참빗)을

이용하여 제거하여 줍니다.
한번 사용 후 완치가 되지 않았을 경우 10일 후 다시 한번 사용하여 줍니다.

How to use this medicine?
Apply this medicine after carefully reading the directions.
Be sure to apply recommended dosage to dry hair and massage it on the

skin until even scalp and hair get fully moist.

Completely apply and leave on 10 minutes. Then, make bubbles with warm water

and rinse off. At this time, you should not leave on for more than 10 minutes.

And then, comb your hair by using a fine-tooth comb so as to remove dead

lice and nits being left in the hair.

If lice and nits are not completely removed even after a single use of this

medicine, try again in 10 days.

此药应如何使用?
仔细阅读说明书，熟知使用须知及使用方法后使用。
药剂涂在干头发上，需按照规定用量使用，并进行按摩使头皮和头发充分湿透。
涂遍头发10分钟后，用温水充分打起泡沫后再清洗。此时，时间不宜超过10分钟。
用药后，用篦子篦除头发上残留的死虱子或虱卵。
使用一次而未根除时，间隔10日后再次使用。
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Cách sử dụng loại thuốc này như thế nào?
Đọc kỹ bản hướng dẫn sử dụng và nắm vững chi tiết cần lưu ý, cách sử dụng

thuốc.

Bắt buộc phải để đầu tóc khô rồi sử dụng, sử dụng lượng phù hợp rồi mát xa

từ vùng đầu tóc cho đến cả sợi tóc sao cho đầu tóc được thấm ướt đều.

Bôi đều lên đầu và mái tóc, để vậy khoảng 10 phút rồi sử dụng nước ấm để

xả bọt và xả tóc cho sạch. Lúc này, không nên để quá 10 phút.

Sau khi dùng thuốc xong, sử dụng lược(lược dày) để chải tóc và khử sạch

các chấy rận đã chết hoặc trứng chấy rận còn bám trên đầu và mái tóc.

Nếu không trị dứt điểm chỉ sau một lần sử dụng, nên sử dụng thuốc lại lần

nữa khoảng 10 ngày sau.

Apply it after carefully reading the directions.
熟知使用须知及使用方法后使用!!
Nắm vững chi tiết cần lưu ý, cách sử dụng thuốc!!
Directions
说明书
Hướng dẫn sử dụng
Head lice Treatment
头虱治疗药
Thuốc trị chấy rận

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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Question 03

이 약을 사용하기 전에 이런 사항은 미리 의사·약사에게 알려 주세요
이 약을 사용 한 적이 있는 경우

Inform the doctor/dentist/pharmacist of the following information
before using this medicine:
People who have experience in using this medicine.

如有以下情况，在使用此药之前应提前告知医生/牙科医生/药师。
曾用过此药。

Cần thông báo cho bác sĩ•dược sĩ•nha sĩ trước khi sử dụng
thuốc này.
Trường hợp đã từng sử dụng thuốc này từ trước

Question 04

이 약을 사용하는 동안 특별히 주의해야 할 사항은 무엇입니까?
눈, 코, 입, 질 및 다른 점막에 닿지 않도록 주의하여 사용합니다. 모발을 완전히 헹구어 낼

때 까지는 가능한 한 눈을 뜨지 않도록 하고 눈을 수건 등으로 보호합니다.
실수로 눈에 들어갔을 경우에는 즉시 충분한 물로 완전히 씻어내고, 만일 삼켰을 경우 즉시

의사·약사와 상의합니다.
어린이는 보호자의 지도·감독 하에 사용합니다.
올바른 사용 시간과 간격을 지키도록 합니다.
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What are the directions for the use of this medicine?
Do not let this medicine come into contact with eyes, nose, mouth, vagina

and other mucous coats. If possible, do not open your eyes and cover with
towel until your hair is completely rinsed off.

If you get this medicine in your eye by mistake, immediately wash it off with

sufficient water. If you swallow it, promptly see your doctor or pharmacist.

Children should use this medicine under adult supervision.
Make sure to follow corrent time and period of usage.

服用此药期间，需要特别注意的事项是什么？
应注意使用，以免触及眼睛、鼻子、嘴、阴道及其它粘膜。在彻底洗净头发之

前，最好不要睁开眼睛，可用毛巾等盖住眼睛。
不小心进入眼内时，应立即用大量清水彻底冲洗眼睛。若吞服药物，应立即向

医生或药师咨询。
儿童须在监护人的指导监督下使用。
按照规定的时间和间隔使用。

Cần tuân theo những biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào?
Khi sử dụng, tránh để vương vào vùng mắt, mũi, miệng, âm đạo và các vùng

mảng nhầy niêm mạc khác. Trong khi dội để xả sạch đầu tóc, nếu có thể,
tránh để vương vào mắt và nhớ bảo vệ mắt bằng khăn.

Nếu để vương vào mắt do sơ ý, cần rửa mắt sạch sẽ ngay tức thì và trong

trường hợp nuốt phải thuốc, cần xin ý kiến của bác sĩ·dược sĩ ngay.

Trẻ em chỉ sử dụng thuốc này theo sự hướng dẫn của người lớn.
Thực hiện theo các hướng dẫn sử dụng về liều lượng, thời gian sử dụng.

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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Cover the eyes with towel
请用毛巾等保护好眼睛!
Nhớ bảo vệ mắt bằng khăn !
Children should use this medicine under adult supervision
儿童须在监护人的指导监督下使用!!
Trẻ em chỉ sử dụng thuốc này theo sự huớng dẫn của người lớn!!
At the right times
规定的使用时间和间隔
Thời gían sử dụng và liều lượng đúng cách
Head lice-Treating Agent
头虱治疗药
Thuốc trị chấy rận

Question 05

이 약의 이상반응에는 어떤 것이 있습니까?
피부 자극이나 알레르기, 두드러기 증상이 나타날 수 있습니다.

What are the side effects?
A skin irritation, an allergy and a rash could occur.

此药的不良反应有哪些？
可能出现皮肤刺激或过敏、荨麻疹等症状。

Loại thuốc này có thể gây ra những tác dụng phụ gì?
Có thể xuất hiện triệu chứng da bị mẫn cảm hoặc bị dị ứng, phát ban.
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CHAPTER

03

수면보조제
Sleep-Aid Drug
睡眠辅助药

Thuốc hỗ trợ giấc ngủ
밤에 좀처럼 잠을 이루지 못하거나, 밤중에 잠에서 깨면 다시 못 잘 경우, 또는 아침 일찍 눈을 뜨게
되는 증상을 불면이라고 합니다. 불면증은 가장 흔하게 나타나는 수면장애로 일반인의 약 1/3이
반복되는 불면증을 경험하고, 9%가 매일 일상생활에서 불면증 때문에 괴로움을 느낀다고 합니다.
증상이 1개월 미만으로 지속되는 불면증은 대부분 스트레스에 의해서 발생되므로 스트레스가
없어지면 자연적으로 증상이 좋아지는 경우가 많습니다. 수면위생, 교육, 스트레스 관리 및 단기간의
수면보조제를 사용함으로써 만성 불면증으로 발전하는 것을 막을 수 있습니다. 또한 자신도 모르게
불면을 유발하는 약을 사용하고 있는 경우도 있으므로, 약 사용 후 이러한 증상이 나타나는 경우
의사·약사와 상담하도록 합니다.
If you are difficult to fall asleep, if you could not go back to sleep after waking

up in the night, or if you awake from sleep too early, we may say you have
sleeplessness. Sleeplessness is the most common sleep disorder. About a third of
people experienced repeated insomnia and nearly 9 percent of people suffer from
difficulties due to the insomnia in their daily life, they say. Insomnia that lasts for
less than a month is mostly caused by stress. Therefore, as the stress disappears,
most cases of the insomnia naturally improve. Sleep hygiene education, stress
management and use of a sleep aid in the short term could inhibit it from developing
into chronic insomnia. Meanwhile, you maybe unwittingly take a sleeplessnessinducing drug. Therefore, if such a symptom appears after taking some drug,
consult your doctor or pharmacist.
많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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晚上难以入睡、深夜醒后再也睡不着或过早苏醒等情况被称作失眠症。失眠症是最常见

的睡眠障碍，约1/3的普通人曾反复患有失眠症，约9%的人在日常生活中因失眠而感到痛
苦。症状持续不到一个月的失眠症大多都因压力所致，若消除压力，大部分情况症状可
自然而然好转。改善睡眠卫生、教育、压力管理及短期使用睡眠辅助药，可以防止其发
展为慢性失眠症。另外，也会无意中使用诱发失眠的药物，因此用药后若有这种症状，
应向医生或药师咨询。

