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THÔNG TIN TÁC DỤNG PHỤ DÀNH CHO GIA ĐÌNH: CHẤT CHỦ VẬN ALPHA-2 
CLONIDINE (Catapres), CLONIDINE TÁC DỤNG KÉO DÀI (Kapvay), GUANFACINE (Tenex), 
GUANFACINE TÁC DỤNG KÉO DÀI (Intuniv) 

TÊN thuốc:    
 

LIỀU DÙNG thuốc:    
 

ĐƯỢC DÙNG để điều trị các bệnh trạng sau: 
 

• ADHD (Rối loạn tăng động giảm chú ý) hoặc ADD 
• Hành vi tăng động/bốc đồng 
• Bộc phát và nóng nảy giận dữ 

• Rối loạn tic/tật máy giật (giảm cảm 
giác vận động) 

• Các vấn đề về giấc ngủ 
• Huyết áp cao 

 
TÁC DỤNG PHỤ bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

 

• An thần 
• Giảm nhịp tim và/hoặc huyết áp 
• Đau đầu 
• Khô miệng 

• Chóng mặt 
• Táo bón 
• Tăng huyết áp trở lại khi ngừng thuốc đột ngột (không 

dừng lại đột ngột) 

 
Tác dụng phụ HIẾM nhưng NGHIÊM TRỌNG bao gồm nhưng không giới hạn ở: 
• Giảm nhịp tim hoặc huyết áp quá mức, đặc biệt đáng lo ngại trong trường hợp quá liều (vui lòng để xa tầm tay 

trẻ em) 

Sử dụng thuốc: 
• Nếu không thể nuốt, có thể nghiền nát và trộn các chế phẩm tác dụng ngay lập tức (Catapres, Tenex) với 

một lượng nhỏ thức ăn mềm như sữa chua, mật ong, sốt táo, hoặc mứt khi cần ăn ngay. 

• Các dạng tác dụng kéo dài của những loại thuốc này (Kapvay, Intuniv) sẽ kéo dài trong 10 đến 12 giờ. Các 
chế phẩm tác dụng kéo dài phải được nuốt toàn bộ. 

Thông tin khác: 
• Có thể mất 1 đến 2 tuần hoặc lâu hơn để đạt được hiệu quả mong muốn, và có thể cần điều chỉnh liều 

lượng thuốc tăng lên hàng tuần cho đến khi đạt được hiệu quả mong muốn. 

• Các loại thuốc này phải được giảm dần khi ngưng sử dụng để tránh tăng huyết áp (huyết áp cao) trở lại. 

Các tác dụng phụ sẽ được theo dõi ở các lần khám sắp tới. Vui lòng liên hệ chúng tôi sớm hơn nếu quý vị 
có bất kỳ thắc mắc hay quan ngại nào. 


