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THÔNG TIN TÁC DỤNG PHỤ DÀNH CHO GIA ĐÌNH: ATOMOXETINE (STRATTERA) 
 

LIỀU DÙNG thuốc:    
 

ĐƯỢC DÙNG để điều trị các bệnh trạng sau: 
• ADHD (Rối loạn tăng động giảm chú ý) hoặc ADD 

• Thường được dùng khi có tác dụng phụ đáng kể đối với chất kích thích hoặc nếu đồng thời cảm thấy lo lắng 
 

LOẠI thuốc điều trị: Chất ức chế tái hấp thu Norepinephrine chọn lọc (SNRI) 
 

TÁC DỤNG PHỤ bao gồm nhưng không giới hạn ở: 
 

• Sụt cân, giảm cảm giác thèm ăn 
• Buồn nôn, ói mửa, đau bụng 
• Đau đầu 
• Chóng mặt 

• Dễ bị kích ứng 
• An thần, mệt mỏi 
• Tăng huyết áp, tăng nhịp tim 
• Máy giật hoặc các cử động không điển hình 

 
Tác dụng phụ HIẾM nhưng NGHIÊM TRỌNG bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

 

• Các biến cố có hại cho tim (tim mạch) bao gồm đột 
tử. Vui lòng cho nhà cung cấp của quý vị biết nếu có tiền 
sử cá nhân hoặc gia đình mắc bệnh tim, bao gồm nhịp 
tim bất thường (hội chứng QTc kéo dài) hoặc bệnh tim 
cấu trúc (đặc biệt là đột tử sớm do các lý do về tim/tim 
mạch), trong trường hợp đó sẽ được chỉ định khám tầm 
soát trước khi bắt đầu dùng loại thuốc này. 

• Tổn thương gan (biểu hiện là ngứa da, vàng da hoặc 
tròng trắng mắt, nước tiểu sẫm màu, nhạy cảm đau/đau 
bụng phía trên bên phải, các triệu chứng “giống cúm” 
không rõ nguyên do) 

• Chứng cương đau dương vật (cương cứng kéo dài hơn 
4 giờ) 

• Thay đổi tâm trạng hoặc cáu kỉnh 
• Thay đổi cách suy nghĩ với nguy cơ suy nghĩ tự tử 

gia tăng 
 

Sử dụng thuốc: 
• Thuốc điều trị này có dạng viên nang và nên được nuốt toàn bộ. Uống vào buổi sáng hoặc tối đều có hiệu quả 

nhưng nhìn chung sẽ hiệu quả hơn nếu uống vào buổi sáng. Strattera có tác dụng trong ít nhất 10 đến 12 giờ. 

• Cần có thời gian để đạt được liều lượng hiệu quả, và trong khi một số tác dụng có thể thấy được sau 1 đến 4 
tuần, có thể mất từ 6 đến 12 tuần mới đạt được hiệu quả mong muốn. Vì vậy, điều quan trọng là phải dùng 
thuốc mỗi ngày. 

• Vui lòng cho nhà cung cấp của quý vị biết nếu quý vị muốn ngừng thuốc. Tốt nhất là cai dần để tránh các triệu 
chứng cai thuốc. 

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


