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LINEZOLID 
LINEZOLID 

Linezolid là một loại thuốc trụ sinh (kháng sinh) để trị bệnh lao (TB) hoặc những loại nhiễm 
trùng liên hệ khác. 
 
Khi nào tôi nên dùng thuốc này? (When should I take this?) 

• Hãy dùng thuốc này vào cùng giờ mỗi ngày. Như vậy sẽ giúp quý vị nhớ uống thuốc. 
 

Tôi uống thuốc như thế nào? (How should I take this?) 
• Dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. 
• Điều tối quan trọng là quý vị dùng thuốc này đều đặn. 
• Có thể uống thuốc này khi bụng no hoặc đói.  

 
Tôi phải làm gì nếu tôi quên uống một liều? (What should I do if I miss a dose?)  

• Nếu quý vị quên uống một liều, hãy uống liều đó ngay khi nhớ ra. Nhưng nếu đã gần 
đến lúc uống liều của ngày hôm sau, hãy bỏ luôn liều đã quên. 

• Đừng uống hai liều. 
 

Tôi có nên tránh điều gì khi uống thuốc này hay không? (Is there anything I 
should avoid when taking this?) 

• Tránh các loại thức ăn thức uống có nhiều chất tyramine như khi ủ lâu, lên men, làm đồ 
chua, xông khói, hoặc các sản phẩm men nở (chẳng hạn như phô mai ủ; sauerkraut; 
các loại thịt muối, phơi khô, hoặc chế biến; viên nước dùng sấy khô; xì dầu (nước 
tương); nước mắm; kim chi; súp miso; bia hơi; rượu vang; trái bơ; đậu fava; trái cây quá 
chín; hoặc các loại thực phẩm trữ không đúng cách hoặc đã hư).  
GHI CHÚ: Danh sách này không hoàn toàn đầy đủ; muốn biết thêm chi tiết về ăn uống, hãy liên lạc 
với HealthLink BC tại số 8-1-1. 

• Tránh bất cứ loại thuốc cảm hay cúm nào có chứa những chất thông mũi như 
pseudoephedrine (chẳng hạn như Advil® Cold and Sinus, Claritin® Allergy + Sinus, 
NeoCitran® Ultra Strength Total Flu Night) 
 

Hãy cho bác sĩ, y tá, và dược sĩ biết nếu quý vị đang dùng bất cứ loại thuốc nào khác, 
kể cả bất cứ loại thuốc nào bán tự do (không cần toa bác sĩ) và các sản phẩm sức khỏe 
thiên nhiên.  

 
Có thể có các tác dụng phụ nào? (What are some possible side effects?) 

• Tiêu chảy 
• Buồn nôn 
• Ói mửa 
• Nhức đầu 
• Chóng mặt 
• Thay đổi khẩu vị 
• Cảm thấy rát, lăn tăn như kim chích, hoặc tê bàn tay hoặc bàn chân  
• Nhiễm trùng men ở âm đạo, trong miệng có những mảng trắng, hoặc lưỡi đổi màu 

 
Hãy cho bác sĩ của quý vị biết bất cứ tác dụng phụ nào quý vị có thể đã bị.  
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Lưu ý: Ngưng dùng thuốc này và gọi ngay cho bác sĩ hoặc y tá nếu quý vị thấy có 
các triệu chứng sau đây: 

• Da nổi đỏ, phát ban, ngứa ngáy, sưng, thở khò khè, tức ngực, khó thở 
• Chảy máu hoặc bầm tím bất thường, cảm thấy rất mệt hoặc yếu ớt, hụt hơi, sốt và ớn 

lạnh, hoặc đau cổ họng 
• Huyết áp lên quá cao 
• Nhức đầu dữ dội 
• Bất cứ thay đổi nào về thị lực, kể cả thay đổi khi nhìn màu sắc 
• Đau nhức hoặc co thắt bắp thịt bất thường, mệt mỏi hoặc yếu ớt, cảm thấy lạnh, đau 

bụng có nôn mửa hoặc không, khó thở, hoặc nhịp tim không đều 
• Lẫn lộn; lo âu; bồn chồn; run rẩy; sốt; tim đập nhanh; đỏ mặt; ra mồ hôi nhiều; chóng 

mặt, hoặc thay đổi khả năng giữ thăng bằng và phối hợp; thay đổi tâm thần/tâm trạng; 
đau bụng dữ dội, ói mửa, hoặc tiêu chảy; bắp thịt co giật; chói mắt vì ánh sáng; hoặc 
động kinh 
 

Hãy cho bác sĩ biết nếu quý vị bị bất cứ triệu chứng nào bất thường mà không thấy 
liệt kê trong tờ thông tin này. 

 
Tôi cần biết gì thêm về việc dùng thuốc Linezolid? (What else do I need to know 
about taking Linezolid?) 

• Điều quan trọng là quý vị đi thử nghiệm tất cả những loại thử ở phòng thí nghiệm 
theo lệnh của bác sĩ và đến tất cả những buổi hẹn với chuyên viên chăm sóc sức khỏe 
của mình. 

• Hãy cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe biết nếu quý vị có thai, dự định sẽ có thai, 
hoặc nếu quý vị muốn cho con bú sữa mẹ.  

• Hãy cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe biết nếu quý vị đã từng bị động kinh. 
 

Tôi nên cất thuốc này ở đâu? (Where should I store this medication?) 
• Cất xa tầm với của trẻ em.  
• Bảo vệ cho không bị ánh sáng rọi vào và hơi ẩm. 
• Cất ở nhiệt độ trong phòng tại một chỗ mát, khô ráo. 

 
Nếu tôi có bất cứ thắc mắc nào khác tôi có thể gọi đi đâu? (Where do I call if I 
have any other questions?) 
 

Bác sĩ, chẩn y viện của quý vị hoặc Trạm Sức Khỏe Công Cộng: 
______________________________________  
Chẩn Y Viện Dịch Vụ Lao (TB) Vancouver:   604-707-2692  
Chẩn Y Viện Dịch Vụ Lao (TB) New Westminster:  604-707-2698 
Dịch Vụ Chủng Ngừa và Dược Phòng BCCDC:  604-707-2580  
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