Có Rủi Ro Khi Phá Thai
Nội Khoa Không?
Mặc dù chuột rút và chảy máu nằm trong
các nguy cơ dự kiến của việc chấm dứt thai
kỳ, nhưng hiếm khi xảy ra chảy máu nghiêm
trọng và có khả năng đe dọa tính mạng;
nhiễm trùng hoặc các vấn đề khác có thể
xảy ra sau sảy thai, phá thai bằng phẫu thuật,
phá thai nội khoa hoặc sinh con. Nhận chăm
sóc y tế càng sớm càng tốt là cần thiết trong
những trường hợp này. Nhiễm trùng nặng
dẫn đến tử vong xảy ra trong một số rất ít
trường hợp. Không có thông tin về việc sử
dụng mifepristone và misoprostol dẫn tới tử
vong như vậy. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc,
mối quan ngại hoặc vấn đề nào, hoặc nếu
quý vị lo lắng về bất kỳ tác dụng phụ hoặc
triệu chứng nào, hãy nên liên hệ với nhà cung
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.
Các tác dụng phụ thường gặp nhất của điều
trị phá thai bằng mifepristone bao gồm:
buồn nôn, ốm yếu, sốt/ớn lạnh, nôn mửa,
nhức đầu, tiêu chảy và chóng mặt. Nhà cung
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ cho quý vị
biết cần phải làm gì để kiểm soát bất kỳ cơn
đau nào hoặc tác dụng phụ khác.
Đây không phải là tất cả các tác dụng phụ có
thể có của mifepristone. Để biết thêm thông tin
về những rủi ro khi điều trị bằng mifepristone,
hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm
sóc sức khỏe của quý vị và xem lại Hướng Dẫn
Dùng Thuốc kèm theo tập sách này.

Hãy đảm bảo rằng quý vị sẽ
liên lạc ngay với nhà cung
cấp của mình nếu gặp bất
kỳ vấn đề nào sau đây:
Chảy Máu Nghiêm Trọng.
Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe của quý vị ngay lập tức nếu quý vị chảy máu
thấm hết toàn bộ hai băng vệ sinh mỗi giờ trong
hai giờ liên tiếp hoặc nếu quý vị lo lắng về việc bị
chảy máu quá nhiều.
Đau Bụng hoặc "Cảm Thấy Bị Ốm Bệnh"
Nếu quý vị bị đau bụng hoặc khó chịu, hoặc quý vị
"cảm thấy ốm bệnh", bao gồm ốm yếu, buồn nôn,
nôn hoặc tiêu chảy, có hoặc không sốt, hơn 24 giờ
sau khi dùng misoprostol, quý vị nên liên hệ với
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình
ngay lập tức. Những triệu chứng này có thể là dấu
hiệu của nhiễm trùng nặng hoặc một vấn đề khác
(bao gồm mang thai ngoài tử cung, có phôi thai
nằm ngoài tử cung).
Sốt.
Trong những ngày sau khi điều trị, nếu quý vị bị sốt
từ 100.4°F trở lên kéo dài hơn 4 giờ, quý vị nên liên
hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
của mình ngay lập tức. Sốt có thể là triệu chứng
của nhiễm trùng nặng hoặc một vấn đề khác.
Nếu không thể đến khám với nhà cung cấp dịch
vụ chăm sóc sức khỏe của mình, quý vị hãy đến
phòng cấp cứu bệnh viện gần nhất. Quý vị hãy
mang theo Hướng Dẫn Dùng Thuốc. Khi đến
phòng cấp cứu hoặc khám với một nhà cung cấp
dịch vụ chăm sóc sức khỏe không phải là bên đã
cấp mifepristone cho quý vị, quý vị nên xuất trình
cho họ Hướng Dẫn Dùng Thuốc để họ biết được
rằng quý vị đang phá thai bằng thuốc mifepristone.
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PHÁ THAI NỘI KHOA:

PHÁ THAI NỘI
KHOA CÓ PHÙ
HỢP VỚI QUÝ
VỊ KHÔNG?