Mất ngủ là triệu chứng không ngủ ngon vào đêm, khó ngủ lại nếu thức dậy nửa

chừng vào đêm hoặc mở mắt vào sáng sớm. Chứng mất ngủ là biểu hiện của rồi
loạn giấc ngủ thường gặp nhất chiếm 1/3 tỉ lệ, trong đó 9% thường gặp khó chịu
do chứng mất ngủ mang lại. Triệu chứng mất ngủ kéo dài dưới 1 tháng thường là
do căng thẳng phát sinh trong đời sống, nếu căng thẳng mất đi, triệu chứng sẽ mất
đi và trở lại trạng thái tự nhiên bình thường. Vệ sinh giấc ngủ, giáo dục, quản lý
căng thẳng và sử dụng thuốc hỗ trợ giấc ngủ trong thời gian ngắn giúp ngăn chặn
sự phát triển của chứng mất ngủ kinh niên. Thêm vào đó, nếu bản thân đã từng sử
dụng thuốc gây mất ngủ, nếu xuất hiện triệu chứng trên sau khi sử dụng thuốc, nên
tham khảo ý kiến của bác sĩ·dược sĩ.
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Question 01

이 약은 무슨 약입니까?
이 약은 불면 시 수면 유도 및 진정에 쓰이는 약입니다 . 일반의약품으로 판매되는

수면보조제의 대표적인 성분은 디펜히드라민, 독실아민 등이 있습니다.

What is this medicine good for?
This medicine is used for inducing sleep and sedation. The representative

ingredients of the sleep aids that are sold as non-prescription medicine are
diphenhydramine, doxylamine, etc.

此药的主要用途?
用于诱导睡眠及镇静的睡眠辅助药。出售的睡眠辅助药为非处方药，其代表性

的成分是苯海拉明(Diphenhydramine)或多西拉敏(Doxylamine)等。

Loại thuốc này có công dụng gì?
Thuốc này dùng để sử dụng để ru ngủ và có tác dụng an thần khi mất ngủ. Gồm

các thành phần diphenhydramine và doxylamine là thành phần tiêu biểu của
thuốc hỗ trợ giấc ngủ được bày bán như loại thuốc thông dụng.

Sleeplessness
失眠症
Chứng mất ngủ
Sleep-Aid Drug
睡眠辅助药
Thuốc hỗ trợ giấc ngủ
Diphenhydramine, doxylamine, etc.
苯海拉明、多西拉敏等
Diphenhydramine,doxylamine

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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Question 02

이 약은 어떻게 사용합니까?
1일 1회 취침 전에 복용합니다. 첨부문서를 숙지하고, 정해진 용량을 잘 지켜서 복용하며

개인에 따라 과도한 수면, 진정 작용이 나타날 경우 사용량을 줄여야 합니다.

How to use this medicine?
Take once a day before sleeping. Take the recommended dosage after

carefully reading the directions. If excessive sleeping or sedation occurs,
you should reduce the dosage.

此药应如何使用?
一日一次，临睡前服用。应熟悉掌握说明书，按照规定的用量使用，根据个人

情况，若出现过度睡眠镇静效果时，应减少剂量。

Cách sử dụng loại thuốc này như thế nào?
1 ngày 1 lượt trước khi ngủ. Đọc kỹ hưỡng dẫn sử dụng, tuân theo hướng dẫn

sử dụng về liều lượng đã quy định và tùy theo từng cá nhân, trong trường hợp
xuất hiện triệu chứng ngủ quá nhiều, gây ảo giác, cần phải giảm lượng sử dụng.

Take once a day before sleeping
一日一次，临睡前服用。
Dùng 1 ngày 1 lượt trước khi ngủ
Take the recommended dosage after carefully reading
the directions.
应熟悉掌握说明书/按照规定的用量使用。
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng/tuân theo hướng dẫn sử
dụng về liều lượng đã quy định
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Question 03

이 약을 사용하기 전에 이런 사항은 미리 의사·약사에게 알려 주세요
이전에 이 약의 주성분 및 구성성분에 대한 이상반응을 경험한 경우
천식발작, 폐기종, 만성기관지염에 의한 호흡곤란 환자인 경우
녹내장, 전립선비대, 중증근무력증, 간질, 불면증 진단을 받은 환자인 경우
소아, 노인, 임부 및 수유부인 경우

Inform the doctor/dentist/pharmacist of the following information
before using this medicine:
People who experienced some allergic reaction to the main ingredient or

other ingredients of this medicine.

People who suffer from difficulty in breathing caused by asthmatic crisis,

emphysema or chronic bronchitis.

People with glaucoma, prostatomegaly, myasthenia gravis or epilepsy, or

people who was diagnosed with insomnia.

Children, aged people and pregnant or lactating women.

如有以下情况，在使用此药之前应提前告知医生/牙科医生/药师。
对此药主成分及构成成分有不良反应史。
因哮喘、肺气肿、慢性支气管炎引起的呼吸困难患者。
被诊断为青光眼、前列腺肥大、重症肌无力症、癫痫、失眠症的患者。
儿童、老人、孕妇及哺乳期妇女。

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)

45
45

Ministry of Food and Drug Safety

Cần thông báo cho bác sĩ•dược sĩ•nha sĩ trước khi sử dụng
thuốc này.
Trường hợp đã từng gặp phản ứng phụ về thành phần chính và thành phần cấu

tạo của thuốc này trước đây

Trường hợp bệnh nhân mắc bệnh rối lọan đường hô hấp như lên cơn hen

suyễn, tràn khí, viêm khí quản mãn tính

Bệnh nhân mắc bệnh tăng nhãn áp, chứng phì đại tuyến tiền liệt, chứng nhược

cơ năng, chứng động kinh, chứng mất ngủ

Trường hợp là trẻ em, người già, phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú

Question 04

이 약을 사용하는 동안 특별히 주의해야 할 사항은 무엇입니까?
음주 후 또는 음주 시 이 약을 사용하면 졸음 또는 진정효과가 심해지므로 같이 사용하면

안됩니다.
의사·약사와 상의 없이 다른 약과 함께 사용하거나 2주 이상 사용하지 않습니다.
과도한 진정작용이 나타날 수 있으므로 자동차운전 등 위험한 기계조작을 하지 않도록

합니다.
낮에 졸음이 나타날 경우 용량을 줄여 사용합니다.
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What are the directions for the use of this medicine?
Do not take this medicine after or while drinking since it intensifies the effect

of sleeping or sedation.

Do not take this medicine more than two weeks or in conjunction with any

other medication except under the supervision of a doctor or a pharmacist.

Since an excessive sedative action maybe occurs, operating a machine

including driving is not recommended.

If you feel sleepy in the daytime, reduce the dosage.

服用此药期间，需要特别注意的事项是什么?
酒后或饮酒时服药，会增强催眠或镇静作用，因此不宜同时服用。
未向医生或药师咨询的情况下，不宜与其它药物合用或连服两周以上。
此药可能有过度镇静作用，因此用药后不可从事驾驶汽车等有危险性的机械操作。
用药后白天发困时，应减量服用。

Cần tuân theo những biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào?
Khi đã và đang uống bia rượu, nếu dùng thuốc này sẽ gây buồn ngủ hoặc gây

ảo giác nghiêm trọng hơn vì thế tránh uống bia rượu cùng lúc.

Không uống kèm với thuốc khác mà không thông qua bác sĩ·dược sĩ hoặc sử

dụng thuốc trong vòng 2 tuần trở lên.

Có thể xuất hiện triệu chứng gây ảo giác quá độ vì thế tránh điều khiển xe ô tô và

vận hành thiết bị máy móc.

Trường hợp xuất hiện triệu chứng buồn ngủ vào ban ngày, nên giảm liều lượng

rồi sử dụng.

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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Question 05

이 약의 이상반응에는 어떤 것이 있습니까?
이 약을 사용한 후 두드러기, 가려움증, 식욕부진, 메스꺼움, 구토, 어지러움,

두통, 일시적인 의식장애, 졸음 등의 증상이 나타난 경우에는 즉시 사용을 중지하고
의사·약사에게 알립니다.

What are the side effects?
If hives, itching, loss of appetite, nausea, vomit, dizziness, headache,

temporary decreased consciousness or drowsiness occurs, immediately
stop taking this medicine and let your doctor or pharmacist know.

