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THÔNG TIN TÁC DỤNG PHỤ DÀNH CHO GIA ĐÌNH: 
CHẤT ỨC CHẾ TÁI HẤP THU SEROTONIN CHỌN LỌC (SSRI) 
SERTRALINE (Zoloft), FLUOXETINE (Prozac), CITALOPRAM (Celexa), ESCITALOPRAM (Lexapro), 
FLUVOXAMINE (Luvox), PAROXETINE (Paxil) 

TÊN thuốc:    
 

LIỀU DÙNG thuốc:    
 

ĐƯỢC DÙNG để điều trị các bệnh trạng sau: 
 

• Trầm cảm hoặc rối loạn tâm trạng 
• Rối loạn lo âu 
• Rối loạn ám ảnh-cưỡng chế 

• Rối loạn ăn uống 
• Rối loạn mất điều chỉnh tâm trạng muốn 

gây rối 
 

TÁC DỤNG PHỤ của các loại thuốc này bao gồm nhưng không giới hạn ở: 
 

• Buồn nôn, ói mửa, táo bón, tiêu chảy, tăng cân 
• Buồn ngủ / an thần hoặc mất ngủ 
• Kích hoạt (đặc biệt là Prozac) 
• Chóng mặt, run, nhức đầu 

• Khô miệng, mờ mắt (các triệu chứng kháng 
cholinergic) 

• Thay đổi tâm trạng, lo lắng 
• Các vấn đề về da (phát ban, ngứa) 
• Tim đập nhanh 

 
Tác dụng phụ HIẾM nhưng NGHIÊM TRỌNG bao gồm nhưng không giới hạn ở: 
• Hội chứng serotonin (sốt, kích động, đổ mồ hôi, run, co giật) 
• Trầm cảm tồi tệ hơn, tâm trạng tăng cao/hưng cảm nhẹ 
• Tăng nguy cơ bị bầm tím 
• Các biến cố có hại cho tim (tim mạch) - (đặc biệt là Celexa) 

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), trong trường hợp đó sẽ được chỉ định khám tầm soát trước khi bắt đầu 
dùng thuốc này. 

• Ý tưởng tự sát (rất khó xảy ra và các nghiên cứu không báo cáo nỗ lực nào) 
 

Sử dụng thuốc: 
• Đối với những trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, các loại thuốc này thường có hiệu quả với liều lượng thấp 

hơn. Do đó, liều dùng được bắt đầu thấp hơn và sau đó được điều chỉnh tăng lên khi cần thiết. 
• Các loại thuốc này không cần phải uống cùng với thức ăn. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ triệu chứng đau dạ dày 

nào, quý vị có thể dùng thuốc cùng với thức ăn. 
• Phải dùng thuốc điều trị này thường xuyên. Việc ngừng thuốc đột ngột có thể dẫn đến các triệu chứng 

cai thuốc (buồn nôn, mệt mỏi, ớn lạnh, đau cơ, kích động). Vui lòng cho nhà cung cấp của quý vị biết 
nếu quý vị muốn ngừng sử dụng thuốc và chúng tôi có thể giúp giảm dần đến khi hết dùng thuốc. 

Thông tin khác: 
• Nói chung, không cần khám sàng lọc trước các bệnh nhân mới được bắt đầu dùng thuốc này trừ khi có tiền sử gia 

đình hoặc cá nhân mắc bệnh tim hoặc bệnh nhân đang dùng các thuốc khác có thể kéo dài khoảng QTc. Vui lòng 
cho nhà cung cấp của quý vị biết nếu tiền sử gia đình có vấn đề về tim mạch. 

• Mặc dù thuốc có thể gây ra một số tác dụng trong tuần lễ đầu tiên, nhưng sẽ mất từ 2 đến 8 tuần để thuốc phát 
huy hết tác dụng điều trị. 

• 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.