Phá Thai Nội Khoa là gì?
Phá thai nội khoa là phương pháp
được FDA chấp thuận để chấm
dứt thai kỳ sớm. Phương pháp
này bao gồm dùng hai loại thuốc:
mifepristone, là thuốc chặn một
loại hormone cần thiết cho thai kỳ
tiếp tục phát triển và misoprostol,
là thuốc gây ra các cơn co thắt
để đẩy thai ra. Mifepristone được
cung cấp bởi một chuyên gia
chăm sóc sức khỏe. Misoprostol
cũng có thể được cung cấp bởi
một chuyên gia chăm sóc sức
khỏe hoặc mua từ một nhà thuốc
theo toa thuốc.

Sau đó, dùng thuốc Misoprostol
tại nhà trong 24 đến 48 giờ sau khi
uống mifepristone. Quý vị có thể
phá thai nội khoa khi tuổi thai được
tối đa 10 tuần tính từ ngày đầu tiên
của kỳ kinh nguyệt cuối cùng.
Thuốc gốc Mifepristone của
GenBioPro được cung cấp bởi nhà
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe của quý vị theo quy định
của FDA. Trước khi quý vị sử dụng
thuốc, nhà cung cấp của quý vị
phải xác nhận rằng tuổi thai của
quý vị là trong vòng 70 ngày kể từ
ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt

cuối cùng và rằng quý vị đủ điều
kiện thích hợp để phá thai nội
khoa. Quý vị cũng phải xem xét
và ký Mẫu Chấp Thuận Của Bệnh
Nhân do FDA yêu cầu, nêu rõ
rằng quý vị đã đọc và hiểu các rủi
ro tiềm ẩn của việc điều trị.
Xin đọc tập sách này để biết
thông tin về những rủi ro khi điều
trị bằng mifepristone; nói chuyện
với nhà cung cấp dịch vụ chăm
sóc sức khỏe của quý vị và xem
lại Hướng Dẫn Dùng Thuốc kèm
theo tập sách này.
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Phá Thai Nội Khoa Có Một Lịch Sử Lâu Dài
Mifepristone, còn được gọi là thuốc phá thai hay RU-486, được
phát triển vào năm 1980 và được sử dụng ở Pháp vào năm 1988.
Kể từ đó, phương pháp này đã được sử dụng rộng rãi ở Châu Âu;
đã được sử dụng an toàn và hiệu quả ở Mỹ trong hơn 15 năm
như một loại thuốc có thương hiệu. Năm 2019, GenBioPro giới
thiệu một phiên bản thuốc gốc của mifepristone ra thị trường.
FDA xác định rằng đó là một loại thuốc an toàn và hiệu quả
tương đương với thuốc viên có thương hiệu.

Được hàng
triệu phụ
nữ sử dụng
trong suốt
hơn 30 năm

Được sử dụng an
toàn và hiệu quả
tại Mỹ trong hơn
15 năm

Phá Thai Nội Khoa Rất Phổ Biến
Mặc dù nhiều người không nói về việc phá thai, nhưng đây là một
thủ thuật rất phổ biến. Đến tuổi 45, khoảng một nửa phụ nữ Hoa
Kỳ mang thai ngoài ý muốn và một phần tư trong số họ sẽ phá
thai.1 Mỗi năm tại Hoa Kỳ, hơn 200,000 phụ nữ xử lý việc mang thai
ngoài ý muốn bằng phá thai nội khoa. Tính đến năm 2018, có 3.7
triệu người ở Mỹ đã sử dụng mifepristone để phá thai nội khoa.

Phá Thai Nội Khoa Là Không Xâm Lấn
Phá thai nội khoa là một cách không xâm lấn để kết thúc thai kỳ
không mong muốn. Quý vị dùng mifepristone và misoprostol ở
dạng viên, thay vì phải phẫu thuật. Nhiều người thích cách đơn
giản và hiệu quả này khi chọn phá thai sớm.