此药的不良反应有哪些?
若出现荨麻疹、瘙痒、食欲不振、恶心、呕吐、头晕、头痛、暂时性意识障

碍、发困等症状时，应立即停药，并向医生或药师咨询。

Loại thuốc này có thể gây ra những tác dụng phụ gì?
Sau khi sử dụng thuốc, nếu xuất hiện triệu chứng như phát ban, chán ăn, buồn

nôn, nôn mửa, chóng mặt, đau đầu, bất tỉnh tạm thời, buồn ngủ, lập tức ngưng
sử dụng và thông báo cho bác sĩ·dược sĩ.

Side effects
不良反应
Phản ứng phụ
Hives, itching
荨麻疹、瘙痒症
Chứng phát ban, ngứa
Nausea, vomit
恶心、呕吐
Buồn nôn, nôn mửa
Headache, drowsiness and so on.
头痛、发困等
Đau đầu, buồn ngủ vv
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Question 06

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약에는 어떤 것이 있습니까?
이 약과 동일한 성분을 함유하고 있는 다른 제제
우울증 치료제, 파킨슨병 치료제, 디소피라미드와 함께 사용하면 소변축적, 변비 등의

이상반응이 증가할 수 있으므로 의사·약사와 상의합니다.
다른 최면진정제, 이미프라민 등 우울증 치료제(MAO 저해제), 감기약, 해열진통제,

진해거담약, 항히스타민제를 함유하고 있는 비염치료제, 멀미약, 알러지약 등과 함께
사용하면 안됩니다.

Are there any medications that should be avoid while using this
medicine?
Any other medication that includes the same ingredients as this medicine’s.
Since taking this medicine in conjunction with an antidepressant, a medicine

for Parkinsons Disease or Disopyramide may increase an abnormal
reaction such as urine accumulation, constipation, etc, consult your doctor
or pharmacist.

Do not take this medicine in conjunction with any other sedative, an

antidepressant(MAO inhibition) such as imipramine, a cold medicine, an
antipyretic-analgesics, an apophlegmatic, a rhinitis medicine including
antihistamine, an antinauseant, an allergy medicine, etc.

使用此药期间需要注意的药物有哪些?
含有与此药相同成分的其它制剂。
若与抗抑郁药、抗帕金森氏病药、丙吡胺(Disopyramide)合用，会加重尿潴留、

便秘等不良反应，因此须向医生或药师咨询。
不得与其它镇静催眠药、丙咪嗪等抗抑郁药、感冒药、对乙酰氨基酚、镇咳祛

痰药、含有抗组胺成分的鼻炎治疗药、晕车药、过敏药等合用。

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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Trong thời gian sử dụng thuốc này phải nên thận trọng với
những tương tác của thuốc nào?
Thuốc khác có chứa thành phần giống hệt với thuốc này
Nếu sử dụng kèm với thuốc điều trị chứng trầm cảm, thuốc điều trị bệnh mất

trí nhớ, Disopyramide, xuất hiện triệu chứng như đi đại tiện dồn dập, táo bón,
nên thông báo cho bác sĩ·dược sĩ.

Không được dùng kèm với thuốc giảm đau khác, thuốc điều trị chứng trầm

cảm(thuốc làm giảm MAO) như imipramine, thuốc trị cảm cúm, thuốc hạ sốt
giảm đau, thuốc trị ho khạc có đờm, thuốc điều trị chứng viêm mũi có chứa
thuốc antihistamine, thuốc chống nôn, thuốc trị dị ứng vv.

Any medications that should be avoid?
需要注意的药物?
Cần phải thận trọng với tương tác thuốc?
Any other medication that includes the same ingredients as this medicine’s
含有与此药相同成分的其它制剂
Thuốc khác có chứa thành phần giống hệt với thuốc này
Antidepressant, Medicine for Parkinsons Disease or Disopyramide
抗抑郁药、抗帕金森氏病药、丙吡胺(Disopyramide)
Thuốc điều trị chứng trầm cảm, thuốc điều trị bệnh mất trí nhớ,Disopyramide
Rhinitis medicine, antinauseant, allergy medicine, etc.
鼻炎治疗药、晕车药、过敏药等
Thuốc trị viêm mũi, thuốc chống nôn, thuốc trị dị ứng vv
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CHAPTER

04

외용코막힘개선약
Nasal Decongestant for external use
外用鼻塞改善药

Thuốc trị nghẹt mũi dùng bên ngoài

감기, 부비동염(축농증), 알레르기성 비염 등이 있을 때 나타나는 코막힘 증상을 개선하기 위하여
사용되는 국소용 제제입니다.
카페인이 함유되어 있는 커피, 콜라, 차 등과 함께 복용시 잠을 못자고 신경과민을 유발 할 수
있습니다.
This is a medicine used for reducing nasal congestion caused by cold, sinusitis and

allergic rhinitis.
This medicine when taken with coffee, coke, tea, etc, including caffeine can cause

sleeplessness or overdelicacy.
此药为局部用制剂，用来改善因感冒、鼻窦炎(Sinusitis)、过敏性鼻炎等引起的鼻塞症状。
与含有咖啡因的咖啡、可乐、茶等共服时，可能引发失眠、神经过敏。
Là thuốc điều trị dùng tức thì được sử dụng để cải thiện triệu chứng nghẹt mũi xuất

hiện khi bị cảm cúm, viêm xoangviêm mũi , viêm dị ứng.
Khi uống cà phê, côla, trà vv có chứa chất cafein, có thể dẫn đến chứng mất ngủ

và bị kích thích thần kinh.

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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Question 01

이 약은 무슨 약입니까?
감기, 알레르기성 비염 등으로 인한 코막힘 증상의(일시적인) 완화를 위해 사용합니다.

What is this medicine good for?
This medicine is used for temporarily relieving nasal stuffiness caused by colds,
allergic rhinitis, etc.

此药的主要用途?
用于临时缓解因感冒、过敏性鼻炎等引起的鼻塞症状。

Loại thuốc này có công dụng gì?
Dùng để trị triệu chứng(tức thời) nghẹt mũi do cảm cúm, viêm mũi do dị ứng.

Nasal Decongestant for external use
外用鼻塞改善药
Thuốc trị nghẹt mũi dùng bên ngoài
Relieving nasal stuffiness caused by colds, allergic rhinitis, etc.
可缓解因感冒、过敏性鼻炎等引起的鼻塞症状!
Tri dứt điểm triệu chứng nghẹt mũi do cảm cúm, viêm mũi do di ứng
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Question 02

이 약은 어떻게 사용합니까?
첨부문서를 잘 읽고 정해진 용법·용량대로 사용하며, 지시된 용량을 초과하지 않도록

합니다.
분무제인 경우 분무병 끝을 앞으로 약간 기울인 후 튜브를 눌러 용액이 미세하게 분무되는

것을 확인하고 사용합니다.

How to use this medicine?
Take the recommended dosage after carefully reading the directions, and the
maximum daily dose indicated on the directions should not be exceeded.  
In case of spraying agent, slightly tilt a spray bottle forward and press a tube. Check if
fine solution sprays, and then try to use.

此药应如何使用?
应仔细阅读说明书，按照规定的用法用量使用。不得超过指示剂量。
使用鼻喷剂时，先将喷头向前微斜，按压喷管确认雾状溶液喷射后再使用。

Cách sử dụng loại thuốc này như thế nào?
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và sử dụng theo cách dùng·liều lượng đã quy định,

tránh sử dụng quá lượng đã chỉ định.

Trường hợp là thuốc dạng phun, sau khi để phần cuối chai phun hơi nghiêng về

phía trước, nhấn tuýp, kiểm tra xem dung dịch có được phun đều hay không rôi
hãy sử dụng.

