
 

Last Reviewed by BCCDC Pharmacy February 2022                                                                                Page 1 of 2 

  

 

Cefixime 
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Cefixime (Suprax®) là một loại thuốc trụ sinh (kháng sinh) uống để điều trị một số bệnh 
nào đó truyền nhiễm qua đường tình dục (STIs). 
 

Dị Ứng (Allergies) 
 Hãy cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe biết nếu quý vị bị dị ứng với bất cứ loại 

thuốc trụ sinh (kháng sinh) penicillin nào như penicillin V-K, amoxicillin (Amoxil®) 
hoặc bất cứ loại trụ sinh cephalosporin nào như cefixime (Suprax®), cephalexin 
(Keflex®), cefaclor (Ceclor®), ceftriaxone (Rocephin®) hoặc các thuốc khác 
trong loại thuốc này. 

Thai Nghén và Cho Con Bú/Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ (Pregnancy and 
Chest/Breastfeeding)  

 Có thể sử dụng cẩn thận cefixime trong thời gian mang thai và trong khi cho con 
bú/nuôi con bằng sữa mẹ. Xin tham khảo với chuyên viên chăm sóc sức khỏe. 

 

KHUYẾN CÁO (CAUTION) 
 Hãy để qua 24 giờ hoặc lâu hơn nữa từ lần dùng liều cefixime cuối cùng và 

thuốc uống ngừa thương hàn (Vivotif®). 

 Phản Ứng Giữa Các Loại Thuốc: Xin lưu ý là tài liệu này không còn liệt kê từng 
trường hợp phản ứng giữa các loại thuốc. Nếu quý vị đang dùng bất cứ thuốc 
theo toa, thuốc không cần toa, thảo dược, hoặc các sản phẩm giải trí nào, xin 
thảo luận với chuyên viên chăm sóc sức khỏe. 

 

Tác Dụng Phụ (Side Effects) 
 Quý vị có thể bị nhức đầu, tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng và/hoặc đầy hơi. 

 Hãy nhờ trợ giúp cấp cứu y tế ngay lập tức nếu quý vị có các dấu hiệu phản ứng 
vì dị ứng sau đây: nổi mề đay, khó thở, hoặc sưng mặt, môi, lưỡi và cổ họng. 
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Hướng Dẫn Dùng Thuốc (Instructions for Taking) 
 Cefixime thường được kê toa một lần, một liều duy nhất. Hãy theo đúng hướng 

dẫn về liều lượng của chuyên viên chăm sóc sức khỏe. 

 Dùng thuốc chung với thức ăn để giảm bớt nguy cơ khó chịu dạ dày. 
 

Hướng Dẫn Lưu Trữ (Storage Instructions) 
 Lưu trữ ở nhiệt độ trong phòng từ 15 đến 30°C.  
 Bảo vệ tránh ánh sáng, nhiệt và hơi ẩm. 
 Không dùng thuốc quá ngày hết hạn đã in.  
 Cất xa tầm với của trẻ em. 

 

Hướng Dẫn Đặc Biệt (Special Instructions) 
 Đừng làm tình cho đến: 

o Một tuần sau khi lần điều trị 1 ngày của quý vị; và 
o (Các) bạn tình của quý vị cũng đã được điều trị, và đã qua một tuần kể từ khi 

họ bắt đầu điều trị, ngay cả khi kết quả thử nghiệm của họ là âm tính. 

 Quý vị sẽ cần phải điều trị lại nếu quý vị làm tình với một bạn tình chưa được điều 
trị, hoặc nếu quý vị làm tình trước khi quý vị hoặc bạn tình của mình điều trị xong. 
Xin thảo luận với chuyên viên chăm sóc sức khỏe. 

 
Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào hay cần thêm tin tức, xin đến 

www.smartsexresource.com hoặc liên lạc với chuyên viên chăm sóc sức khỏe. 
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