Những điều quý
vị cần biết...

Cho con quý vị dùng
Thuốc giảm đau/Thuốc giảm sốt
Thuốc giảm đau có thể giúp giảm sốt và những cơn đau hay nhức mỏi nhẹ của con quý
vị. Có hai loại thuốc được chấp thuận cho dùng ở trẻ em—acetaminophen (có trong
TYLENOL® dành cho trẻ em) và ibuprofen (có trong MOTRIN® dành cho trẻ em). Không nên
cho trẻ em dùng aspirin, vì thuốc này có thể gây ra một chứng bệnh nghiêm trọng, gọi là
Hội Chứng Reye.
Các loại thuốc giảm đau mua ngoài quầy không cần toa bác sĩ là các loại thuốc thông
dụng ở Mỹ. Nhưng cũng giống như tất cả các loại thuốc men, những loại thuốc này có
thể có hại nếu không sử dụng đúng cách. Các bước sau đây có thể giúp quý vị luôn sử
dụng an toàn thuốc giảm đau dành cho trẻ em.

Biết mức liều lượng thích hợp
Trẻ em lớn nhanh, vì vậy quý vị cần đọc nhãn sản phẩm mỗi khi cho dùng thuốc để tìm
mức liều lượng thích hợp cho cân nặng hiện tại của con quý vị (hoặc tuổi, nếu không
biết cân nặng). Đối với trẻ nhỏ, nhãn sản phẩm có thể đề nghị quý vị hỏi bác sĩ để biết
mức liều lượng thích hợp. Khi trong nhà có hơn một đứa trẻ, có thể dễ dàng nhầm lẫn khi
chọn mức liều lượng cho trẻ em ở lứa tuổi khác nhau.

Đo chính xác
Để có mức liều lượng chính xác, chỉ dùng dụng cụ đo liều lượng kèm theo với sản phẩm.
Thông thường, các sản phẩm thuốc dành cho trẻ sơ sinh thường đi kèm xi lanh để đo, còn
các sản phẩm dành cho trẻ em thường đi kèm với ly đo liều lượng.

Đừng cho dùng liều khác quá sớm
Đọc nhãn thuốc để biết chắc là quý vị biết nên cho dùng thuốc bao lâu một lần. Nếu quý
vị cho dùng liều khác quá sớm, quý vị có thể làm hại con quý vị.

Các thông tin quan trọng khác về việc giảm đau cho trẻ em
• Đừng cho trẻ em dùng thuốc của người lớn, ngay cả với mức liều lượng nhỏ hơn
• Luôn đọc và làm theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc
• Đừng dùng quá một loại thuốc có cùng một thành phần hoạt tính. Nếu quý vị sẽ
cho con quý vị dùng hơn một loại thuốc vào bất kỳ một ngày nào, hãy đọc "Các thành
phần hoạt tính" trên tất cả các nhãn thuốc. Nhiều loại thuốc kê toa và thuốc mua
không cần toa bác sĩ - kể cả các loại thuốc chữa cảm lạnh và ho nhiều triệu chứng - có
acetaminophen (thành phần hoạt tính trong TYLENOL®cũng như các thành phần khác
như kháng histamine và chữa ho.
Lưu ý: một số nhãn sản phẩm sẽ sử dụng từ viết tắt "APAP" cho acetaminophen.

Tải xuống công cụ Theo Dõi Sức Khỏe Trẻ Em MIỄN PHÍ

Theo dõi chiều cao, cân nặng, BMI, chủng ngừa, các triệu chứng và thuốc men của con quý vị, cộng với việc tính toán liều lượng.
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