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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Question 03

이 약을 사용하기 전에 이런 사항은 미리 의사·약사에게 알려 주세요
이전에 이 약의 주성분 및 구성성분에 대한 이상 반응을 경험한 경우
고 혈압, 심장병, 당뇨병, 갑상선기능항진증 및 녹내장 환자 또는 우울증 치료제를

사용하고 있는 환자인 경우
비강 점막이 건조한 상태의 환자
7세 미만의 유·소아인 경우 용법·용량을 확인 하고 사용할 수 있습니다. (사용할 수

없는 의약 품도 있음)
임부 또는 수유부인 경우

Inform the doctor/dentist/pharmacist of the following information
before using this medicine:
 eople who experienced some allergic reaction to the main ingredient or other
P
ingredients of this medicine.
 eople with hypertension, heart disease, diabetes, hyperthyroidism or glaucoma, or
P
people who take antidepressant.
People who suffer from dryness of nasal mucous membrane.
 hildren under seven years of age are allowed to use, only when the recommended
C
dosage and the directions are observed.
Pregnant or lactating women.
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如有以下情况，在使用此药之前应提前告知医生/牙科医生/药师。
对此药主成分及构成成分有不良反应史。
高血压、
心脏病、
糖尿病、
甲状腺功能亢进及青光眼患者或使用抗抑郁药的患者。
鼻腔粘膜干燥的患者。
7岁以下幼儿、
儿童，确认用法用量后使用。(也有不得使用的医药品)
孕妇及哺乳期妇女。

Cần thông báo cho bác sĩ•dược sĩ•nha sĩ trước khi sử dụng
thuốc này.
Trường hợp đã từng gặp phản ứng phụ về thành phần chính và thành phần cấu

tạo của thuốc này trước đây

Trưởng hợp bệnh nhân hiện đang sử dụng thuốc điều trị cao huyết áp, bệnh tim,

bệnh tiểu đường,tăng năng tuyến giáp và bệnh tăng nhãn áp, bệnh trầm cảm

Bệnh nhân có trạng thái màn nhầy viêm mạc vùng mũi bị khô
Trường hợp là trẻ sơ sinh·trẻ em dưới 7 tuổi, có thể sử dụng nếu tuân theo chỉ

dẫn về cách dùng· liều lượng (cũng có một số loại thuốc không thể sử dụng
được)

Phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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Inform the doctor or pharmacist of these information prior to using this medicine.
应提前告知!
Hãy cho biết từ trước!
People who experienced some allergic reaction to the ingredients of this medicine.
曾有不良反应史。
Đã từng mắc phải phản ứng phụ từ trước
People with hypertension, heart disease or diabetes.
高血压、心脏病、糖尿病等患者
Bệnh nhân cao huyết áo, bệnh tim, bệnh tiểu đường
people who take antidepressant.
使用抗抑郁药的患者
Bệnh nhân đang dùng thuốc điều trị chứng trầm cảm
People who suffer from dryness of nasal mucous membrane.
鼻腔粘膜干燥的状态
Màng nhầy viêm mạc ở trạng thái khô
Children under seven years of age
7岁以下幼儿、儿童
Trẻ em dưới 7 tuổi
Pregnant or lactating women.
孕妇及哺乳期妇女
Phụ nữ có thai hoặc cho con bú
Nasal decongestant
外用鼻塞改善药
Thuốc trị nghẹt mũi dùng bên ngoài
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Question 04

이 약을 사용하는 동안 특별히 주의해야 할 사항은 무엇입니까?
흔들어서 사용하면 안되는 경우도 있으니, 반드시 첨부문서를 확인하고 사용합니다.
비염을 일으킬 수 있으므로 의사·약사의 지시가 없는 한 1주 이상 지속적으로 사용하지

않습니다.
3일 이상 사용해도 증상이 좋아지지 않거나 악화되면 의사·약사에게 알립니다.
코의 분비물에 의한 오염을 막기 위해 매번 사용 후에는 분무병의 끝을 청결하게 하고,

다른 사람과 공동으로 사용하지 않도록 합니다.

What are the directions for the use of this medicine?
In some cases, shaking before using may be forbidden. Be sure to carefully read the
directions and use it.
This maybe causes rhinitis. Do not continuously use this medicine more than a
weekunless directed by a doctor or a pharmacist.
If your symptoms are not improving or getting worse despite use of this medicine for
more than 3 days, let your doctor and pharmacist know.  
In order to prevent contamination caused by nasal discharge, always clean the tail end
of a spray bottle after using, and do not share it with other people.

服用此药期间，需要特别注意的事项是什么?
也有不宜震荡的药物，须确认说明书后再使用。
有可能引发鼻炎，因此若无医生或药师的医嘱，连用不得超过7天。
使用3天以上而症状未改善或恶化时，须告知医生或药师。
每次用后应擦净喷头，以免被鼻腔分泌物污染，切忌与他人共同使用。

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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Cần tuân theo những biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào?
Không nên lắc khi sử dụng, phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Có thể gây chứng viêm mũi vì thế tránh liên tục sử dụng trên 1 tuần mà không

thông qua bác sĩ·dựoc sĩ.

Nếu triệu chứng vẫn không được cải thiện tốt hơn hoặc trở nên xấu đi cho dù

đã sử dụng quá 3 ngày trở đi, cần báo ngay cho bác sĩ·dựợc sĩ.

Để ngăn chặn ô nhiễm cho nước mũi, sau mỗi lần sử dụng,nhớ làm sạch

phần cuối của chai phun và không dùng chung với người khác.

Be sure to use it after carefully reading the directions
须确认说明书后再使用。
Phải đọc kỹ huớng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nasal decongestant for external use
外用鼻塞改善药
Thuốc trị nghẹt mũi dùng bên ngoài
Carefully read
确认
Xác minh
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Question 05

이 약의 이상반응에는 어떤 것이 있습니까?
코와 목의 타는 듯한 통증, 국소적인 자극감, 구역, 비점막건조, 재채기, 빠른 맥박,

부정맥, 혈압상승, 두통, 신경과민, 일시적인 시각장애 등이 나타날 수 있습니다.
매우 드물게 전신성 교감 신경 흥분 반응, 호흡곤란, 혈관 부종 등 과민반응이 나타날 수

있습니다.
장기투여 또는 과량 사용시 불규칙하거나 빠른 심장박동, 어지러움, 불면증, 시야몽롱,

졸음, 중추신경 억제작용, 반응성 충혈이 나타날 수 있습니다.

What are the side effects?
Searing pain in the nose and the throat, local stimulus, nausea, dryness of nasal
mucous membrane, sneeze, rapid pulse, irregular pulse, raised blood pressure,
headache, overdelicacy, temporary visual impairment, etc, may occur.
In rare cases, hypersensitivity reactions including general sympathomimetic symptom,
difficulty in breathing, angioedema, etc, may occur.  
L ong-term or excessive use of this medicine may cause an irregular or a rapid
heartbeat, dizziness, insomnia, vague sight, sleepiness, central nervous system
inhibition, reactive hyperemia, etc.

此药的不良反应有哪些?
可能出现喉鼻剧痛、局部刺激感、作呕、鼻粘膜干燥、打喷嚏、脉搏加快、心

律不齐、血压上升、头痛、神经过敏、暂时性视觉障碍等症状。
罕有症状有全身性交感神经兴奋反应、呼吸困难、血管浮肿等过敏反应。
长期给药或过量使用，会出现心跳不规则或过快、头晕、失眠、视力模糊、发

困、中枢神经抑制、反应性充血等症状。

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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Loại thuốc này có thể gây ra những tác dụng phụ gì?
Có thể xuất hiện triệu chứng đau rát mũi và cổ, bị kích thích cục bộ, khô màng

nhầy viêm mạc ở vùng mũi, hắt hơi, mạch đập nhanh, loạn nhịp, huyết áp tăng,
đau đầu, xúc động mạnh, rối loạn thị lực tức thời vv.

Có thể xuất hiện triệu chứng hiếm gặp về phản ứng quá khích như dây thần kinh

giao cảm, gây tiết adrinalin, phản ứng quá khích, rối loạn hô hấp, chứng phù vv.

Khi dùng lâu dài hoặc quá liều, có thể xuất hiện triệu chứng mạch tim đập nhanh,

đập không đều, chóng mặt, mất ngủ, quáng gà, buồn ngủ, hệ thần kinh trung
ương suy giảm, xuất huyết có tính phản ứng.

Hypersensitivity reactions
过敏反应
Phản ứng quá khích
Searing pain in the nose and the throat
喉鼻剧痛
Triệu chứng đau rát mũi và cổ
Side effects
不良反应
Phản ứng phụ
Sneeze, nausea
打喷嚏、作呕
Hắt hơi, buồn nôn vv
Dizziness, sleeplessness, etc.
头晕、失眠等
Chóng mặt, mất ngủ vv
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Question 06

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약에는 어떤 것이 있습니까?
우울증 치료제등과 함께 사용하면 급격한 혈압상승을 일으킬 수 있으므로 이런 약을

복용하는 환자는 반드시 의사·약사와 상의하여 사용합니다.

Are there any medications that should be avoid while using this
medicine?
U
 sing this medicine in conjunction with an antidepressant could lead to a rapid
hypertension. People who use such a medication should consult their doctor or
pharmacist prior to taking this medicine.