Sử dụng
thuốc chứ
không phải
phẫu thuật

Những Ai Không Nên Dùng Mifepristone?
Một số phụ nữ không nên dùng mifepristone. Không nên dùng mifepristone nếu quý vị:
• Có thai hơn 70 ngày (10 tuần).
• Đang sử dụng IUD (dụng cụ
hoặc hệ thống đặt trong tử
cung). Phải tháo IUD trước
khi dùng mifepristone.
• Đã được nhà cung cấp chăm sóc
sức khỏe của quý vị thông báo

rằng quý vị mang thai bên ngoài
tử cung (thai ngoài tử cung).
• Tuyến thượng thận của quý vị
có vấn đề (suy thận mãn tính).
• Uống thuốc sẽ làm loãng máu.
• Có vấn đề về chảy máu.

• Bị bệnh rối loạn chuyển
hóa Porphyria.
• Dùng một số loại thuốc steroid.
• Bị dị ứng với mifepristone,
misoprostol hoặc các loại
thuốc có chứa misoprostol,
như Cytotec hoặc Arthrotec.

Độ An Toàn Của Phương Pháp
Phá Thai Nội Khoa
FDA đã đánh giá kỹ lưỡng về phương pháp phá thai nội khoa và
khẳng định rằng đó là phương pháp tin cậy và hiệu quả. Biến chứng
nghiêm trọng của phá thai nội khoa là rất hiếm, xảy ra với khoảng 3
trên 1000 người.2 Đáng tiếc là những thông tin sai lệch về phá thai nội
khoa đã gây ra một số nhầm lẫn và quan ngại. Tuy nhiên, điều quan
trọng là phải ghi nhớ những rủi ro nghiêm trọng thực sự vẫn có. Xem
các trang sau để biết thêm thông tin về những rủi ro này, đọc Hướng
Dẫn Dùng Thuốc kèm theo và thảo luận với bác sĩ của quý vị. Ngoài
việc cung cấp một loại thuốc gốc mifepristone an toàn và giá cả phải
chăng, GenBioPro cam kết sẽ phổ biến để mọi người biết về sự an
toàn và hiệu quả của thuốc này trong điều trị kết thúc thai kỳ.

97% hiệu quả
xét về tổng thể

Tỷ lệ biến
chứng rất thấp
(dưới 0.5%)

Phá Thai Nội Khoa Rất Hiệu Quả
Mifepristone, khi được sử dụng kết hợp với misoprostol, rất hiệu quả trong
việc kết thúc thai kỳ sớm. Phương pháp này thành công trong 97% trường
hợp xét về tổng thể. Đó là mức trung bình của tỷ lệ thành công 93-98%,
điều này phụ thuộc vào khoảng thời gian mang thai. Chấm dứt sớm hơn,
dưới 49 ngày của thai kỳ, có tỷ lệ thành công cao nhất: 98%. Chấm dứt
muộn hơn, gần 70 ngày mang thai, có tỷ lệ thành công thấp nhất: 93%.
Một tỷ lệ nhỏ phụ nữ, khoảng 2-7%, sẽ cần làm thủ thuật phẫu thuật tiếp
theo để kết thúc thai kỳ hoặc cầm máu chảy quá nhiều.3
Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị sẽ kiểm tra để đảm
bảo rằng thai kỳ của quý vị đã kết thúc sau 7 đến 14 ngày sau khi dùng
mifepristone và misoprostol. Nếu quý vị vẫn đang mang thai, hoặc có
vấn đề về chảy máu, quý vị sẽ được trao đổi về các bước tiếp theo.

GenBioPro Luôn Sẵn Sàng Trợ Giúp
GenBioPro là một công ty dược phẩm chuyên sản xuất các sản phẩm cải
thiện sức khỏe sinh sản. Công ty được thành lập dựa trên niềm tin rằng
tất cả mọi người, bất kể thu nhập, giới tính, chủng tộc hay vị trí địa lý
đều có quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản với giá cả phải chăng, kể
cả việc phá thai nội khoa. Chúng tôi luôn đồng hành hỗ trợ quý vị.
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