Những gì quý vị cần
biết về...

Cách cho con quý vị dùng
Infant's TYLENOL
®

Khi con quý vị bị đau hoặc sốt, quý vị có thể có những thắc mắc về việc cho dùng thuốc,
đặc biệt nếu đó là lần đầu tiên. Quan trọng nhất là quý vị luôn cần phải đọc và tuân
theo nhãn thuốc - để quý vị không cho em bé dùng quá nhiều thuốc hoặc cho dùng
quá thường xuyên. Các bước này có thể giúp quý vị tự tin về việc cho dùng Infant's
TYLENOL®.

Bước 1—Hỏi bác sĩ của quý vị
Trước khi cho một em bé dưới 2 tuổi dùng Infant’s TYLENOL®, quý vị phải hỏi bác sĩ của quý vị về
mức liều lượng để cho dùng. Liều lượng thích hợp là dựa trên cân nặng và tuổi hiện tại của em
bé. Vì vậy hãy đề nghị bác sĩ của quý vị cập nhật mức liều lượng chính xác trong lần tới quý vị cho
em bé dùng Infants’ TYLENOL®.
MẸO NHỎ: Nếu quý vị gọi phòng mạch bác sĩ của mình để hỏi về mức liều lượng chính xác, hãy
chuẩn bị sẵn lọ thuốc.

Bước 2 - Đo số lượng thích hợp
Luôn sử dụng ống tiêm SimpleMeasure® kèm sẵn trong gói thuốc.
1.

Kéo khí ra khỏi
ống tiêm

3.

Lộn ngược chai
thuốc

2.

Đưa đầu ống tiêm
vào trong miệng
chai thuốc

4.

Kéo phần màu vàng
của ống tiêm để điều
chỉnh liều lượng

Chỉ sử dụng như chỉ dẫn.

MẸO NHỎ: Giữ ống tiêm SimpleMeasure® và Infants’ TYLENOL® trong hộp đựng ban đầu cùng với
nhau sau khi sử dụng. Đừng bao giờ dùng dụng cụ đo khác cho loại thuốc này.

Bước 3 - Cho dùng thuốc
• Giữ em bé thẳng đứng.
• Truyền thuốc thật chậm vào trong miệng của em bé, về phía bên trong má.
MẸO NHỎ: Nếu con quý vị nhổ ra một chút thuốc, đừng cho em uống thêm!
Chờ tới lúc dùng liều lượng tiếp theo.

Trợ giúp cho các em bé không thích dùng thuốc
• Nếu em bé của quý vị thường hay nhổ thuốc ra, hãy bóp nhẹ hai má của bé vào nhau khi cho
em dùng thuốc nước. Làm như vậy để mở miệng của bé ra và khiến em khó nhổ ra hơn.
• Nếu em bé của quý vị không thích vị của thuốc, nên cho em uống một loại đồ uống có vị
ngon hơn sau khi uống thuốc. (Các em bé lớn tuổi hơn có thể mút kem hoặc đồ ăn lạnh khác
để làm tê lưỡi đôi chút trước khi uống thuốc).

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.
Lời khuyên giữ gìn sức khỏe từ McNeil Consumer Healthcare Division of McNEIL-PPC,
Inc., hãng sản xuất Children’s TYLENOL® và Children’s MOTRIN®
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