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Doxycycline
Doxycycline
Doxycycline là một loại thuốc kháng sinh dùng qua đường miệng để điều trị một số bệnh
lây truyền qua đường tình dục (STIs).
Dị Ứng (Allergies)
 Cho chuyên viên y tế của mình biết nếu quý vị bị dị ứng với bất kỳ loại kháng
sinh tetracycline nào như: doxycycline, minocycline, hoặc tetracycline.

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



Doxycycline không an toàn để dùng trong thời kỳ thai nghén.
Nên tránh dùng Doxycycline trong thời gian cho con bú/nuôi con bằng sữa mẹ vì
trẻ sơ sinh có thể hấp thu. Tham khảo với chuyên viên y tế của quý vị.

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.
 Doxycycline có thể làm cho làn da của quý vị nhạy cảm hơn và quý vị có thể bị
cháy nắng. Tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc tia UV nhân tạo (đèn mặt
trời hoặc giường phơi rám da). Sử dụng kem chống nắng (tối thiểu SPF 15)
và mặc quần áo bảo vệ nếu quý vị sẽ ra ngoài nắng.
 Không dùng chất bổ sung sắt, chất bổ sung canxi, thuốc kháng axit có
chứa nhôm và magiê hoặc bismuth subsalicylates (Pepto Bismol®) cùng lúc
với doxycycline. Dùng doxycycline 2 giờ trước hoặc 6 giờ sau khi uống các sản
phẩm này.
 Doxycycline có tiềm năng làm trầm trọng thêm các triệu chứng của chứng
nhồi máu cơ tim. Nếu quý vị bị chứng nhồi máu cơ tim (chứng rối loạn thần kinh
cơ), vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên viên y tế trước khi dùng doxycycline.
 Không dùng các thuốc sau đây với doxycycline:
o Acitretin (Soriatane®), isotretinoin (Accutane Roche®, Clarus®, Epuris®), và
alitretinoin (Toctino®)
Tác Dụng Phụ (Side Effects)
 Quý vị có thể bị tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng, ói mửa, nhức đầu, nổi ban da,
nhạy sáng (tăng độ nhạy với ánh nắng mặt trời).
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Doxycycline (tiếp theo)
Doxycycline (cont’d)
Hướng Dẫn Dùng Thuốc (Instructions for Taking)
 Dùng thuốc chung với thức ăn để tránh khó chịu dạ dày.
 Không nghiền nát, nhai hay mở viên con nhộng.
 Nuốt trọn viên con nhộng với một ly nước đầy, và đứng/ngồi thẳng trong ít nhất
30 phút sau đó.
 Nếu quý vị bỏ lỡ một liều, hãy uống ngay khi nhớ ra. Tuy nhiên, nếu gần với giờ
dùng liều tiếp theo của quý vị, hãy bỏ qua liều đó và tiếp tục dùng thuốc theo giờ
giấc thường lệ của quý vị. Đừng dùng liều gấp đôi.
Hướng Dẫn Lưu Trữ (Storage Instructions)
 Lưu trữ ở nhiệt độ trong phòng từ 15 đến 30°C.
 Bảo vệ khỏi ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm.
 Không dùng thuốc quá ngày hết hạn đã in.
 Tránh xa tầm tay trẻ em.
Hướng Dẫn Đặc Biệt (Special Instructions)
 Không quan hệ tình dục cho đến khi:
o Quý vị đã hoàn tất việc điều trị của mình hoặc theo tư vấn của chuyên viên y
tế, và
o (Các) bạn tình của quý vị cũng đã được điều trị và đã qua một tuần kể từ khi
bắt đầu điều trị, 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 điều trị xong. 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.

Last Reviewed by BCCDC Pharmacy on April 2019

page 2 of 2

