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THUỐC CÓ DẠNG BÀO CHẾ ĐẶC BIỆT  

Viên nén giải phóng chậm TRIMPOL MR 35 mg có khung matrix. Đặc điểm của viên nén giải 

phóng chậm là khung matrix của chúng được thiết kế như chất mang không bị hòa tan, chỉ các hoạt 

chất có khả năng hòa tan. Viên nén giải phóng chậm không tan rã và không hấp thụ qua đường tiêu 

hóa, và hoạt chất được phát hành bằng cách khuếch tán. Phần vỏ áo của viên nén cùng với các 

thành phần tạo nên khung không hòa tan được loại bỏ khỏi cơ thể, nên đôi khi thấy trong phân vật 

có hình dạng giống như viên thuốc. 

Thành phần tá dược không tan cấu tạo khung matrix của viên TRIMPOL MR 35 mg: 

kollicoat SR 30D  

Ca lâm sàng: Bệnh nhân nam, 65 tuổi, có bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường không phụ 

thuộc insuline tuýp 2, cơn đau thắt ngực, bệnh tim thiếu máu cục bộ, xơ vữa động mạch, rối loạn 

chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác bắt đầu điều trị với TRIMPOL MR 35 mg 

(trimetazidin) uống lần 1 viên, 2 lần/ngày từ tháng 08/2022 đến nay (trước đó sử dụng Vastec 35 

MR 35 mg, SaVi trimetazidine MR 35 mg). Gần đây bệnh nhân bị táo bón và phát hiện trong phân 

có 14 viên thuốc có hình dạng giống TRIMPOL MR 35 mg. 

Dược lâm sàng tư vấn: Vì TRIMPOL MR 35 mg là 

viên nén giải phóng chậm có cấu tạo từ khung 

matrix, phần vỏ áo của viên nén cùng với các thành 

phần tạo nên khung không hòa tan được loại bỏ khỏi 

cơ thể nên đôi khi thấy trong phân vật có hình dạng 

giống như viên thuốc. 

 Đối với bệnh nhân không bị rối loạn tiêu hóa 

nên tiếp tục sử dụng thuốc bình thường. 

 Đối với bệnh nhân bị táo bón nên đổi qua 

dạng bào chế khác tan trong ruột ví dụ như 

Vastarel MR 35 mg, Vastec 35 MR 35 mg, 

SaVi trimetazidine 35MR 35 mg.
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Unconventional Polymer Blends - Freie Universität Berlin, 2015 
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