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Ceftriaxone
Ceftriaxone
Ceftriaxone là một loại thuốc kháng sinh được tiêm vào cơ bắp để điều trị một số bệnh
nhất định lây truyền qua đường tình dục (STI).
Dị Ứng (Allergies)
 Cho chuyên viên y tế của mình biết nếu quý vị có tiền sử dị ứng phản vệ hoặc
phản ứng ngay lập tức với bất kỳ loại kháng sinh penicillin nào như penicillin
V-K, amoxicillin (Amoxil®) hoặc bất kỳ loại kháng sinh cephalosporin nào như
cefixime (Suprax®), ceftriaxone (Rocephin®)
 Cho chuyên viên y tế của mình biết nếu quý vị bị dị ứng với thuốc gây tê
lidocaine, hoặc thuốc gây tê cục bộ khác thuộc loại amide, ví dụ như prilocaine
(lidocaine được trộn với ceftriaxone để giảm đau tại chỗ tiêm).

Thai Nghén và Cho Con Bú/Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ (Pregnancy and
Chest/Breastfeeding)
Có thể sử dụng cẩn thận Ceftriaxone trong thời gian mang thai và trong khi cho con
bú/nuôi con bằng sữa mẹ. Vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên viên y tế.
KHUYẾN CÁO (CAUTION)
 Tương tác thuốc: Cho chuyên viên y tế biết nếu quý vị đang dùng bất kỳ thuốc
theo toa, thuốc không cần toa, thảo dược hoặc chất kích thích giải trí nào. Không
phải tất cả các tương tác thuốc riêng lẻ đều được liệt kê trong tài liệu này.
 Cho chuyên viên y tế biết nếu quý vị có bất kỳ rối loạn nào về túi mật, gan, thận, tụy tạng
hoặc chảy máu, hoặc có tiền sử rối loạn chức năng dạ dày, đặc biệt là viêm đại tràng.
 Không dùng các loại thuốc sau với ceftriaxone:
o Thuốc ngừa Thương Hàn đường miệng (Vivotif®)
 Ceftriaxone có thể can thiệp vào một số xét nghiệm glucose nước tiểu. (Clinitest)
 Ceftriaxone chống chỉ định ở trẻ sơ sinh non tháng hoặc trẻ sơ sinh dưới một tháng tuổi có
nồng độ bilirubin cao trong máu.
Tác Dụng Phụ (Side Effects)
 Quý vị có thể cảm thấy khó chịu, bị đỏ hoặc sưng tại chỗ tiêm.
 Quý vị có thể bị phát ban da hoặc tiêu chảy.
 Nếu bất kỳ tác dụng nào trong số này vẫn còn hoặc xấu đi, vui lòng liên lạc với
chuyên viên y tế của quý vị.
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Ceftriaxone (tiếp theo)
Ceftriaxone (cont’d)
Chăm Sóc Sau Điều Trị (Care Following Treatment)




Vui lòng đợi trong phòng khám 15 phút sau khi tiêm.
Nếu quý vị có bất kỳ phản ứng nào sau khi điều trị (ví dụ: phát ban, ngứa, khó
thở), vui lòng thông báo cho một nhân viên ngay lập tức.
Nếu những triệu chứng này xảy ra sau khi rời phòng khám, vui lòng tìm kiếm sự
trợ giúp y tế khẩn cấp ngay lập tức.

Hướng Dẫn Đặc Biệt (Special Instructions)
 Không quan hệ tình dục cho đến khi:
o Một tuần sau khi quý vị hoàn tất điều trị bằng ceftriaxone, và
o Một tuần sau khi (các) bạn tình của quý vị hoàn tất việc điều trị của họ, ngay
cả khi kết quả xét nghiệm của họ là âm tính.
 Quý vị sẽ cần phải điều trị lại nếu quý vị quan hệ tình dục với một bạn tình chưa
được điều trị, hoặc nếu quý vị quan hệ tình dục trước khi quý vị hoặc bạn tình
của mình hoàn tất giai đoạn điều trị. Vui lòng thảo luận với chuyên viên y tế của
quý vị.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào hay cần thêm thông tin, xin vào xem
www.smartsexresource.com hoặc liên lạc với chuyên viên y tế của quý vị.
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