Advil
Advil (ibuprofen) là một loại thuốc dùng để chống viêm, không có steroid. Ibuprofen
làm giảm các hormone gây viêm và đau trong cơ thể. Advil được sử dụng để hạ sốt,
giảm đau hoặc viêm do đau đầu, đau răng, đau lưng, viêm khớp, đau bụng kinh hoặc
các chấn thương nhẹ. Advil được sử dụng cho người lớn và trẻ em từ 6 tháng tuổi
trở lên.

Thông tin quan trọng
Advil có thể làm tăng nguy cơ đau tim, gây tử vong hoặc đột quỵ nếu bạn sử dụng
thuốc lâu dài, dùng với liều lượng cao, hoặc đã có tiền sử bệnh tim. Không nên sử
dụng Advil trước hoặc sau khi phẫu thuật tim. Advil cũng có thể gây chảy máu dạ
dày, ruột, gây tử vong, đặc biệt ở người lớn tuổi. Tham khảo ý kiến Bác Sĩ hoặc
Dược Sĩ trước khi dùng thuốc này nếu bạn có các bệnh sau:
▪ Bệnh tim, huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường, hoặc nếu bạn hút thuốc.
▪ Tiền sử đau tim, đột quỵ hoặc bệnh máu đông cục.
▪ Tiền sử loét hoặc chảy máu dạ dày.
▪ Bệnh hen suyễn.
▪ Bệnh gan hoặc thận.
▪ Dùng Advil trong 3 tháng cuối của thai kỳ có thể gây hại cho thai nhi.

Tác dụng phụ của Advil
Phải đi đến các cơ quan y tế để nhờ sự giúp đỡ nếu bạn có các dấu hiệu đưới đây sau
khi dùng thuốc:
▪ Hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi, thở khò khè, khó thở, nổi mề đay, sưng mặt, môi,
lưỡi, cổ họng.

▪ Có dấu hiệu của cơn đau tim, đột quỵ như: đau ngực lan đến hàm hoặc vai,
đột ngột tê hoặc yếu một bên cơ thể, nói lắp, phù chân, cảm thấy khó thở.
Ngừng sử dụng Advil và gọi Bác Sĩ nếu bạn có những biểu hiện:
▪ Thay đổi trong tầm nhìn.
▪ Khó thở (ngay cả khi thở nhẹ).
▪ Sưng hoặc tăng cân nhanh chóng.
▪ Dấu hiệu da phát ban.
▪ Dấu hiệu chảy máu dạ dày - phân có máu hoặc màu hắc ín, ho ra máu hoặc
chất nôn trông giống như bã cà phê.
▪ Các vấn đề về gan: buồn nôn, đau bụng trên, ngứa, cảm giác mệt mỏi, các
triệu chứng giống cúm, chán ăn, nước tiểu sẫm màu, phân màu đất sét, vàng
da.
▪ Vấn đề về thận: đi tiểu ít hoặc không đi tiểu, tiểu đau hoặc khó khăn, sưng
bàn chân hoặc mắt cá chân, cảm thấy mệt mỏi hoặc khó thở.
▪ Tế bào hồng cầu thấp (thiếu máu): da nhợt nhạt, cảm thấy choáng váng hoặc
khó thở, nhịp tim đập nhanh, khó tập trung.
▪ Sốt, đau họng, sưng tấy ở mặt hoặc lưỡi, nóng rát ở mắt, đau da sau đó phát
ban da đỏ hoặc tím lan rộng (đặc biệt là ở mặt hoặc phần trên cơ thể) và gây
phồng rộp và bong tróc.
Các tác dụng phụ khi dùng Advil bao gồm:
▪ Khó chịu ở dạ dày, ợ chua nhẹ, buồn nôn, nôn mửa.
▪ Đầy bụng, đầy hơi, tiêu chảy, táo bón.
▪ Chóng mặt, nhức đầu, căng thẳng.
▪ Ngứa nhẹ hoặc phát ban, ù tai.