使用此药期间需要注意的药物有哪些?
与抗抑郁药合用，会造成血压急剧增高，因此使用抑郁症治疗药的患者须向医

生或药师咨询。

Trong thời gian sử dụng thuốc này phải nên thận trọng với
những tương tác của thuốc nào?
Nếu sử dụng kèm với thuốc điều trị chứng trầm cảm, có thể gây tăng huyết áp

đột ngột vì thế đối với bệnh nhân sử dụng thuốc này, nên tham khảo ý kiến của
bác sĩ·dựoc sĩ.

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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CHAPTER

05

잇몸질환치료제
Medication for Gum Disease
牙龈疾病治疗药

Thuốc điều trị bệnh về lợi

잇몸질환(치주질환)은 흔히 풍치라고도 하는데, 병의 정도에 따라 치은염과 치주염으로 나뉩니다.
치은염은 비교적 가벼운 염증 상태로 치아 표면에 형성된 (세균성 피막인) 플라그가 잇몸 주위로
계속 자라서 이와 잇몸의 틈 사이를 만들고, 여기에 염증을 일으킵니다.
치은염은 충분한 칫솔질로 플라그를 제거하는 것 만으로도 치료가 가능하지만, 염증이 진행되어
치주염이 되면, 구취가 나고, 이와 잇몸 사이에서 고름이 나오며, 자극적인 음식을 먹거나
음식물을 씹을 때 통증을 느끼며 이가 흔들리기도 합니다. 치주염은 치석에 의해 발생하기 때문에
스케일링으로 치석을 제거해야만 치료가 가능합니다. 치주질환을 예방하기 위해서는 올바른
양치질, 정기검진, 균형잡힌 식사가 중요합니다.
Gum disease (Periodontal disease) is usually called paradentitis, which is classified into
gingivitis and periodontitis according to the extent of the disease. Gingivitis is relatively a mild
inflammation. Plaque(Bacterium film) being formed on the surface of the teeth continues to grow
around gum and makes a gap between teeth and gums, and then causes an inflammation in
this gap. Gingivitis can be treated with elimination of plaque by sufficient brushing. However,
if the inflammation progresses into periodontitis, you could have a bad breath, see the pus
produced between teeth and gums, feel a pain while eating spicy food or chewing food and
have a loose tooth. Since periodontitis is caused by tartar, only when the tartar is removed by
means of scaling, it can be treated. In order to prevent periodontal disease, brushing teeth in the
right way and having a regular checkup and a well-balanced diet should be recommended.
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牙龈疾病(牙周疾病)通常被称作风齿，根据病情可分为牙龈炎和牙周炎。牙龈炎是比较

轻的炎症，牙齿表面形成的牙结石(牙菌膜)在牙龈周围不断滋长，由此牙齿和牙龈间形
成缝隙，且在此处发炎。牙龈炎只要充分刷牙去除牙结石即可治疗，但炎症加重而成为
牙周炎时，就会发生口臭、牙齿和牙龈间出脓、吃刺激性食物或咀嚼食物时有痛感、还
会引起牙齿晃动。牙周炎由牙结石所致，因此须通过洗牙来去除牙结石才能治疗炎症。
要预防牙周疾病，正确的刷牙、定期检查、均衡饮食是非常重要的。
Bệnh về lơị(bệnh răng lợi) thường được gọi là bệnh nha chu, tùy theo mức độ

bệnh, có thể phân ra thành bệnh viêm lợi và viêm nha chu. Viêm lợi là bệnh được
tao ra ở bề mặt răng( màng máu có tính vi khuẩn) mọc quanh vùng lợi với trạng thái
viêm nhẹ tạo ra khoảng cách giữa răng và lợi phát sinh vết sưng ở kẽ răng. Viêm
nha chu có thể điều trị bằng cách khử máu răng bằng cách đánh răng đều đặn,
nhưng nếu vết sưng tiếp tục lớn dần sẽ phát sinh thành viêm nha chu. Một khi phát
triển thành viêm nha chu, sẽ phát mùi hôi miệng và hình thành lớp cao giữa răng và
lợi, khi nhai thức ăn có tính kích thích, có cảm giác đau và đôi khi răng bị lung lay.
Viêm nha chú có thể làm răng sâu vì thế chỉ có thể nhổ răng sâu bằng cách lấy cao
răng. Để phòng tránh bệnh về răng lợi, cần thực hiện chế độ đánh răng đúng cách,
khám bệnh định kỳ, cân bằng chế độ ăn uống.

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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Question 01

이 약은 무슨 약입니까?
잇몸이 부어 통증이 느껴지고, 시리고, 피가 나거나 심하면 치아가 흔들리는 증상이

나타날 때 사용하는 잇몸질환치료제입니다.
잇 몸질환(치주질환)으로 인한 잇몸출혈, 부종, 발적, 구취 등의 증상완화를 위해

사용합니다.

What is this medicine good for?
 his is a gum disease medicine, which is used when your gums are swollen and
T
bleeding and you have a pain in gums and a loose tooth.
 his can help alleviate the symptoms caused by gum disease (periodontal disease)
T
such as gingival bleeding, edema and redness and bad breath.

此药的主要用途?
牙龈疾病治疗药，可治疗牙龈肿痛、寒酸、出血或严重时出现的牙齿晃动症状的药物。
可用来缓解牙龈疾病(牙周疾病)引起的牙龈出血、浮肿、发红、口臭等症状的药物。

Loại thuốc này có công dụng gì?
Là thuốc điều trị bệnh về lợi sử

dụng khi xuất hiện triệu chứng
đau do sưng lợi, buốt răng, ra
máu răng nhiều làm răng bị lung
lay.

Dùng đẻ trị các triệu chứng do

bệnh về lợi(bệnh răng miệng)
mang lại như chảy máu lợi, phù,
đỏ hoe, hôi miệng vv.
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Medication for Gum Disease
牙龈疾病治疗药
Thuốc điều trị bệnh về lợi

Question 02

이 약은 어떻게 사용합니까?
사용 전 반드시 첨부문서를 잘 읽고, 정해진 용법·용량대로 사용합니다.

How to use this medicine?
T
 ake the recommended dosage after carefully reading the directions.

此药应如何使用?
用药前应仔细阅读说明书，并按照规定的用法用量使用。

Cách sử dụng loại thuốc này như thế nào?
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và tuân theo cách dùng·liều lượng

được quy định.

Directions
说明书
Hướng dẫn sử dụng
Be sure to read the directions
须阅读说明书!
Đọc kỹ huớng dẫn sử dụng!

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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Question 03

이 약을 사용하기 전에 이런 사항은 미리 의사·치과의사·약사 에게
알려 주세요
이전에 이 약의 주성분 및 구성성분에 대한 이상반응을 경험한 경우
다른 감기약, 해열진통제, 달걀 등에 의해 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 천식,

가려움증 등)을 일으킨 경험이 있는 사람
소아, 노인, 임부 및 수유부
의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

Inform the doctor/dentist/pharmacist of the following information
before using this medicine:
 eople who experienced some allergic reaction to the main ingredient or other
P
ingredients of this medicine.
 eople who had experienced some allergic symptoms such as pyrexia, rash, arthritic
P
pain, asthma, itching, etc, caused by other cold medicines, antipyretic-analgesics,
egg, etc.  
Children, aged people, or pregnant or lactating women.
People who receive medical or dental treatment.

如有以下情况,在使用此药之前应提前告知医生/牙科医生/药师。
对此药主成分及构成成分有不良反应史。
对其它感冒药、对乙酰氨基酚、鸡蛋等有过敏 (发热、斑疹、关节痛、哮喘、

瘙痒等)症状的患者。
儿童、老人、孕妇及哺乳期妇女
正接受医生或牙科医生治疗的患者。
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Cần thông báo cho bác sĩ•dược sĩ•nha sĩ trước khi sử dụng
thuốc này.
Trường hợp đã từng gặp phản ứng phụ về thành phần chính và thành phần

cấu tạo của thuốc này trước đây

Người đã từng mắc phải chứng dị ứng do thuốc cảm cúm khác, thuốc hạ sốt

giảm đau, trứng gà v(sốt, phát ban, đau khớp, hen duyễn, ngứavv)

Trẻ em, người già, phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú
Người hiện đang được điều trị bởi bác sĩ và bác sĩ nha khoa

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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Question 04

이 약의 이상반응에는 어떤 것이 있습니까?
이 약에 의해 발진, 발적(충혈되어 붉어짐) 등 알레르기 증상, 오심(구역), 구토, 설사,

식욕부진 등의 위장장애, 구내염(입안에 생긴 염증), 피부나 호흡기계에 과민반응 등의
증상이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 의사, 치과의사 또는 약사와 상의합니다.
수일간 사용하여도 증상이 악화되거나, 증상의 개선이 없을 경우, 사용을 중지하고 의사,

치과의사 또는 약사와 상의합니다.

