




• 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.

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

Sử dụng 
thuốc chứ 
không phải 
phẫu thuật

Được hàng 
triệu phụ 

nữ sử dụng 
trong suốt 

hơn 30 năm

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.

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.

Những Ai Không Nên Dùng Mifepristone?
Một số phụ nữ không nên dùng mifepristone. Không nên dùng mifepristone nếu quý vị:




