Paracetamol hoặc Acetaminophen
Paracetamol hoặc Acetaminophen là một sản phẩm giảm đau nhức, hạ sốt không gây ra nghiện.
Sản phẩm có tác dụng bớt đau do làm tăng ngưỡng chịu đau ở các chứng đau đầu, đau cơ, đau
khớp và các triệu chứng khó chịu khi mắc cảm cúm. Sản phẩm được chỉ định trị liệu giảm đau
nhức trong một số trường hợp: đau dây thần kinh, đau đầu, đau khớp, đau do chấn thương, đau
lưng, đau bụng kinh, đau răng, nhổ răng, tại thuốc… Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều chế
phẩm có hoạt chất là Paracetamol như dạng bột hòa tan dành cho trẻ em với khá nhiều hương vị
dâu, cam, táo,... Dạng viên sủi, viên nén dành cho người lớn với những biệt dược như: Hapacol,
Panadol, Acepron,...
một số lưu ý lúc sử dụng Paracetamol:






tuyệt đối không dùng paracetamol để tự chữa trị podophyllin giảm đau nhức quá 10 ngày
ở người lớn hoặc quá 5 ngày ở trẻ nhỏ, trừ lúc do thầy thuốc hướng dẫn, vì đau rất nhiều
cũng như kéo dài như vậy có khả năng là dấu hiệu của một tình trạng bệnh lý nên thầy
thuốc chẩn đoán và điều trị có giám sát.
Không sử dụng paracetamol cho người lớn và trẻ em để tự điều trị sốt cao trên 39,5 độ C,
sốt kéo dài trên 3 ngày hoặc sốt tái phát, trừ khi do thầy thuốc chỉ dẫn, vì sốt cuối cùng có
thể là biểu hiện của một bệnh nặng nên được thầy thuốc chẩn đoán nhanh chóng.
Để giảm thiểu nguy cơ quá liều, không cần về thuốc chữa sùi mào gà cho con nít quá 5
liều paracetamol để giảm đau nhức hay hạ sốt trong vòng 24 giờ, trừ khi do thầy thuốc
chỉ dẫn.