What are the side effects?
If allergic symptoms such as rash and redness, gastroenteric trouble such as vomiting,
nausea, diarrhea and lack of appetite, canker sore, hypersensitivity reaction to the skin
or respiratory system, etc, occurs, stop taking this medicine and consult your doctor,
dentist or pharmacist.
If your symptoms are not improving or getting worse despite intake of this medicine for
several days, stop taking and consult your doctor, dentist or pharmacist.

此药的不良反应有哪些?
出现斑疹、发红(淤血变红) 等过敏症状、恶心(作呕)、呕吐、腹泻、食欲不振

等胃肠障碍、口炎(口腔内的炎症)、皮肤或呼吸系统出现过敏反应等症状时，
应停药，并向医生/牙科医生/药师咨询。
使用数日而症状恶化或未改善时，应停药并向医生/牙科医生/药师咨询。
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Loại thuốc này có thể gây ra những tác dụng phụ gì?
Trường hợp xuất hiện triệu chứng về dị ứng như phát ban, vết sưng đỏ(chảy

máu, sưng phù), buồn nôn, nôn mửa, ỉa chảy, chán ăn, rối loạn dạ dày, sưng
vòm họng(vết sưng trong miệng), phản ứng mẫn cảm với da hoặc hệ hô hấp ,
lập tức ngưng sử dụng ngay và tham khảo ý kiến của bác sĩ, bác sĩ nha khoa
và dược sĩ.

Trường hợp triệu chứng trở nên xấu đi hoặc không cải thiện theo chiều

hướng tốt hơn cho dù đã sử dụng trong thời gian dài, , lập tức ngưng sử dụng
ngay và tham khảo ý kiến của bác sĩ, bác sĩ nha khoa và dược sĩ..

Allergic symptoms such as rash, redness, etc.
斑疹、发红等过敏症状
Triệu chứng về dị ứng như phát ban, vết sưng đỏ vv
Gastroenteric trouble such as vomiting, nausea, diarrhea and lack of appetite
作呕、呕吐、腹泻、食欲不振等胃肠障碍
Buồn nôn, nôn mửa, ỉa chảy, rối loạn dạ dày vv
Hypersensitivity reaction to the skin or respiratory system
皮肤或呼吸系统出现过敏反应等症状
Triệu chứng như phản ứng mẫn cảm với da hoặc hệ hô hấp
Canker sore
口炎
Sưng vòm họng
Immediately stop taking
应立即停药
Lập tức ngưng sử dụng ngay
Medication for Gum Disease
牙龈疾病治疗药
Thuốc điều trị bệnh về lợi

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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CHAPTER

06

편두통치료제(이소메텝텐뮤케이트 성분 함유 제제)
Medication for Migraine

(Isometheptene Mucate-Containing Medicine)

偏头痛治疗药 (含半乳糖二酸异美汀成分的药剂)

Thuốc điều trị chứng đau nửa đầu
(thuốc có chứa thành phần Isometheptene mucate)

일반적으로 편두통은 머리의 한쪽에서 나타나는 두통을 가리키는 말로 젊은 성인 여성에서 많이
발생합니다. 편두통은 생명에 치명적이거나 장애를 일으키는 질병으로 아니지만, 두통으로 인하여
결근, 결석을 하거나 일상적인 활동을 하지 못하게 되는 등의 불편을 초래 할 수 있습니다.
약에 의존하기 보다는 스트레스 완화, 수면 조절, 운동 요법 등을 통하여 생활습관을 변화시킴으로써
어느 정도 증상을 줄일 수 있습니다. 특히 환자가 자신의 편두통을 유발하는 원인 인자를 잘
파악하고, 이를 피하도록 하는 것이 중요합니다.
Generally migraine refers to a headache on one side of the head, which is most

often diagnosed in younger women. Although migraine is not a serious disease
such as a life-threatening disease or a disability-causing disease, it may bring about
many troubles such as absence from work or school or keeping them from engaging
in routine activities. Rather than relying on medicine, changing living habits through
stress reduction, regulation of sleep, exercise therapy and the like may somewhat
help to relieve such a migraine. In particular, it is important for a patient to well figure
out a causative agent of the migraine and to avoid it.
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通常，偏头痛指头部单侧发生的疼痛，多发生于年轻女性。偏头痛并不带来致命危害或

障碍，但可造成缺勤、缺课或无法进行日常活动等不便。通过舒缓压力、调节睡眠、运
动疗法等改变生活习惯可多少减轻症状，优于依赖药物。尤其患者掌握并加以避免诱发
自己偏头痛的因素是非常重要的。
Thông thường, chứng đau nửa đầu thường xuất hiện ở phụ nữ trẻ tuổi với triệu

chứng đau một nửa bên đầu. Tuy chứng đau nửa đầu không gây nguy hiểm đến
tính mạng hoặc để lại di chứng bệnh tật nhưng lại gây nhiều bất tiện cho sinh hoạt
thường ngày và hoạt động nghề nghiệp dẫn đến nghỉ làm, nghỉ học. Thay vì phụ
thuộc vào thuốc, có thể giảm triệu chứng đau nửa đầu bằng cách thay đổi sinh hoạt
tập quán thường ngày như giảm bớt căng thẳng, điều tiết giấc ngủ, vận động cơ
thể, Đặc biệt, bệnh nhân nên tìm hiểu rõ và tránh yếu tố gây nên chứng đau nửa
đầu.

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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Question 01

이 약은 무슨 약입니까?
이 약은 편두통 치료에 사용합니다.

What is this medicine good for?
This medicine is used for treating migraines.

此药的主要用途?
用于治疗偏头痛的药物。

Loại thuốc này có công dụng gì?
Thuốc này dùng để điều trị chứng đau nửa đầu.

Treating migraines
治疗偏头痛!
Điều trị chứng đau nửa đầu!
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Question 02

이 약은 어떻게 사용합니까?
긴장성 두통인 경우, 성인은 1회 1~2캡슐을 1일 3회까지 사용하며 4시간 이상 간격을 두고

사용 합니다.
편 두통인 경우, 1 회 2 캡슐을 사용하고 이후 증상이 개선될 때까지 매시간 1 캡슐씩

사용합니다. 과량 사용시 간독성을 나타낼 수 있으므로 정해진 용법·용량을 지키고,
12시간 내에 5캡슐을 초과하여 사용하면 안됩니다.

How to use this medicine?
In case of tension headache, the recommended dosage for an adult is 1-2 capsules
at a time, at an interval of more than four hours and three times a day.
In case of migraines, the recommended dosage is 2 capsules at a time, and then one
capsule every hour until the symptom improves. Since excessive use of this medicine
may cause hepatotoxicity, the recommended dosage and the directions should be
observed. Taking more than 5 capsules in 12 hours should be forbidden.

此药应如何使用?
紧张性头痛，成人一次1-2粒胶囊，每日三次，用药间隔应4小时以上。
偏头痛，每次2粒胶囊，然后每隔一小时服用1粒胶囊，直到症状好转为止。过

量用药会引发肝毒性，因此须按照规定的用法用量使用，12小时内的服药量不
得超过5粒胶囊。

Cách sử dụng loại thuốc này như thế nào?
Trường hợp là đau đầu có tính căng thẳng, đối với người lớn, nên sử dụng 1-2

viên cho 1 lần và dùng 3 lần trong 1 ngày với khoảng cách thời gian là cách 4
tiếng.

Trường hợp đau nửa đầu, dùng 2 viên 1 lượt và tiếp tục dùng cứ 1 viên cách

mỗi tiếng cho đến khi triệu chứng được cải thiện. Khi sử dụng quá liều lượng có
thể gây độc cho gan vì thế cần tuân theo hướng dẫn cụ thể đã quy định về cách
dùng·liều lượng, không được dùng quá 5 viên trong vòng 12 tiếng đồng hồ.

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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Recommended dosage and the directions should be observed
须按照规定的用法用量使用~
Phải tuân theo hướng dẫn cụ thể đã quy định về cách dùng,liều lượng~
Taking more than 5 capsules in 12 hours should be forbidden.
偏头痛患者12小时内的服药量不得超过5粒胶囊。
Không được dùng quá 5 viên trong vòng 12 tiếng đồng hồ

Question 03

이 약을 사용하기 전에 이런 사항은 미리 의사·약사에게 알려 주세요
이전에 이 약의 주성분 및 구성성분에 대한 이상반응을 경험한 경우
매일 세 잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람
다른 질환의 치료를 위하여 해열진통제를 복용해야 하는 경우
말초혈관장애 및 최근 심혈관성 발작을 일으킨 환자
임부 및 수유부

Inform the doctor/dentist/pharmacist of the following information
before using this medicine:
 eople who experienced some allergic reaction to the main ingredient or other
P
ingredients of this medicine.
People who regularly drink more than three drinks a day.
People who need to take antipyretic-analgesics for treating other diseases.
 eople with peripheral vascular disease or people who suffered a cardiovascular
P
stroke recently.
Pregnant or lactating women.
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如有以下情况，在使用此药之前应提前告知医生/牙科医生/药师。
对此药主成分及构成成分有不良反应史。
每天饮酒达三杯以上的情况。
为治疗其它疾病而需服用解热镇痛药(Antipyretic analgesics)。
末梢血管障碍及近期患有心血管疾病的患者。
孕妇及哺乳期妇女。

Cần thông báo cho bác sĩ•dược sĩ•nha sĩ trước khi sử dụng
thuốc này.
Trường hợp đã từng gặp phản ứng phụ về thành phần chính và thành phần cấu

tạo của thuốc này trước đây

Người uống rượu với tửu lượng cỡ 3 cốc trở lên đều đặn hằng ngày
Trường hợp dùng thuốc hạ sốt giảm đau để điều trị bệnh khác
Bệnh nhân mắc chứng rối loạn giãn mạch ngoại biên và đột quỵ do bệnh tim

mạch

Phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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Question 04

이 약을 사용하는 동안 특별히 주의해야 할 사항은 무엇입니까?
이 약을 사용하는 동한 음주할 경우 간 손상이 유발될 수 있으므로 음주는 피합니다.
녹내장, 심한 신장애, 고혈압, 심장질환, 간장애를 앓고 있거나 우울증 치료제를 사용하는

환자는 사용하지 않는 것이 좋습니다.
지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람은

사용하지 않는 것이 좋습니다.

What are the directions for the use of this medicine?
 ince drinking during use of this medicine could cause liver damage, drinking should
S
be forbidden.
 his medicine should not be recommended to people with glaucoma, severe
T
kidney disorder, hypertension, heart disease or hepatopathy, or people who take
antidepressant.
 his medicine should not be recommended to people who experienced asthma by
T
taking this kind of medicine, any other cold medicines or antipyretic-analgesics.

服用此药期间，需要特别注意的事项是什么?
服用此药期间饮酒会造成肝损伤，应避免饮酒。
患有青光眼、严重肾功能障碍、高血压、心脏疾病、肝功能障碍或服用抗抑郁

药的患者应避免使用此药。
迄今为止，使用此药或其它感冒药、解热镇痛药(Antipyretic analgesics)而出现哮

喘症状的患者不宜使用。

Cần tuân theo những biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào?
Tránh dùng rượu bia trong thời gian sử dụng thuốc vì có thể gây tổn hại đến gan.
Bệnh nhân hiện đang mắc bệnh hoặc đang dùng thuốc điều trị bệnh tăng nhãn

áp, suy thân nặng, cao huyết áp, bệnh tim, suy gan không nên dùng thuốc này.

Người đã từng mắc bệnh hen suyễn do sử dụng thuốc cảm cúm khác, thuốc hạ

sốt giảm đau không nên dùng thuốc này.
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Question 05

이 약의 이상반응에는 어떤 것이 있습니까?
일시적인 현기증, 피부발진 등의 증상이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 사용을 중단

하거나 감량하여 사용합니다.

What are the side effects?
 emporary dizziness or skin rashes may occur. If so, stop taking or reduce the
T
dosage.

此药的不良反应有哪些?
可能出现暂时性眩晕、皮肤斑疹等症状，如有这种情况，应停药或减量使用。

Loại thuốc này có thể gây ra những tác dụng phụ gì?
Có thể xuất hiện triệu chứng chóng mặt tức thời, phát ban ở da, trong trường

hợp này, nên ngưng sử dụng thuốc tạm thời hoặc giảm liều lượng dùng.

Side effects
不良反应
Phản ứng phụ
Temporary dizziness
暂时性眩晕
Chóng mặt tức thời
Skin rashes
皮肤斑疹
Phát ban ở da
Stop taking or reduce the dosage.
减量/停用
Giảm liều lượng dùng/tạm ngưng sử dụng
Medication for Migraine
偏头痛治疗药
Thuốc điều trị chứng đau nửa đầu

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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Question 06

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약에는 어떤 것이 있습니까?
바르비탈계약물(진정제) 또는 삼환계 우울증치료제와 상호작용을 일으킬 수 있으므로

약을 사용하기 전에 의사·약사와 상의합니다.
의사·약사의 지시 없이 장기간 사용하지 않고, 다른 소염진통제와 동시에 복용하기 전에

반드시 의사·약사와 상의합니다.

Are there any medications that should be avoid while taking this
medicine?
 his medicine could cause drug interaction with King Kong pill(Sedative) or tricyclic
T
antidepressant, consult your doctor or pharmacist prior to using this medicine.
L ong-term use of this medicine is not recommended except under the supervision
of a doctor or a pharmacist. If you need to take this medicine with any other antiinflammatory analgesic drugs at the same time, be sure to consult your doctor or
pharmacist first.

使用此药期间需要注意的药物有哪些?
可能与巴比妥（Barbital）类药物(镇静药)或三环(Tricyclic)类抗抑郁药产生

交互作用， 因此用药前须向医生或药师咨询。
若无医生或药师的医嘱，不得长期使用。与其它抗炎镇痛药合用前，需向医生

或药师咨询。

Trong thời gian sử dụng thuốc này phải nên thận trọng với
những tương tác của thuốc nào?
Thuốc hệ bacbitan(thuốc an thần) và thuốcđiềutrịchứngtrầmcảmhệ3vòngcóthểgâ

ytácdụngtươngtácvìthếcầnphảithamkhảoýkiếncủabácsĩ·dượcsĩtrướckhisửdụng.

Tránh sử dụng trong thời gian dài mà không thông qua bác sĩ·dược sĩ và trước

khí sử dụng kèm với thuốc hạ sốt giảm đau khác, cần phải tham khảo ý kiến của
bác sĩ·dược sĩ trước khi sử dụng.
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Be cautious!
需要注意的药物
Cần phải thận trọng với tương tác thuốc
King Kong pill(Sedative)
巴比妥类药物(镇静药)
Thuốc hệ bacbitan(thuốc an thần)
Antidepressant
抗抑郁药
Thuốc điều trị chứng trầm cảm, thuốc điều trị bệnh mất trí nhớ,Disopyramide

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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CHAPTER

07

화상치료제(리도카인 및 아크리놀 성분 함유 거즈)
Medication for Burns

(Gauze containing lidocaine and acrinol)

烧伤治疗药 (含利多卡因及利凡诺成分的纱布)

Thuốc điều trị vết bỏng

(Gạc chứa thành phần lidocain và acrinol)

화상은 주로 열에 의해 피부세포와 그 부속 기관이 손상되는 것으로 주로 뜨거운 액체나 물건, 화염,
햇빛 등에 의해 생깁니다. 전기나 화학물질에 의해서도 화상을 입을 수 있으며, 이런 경우 심각한
후유증을 남길 수도 있습니다.
화상은 그 정도에 따라 1도에서 3도까지 3단계로 나눌 수 있습니다. 가벼운 화상의 경우 (1도)에는
손상부위가 붉어지고 통증과 부종 등의 증상이 나타날 수 있으며, 별다른 치료없이 자연적으로
치유되기도 합니다. 화상의 응급처치법은 우선 흐르는 물로 그 부위를 식혀주고, 소독된 거즈 등으로
덮어 청결하게 하며 물집이 생긴 경우 가급적 물집을 터뜨리지 않도록 합니다.
Burns refer to an injury of skin cells and their relevant organs, which are mostly

caused by hot water, some hot things, flame, sunlight, etc. Electricity or chemicals
could cause burns, leading to a serious aftereffect. Burns are classified into first,
second and third degree burn, according to the extent of burns. In case of a minor
burn (first degree-burn), the burned area becomes red or swollen, or you may feel
a pain in that area. And this may be naturally cured without a particular treatment.
Emergency first aid is first of all, cooling the burns in the running water, and then
covering the burns with sterilized gauze to keep it clean. If the burned skin blisters,
do not break the blister, if possible.
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烧伤是指因热力而使皮肤细胞及附属组织受到损害的情况，主要由高温液体或灼热物

体、火焰、阳光等所致。电流或化学物质也可引起烧伤，此种情况会留下严重的后遗
症。根据其程度烧伤可分为1度、2度、3度三种。轻度烧伤(1度)，会出现创面变红、疼
痛及浮肿等症状。不经治疗也可自愈。烧伤的急救处置如下：先用凉水冲洗，使创面降
温。再用消毒的纱布包好，以保持伤口清洁。若出现水疱，尽量不予刺破。

Vết bỏng được hình thành từ dung dịch hoặc đồ vật, lửa, ánh nắng mặt trời nóng

bỏng gây tổn hại cơ quan thuộc tế bào da và cơ quan liên quan do nhiệt. Có thể
bị bỏng do điện hoặc chất hóa học, trong trường hơp trên có thể để lại di chứng
về sau này. Tùy theo mức độ bỏng, có thể chia thành 3 mức độ từ độ 1 đến độ 3.
Trường hợp là vết bỏng nhẹ(độ 1), có thể xuất hiện triệu chứng vùng bị bỏng sưng
tấy kèm theo cơn đau và vết phù, có thể hồi phục một cách tự nhiên mà không cần
điều trị. Cách ứng phó khẩn cấp với vết bỏng là trước hết làm nguội vùng bị bỏng
bằng nuớc, đắp bằng gạc đã được khử trùng rồi làm sạch vết thương và nếu phát
sinh mụn nước, không nên nặn mụn.

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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Question 01

이 약은 무슨 약입니까?
외 상, 화상, 창상(찔린 상처), 화농성 피부질환 등으로 인한 세균의 감염을 막고,

국소적으로 마취작용을 하여 화상으로 인한 통증 및 가려움을 완화시켜 줍니다 .
백색바세린이 포함되어 있어 피부 표면에 막을 만들어 수분손실을 막고 피부를 보호 합니다.

What is this medicine good for?
 his medicine helps prevent bacterial infection caused by external injuries, burns,
T
cuts, suppurative skin diseases, etc, and has the effect of local narcotization on the
damaged region to alleviate a pain and an itch caused by burns. Since this medicine
includes white Vaseline, it creates a film on the surface of the skin so as to prevent
water loss and to protect the skin.

此药的主要用途?
用于防止外伤、烧伤、创伤(刺伤)、化脓性皮肤病等引起的细菌感染，起到局

部麻醉作用，缓解烧伤引起的疼痛及瘙痒的药物。因含有白凡士林，能在皮肤
表面形成保护膜，防止水分丢失，且对皮肤有保护作用。

Loại thuốc này có công dụng gì?
Có tác dụng trị các vết đau và chứng ngứa

do vết thương mang lại bằng cách ngăn
lây nhiễm vi khuẩn do bệnh da liễu như vết
thương bên ngoài, bỏng, vết đâm, vết thương
có mủ và có tác dụng gây mê cục bộ. Lớp
vazơlin trắng có trong thuốc tạo nên lớp
màng ở bề mặt da ngăn tổn hại mất nước và
giúp bảo vệ làn da.
Medication for Burns
烧伤治疗药
Thuốc điều trị vết bỏng
Burns
烧伤
Vết bỏng
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Question 02

이 약은 어떻게 사용합니까?
화상부위를 흐르는 차가운 물로 씻고, 물기를 없앤 후 환부를 다 덮을 수 있도록 붙입니다.

하루 1회에서 수회 사용할 수 있습니다.

How to use this medicine?
A
 pply this gauze to the burned area one or more times a day.

此药应如何使用?
烧伤创面应用流动凉水冲洗，去除水分后，贴好纱布并盖住全部创面。每日可

用一次或数次。

Cách sử dụng loại thuốc này như thế nào?
Rửa bộ phận bị bỏng bằng nước lạnh đang chảy, sau khi khử sạch nước xong,

dán sao cho phủ hết phần bị thương, có thể sử dụng1 lượt hoặc vô số lượt trong
ngày.

Directions
使用方法
Cách dùng
Cleanse a burned area with cold water.
烧伤创面应用流动凉水冲洗。
Rửa bộ phận bị bỏng bằng nước lạnh đang chảy
Dry and apply this gauze to the burned area.
去除水分后，贴好纱布并盖住全部创面。
Sau khi khử sạch nước xong, dán sao cho phủ hết phần bị thương
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Question 03

이 약을 사용하기 전에 이런 사항은 미리 의사·치과의사·약사 에게 알려
주세요
이전에 이 약의 주성분 및 구성성분에 대한 이상반응을 경험한 경우
환부가 넓거나 상처가 깊고 심한 경우
의사의 치료를 받고 있는 경우

Inform the doctor/dentist/pharmacist of the following information
before using this medicine:
 eople who experienced some allergic reaction to the main ingredient or other
P
ingredients of this medicine.
The burned area is large and severely and deeply injured.  
People who receive medical treatment.

如有以下情况，在使用此药之前应提前告知医生/牙科医生/药师。
对此药主成分及构成成分有不良反应史。
患处面积大、伤口深而严重的情况。
正接受医生治疗的患者。

Cần thông báo cho bác sĩ•dược sĩ•nha sĩ trước khi sử dụng
thuốc này.
Trường hợp đã từng gặp phản ứng phụ về thành phần chính và thành phần cấu

tạo của thuốc này trước đây

Vùng bị thương rộng hoặc vết thương sâu
Trường hợp đang được bác sĩ điều trị
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Question 04

이 약을 사용하는 동안 특별히 주의해야 할 사항은 무엇입니까?
외용으로만 사용합니다.
거즈에 묻어 있는 약물이 눈에 들어가지 않도록 합니다. 만약 눈에 들어간 경우 물로 씻고

즉시 안과의사의 진료를 받도록 합니다.
환부를 청결하게 유지하고 거즈 부분을 더럽히지 않도록 주의하여 사용합니다.
어린이가 사용할 경우 특히 주의하고, 보호자의 지도·감독 하에 사용하도록 합니다.

What are the directions for the use of this medicine?
T
 his is for external use only.
B
 e careful not to get a substance on the gauze in your eye. If so, bathe the eye with
water and see an eye doctor immediately.
K
 eep the burned area clean and hygienically use the gauze.
C
 hildren should use this medicine under adult supervision, and special attention
should be paid.

服用此药期间，需要特别注意的事项是什么?
此药只可外用。
避免纱布上的药物进入眼内。当药物进入眼睛时，需用清水冲洗后立即找眼科

医生就诊。
患处保持清洁，注意使用，以免弄脏纱布。
儿童使用此药时须特别注意，应在监护人的指导监督下使用。

많이 사용되는 일반의약품 사용정보(Ⅲ)
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Cần tuân theo những biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào?
Chỉ sử dụng ở vết thương bên ngoài.
Tránh để chất thuốc dính trong gạc vương vào mắt. Nếu để vương vào mắt, lập

tức phải rửa sạch mắt ngay và tìm đến bác sĩ khoa mắt để khám điều trị.

Duy trì trạng thái sạch sẽ ở vùng bị thương và chú ý tránh sao cho vùng băng

gạc không bị bẩn.

Trẻ em khi sử dụng cần đặc biệt chú ý, cần phải có sự chỉ đạo· giám sát của

người lớn mới được sử dụng.

This is for external use only.
此药只可外用。
Chỉ sử dụng ở vết thương bên ngoài
Keep a burned area clean
患处保持清洁。
Duy trì trạng thái sạch sẽ ở vùng bị thương
Children should use this medicine under adult supervision.
儿童应在监护人的指导监督下使用。
Trẻ em khi sử dụng cần phải có sự chỉ đạo, giám sát của người lớn mới được sử dụng
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Question 05

이 약의 이상반응에는 어떤 것이 있습니까?
피부의 발진, 발적, 가려움증이 나타날 수 있습니다.

What are the side effects?
T
 his medicine may cause a rash, redness and itching on the skin

此药的不良反应有哪些?
可能出现皮肤斑疹、发红、瘙痒症状。

Loại thuốc này có thể gây ra những tác dụng phụ gì?
Có thể xuất hiện triệu chứng về da như phát ban, vết đỏ hoe, chứng ngứa.
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