
Levamisole (Uống)
Sử dụng cho levamisole

Levamisole được sử dụng với một loại thuốc ung thư khác (fluorouracil) để giúp làm cho nó hoạt động tốt hơn trong việc chống 

lại bệnh ung thư ruột kết.

Levamisole chỉ có sẵn với đơn thuốc của bác sĩ.

Trước khi sử dụng levamisole

Khi quyết định sử dụng một loại thuốc, những rủi ro của việc dùng thuốc phải được cân nhắc với những lợi 

ích mà nó mang lại. Đây là quyết định của bạn và bác sĩ của bạn. Đối với levamisole, cần xem xét những điều 

sau:

Dị ứng
Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đã từng có bất kỳ phản ứng bất thường hoặc dị ứng nào với levamisole hoặc bất kỳ loại 

thuốc nào khác. Cũng nói với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn có bất kỳ loại dị ứng nào khác, chẳng hạn 

như với thực phẩm, thuốc nhuộm, chất bảo quản hoặc động vật. Đối với các sản phẩm không kê đơn, hãy đọc kỹ nhãn 

hoặc thành phần đóng gói.

Nhi khoa

Các nghiên cứu về levamisole chỉ được thực hiện ở bệnh nhân người lớn và không có thông tin cụ thể nào so sánh 

việc sử dụng levamisole ở trẻ em với việc sử dụng ở các nhóm tuổi khác.

Lão khoa

Nhiều loại thuốc chưa được nghiên cứu cụ thể ở người lớn tuổi. Do đó, có thể không biết liệu chúng có 

hoạt động giống hệt như cách chúng làm ở người trẻ tuổi hay không hoặc liệu chúng có gây ra các tác 

dụng phụ hoặc vấn đề khác ở người lớn tuổi hay không. Mặc dù không có thông tin cụ thể so sánh việc sử 

dụng levamisole ở người cao tuổi với việc sử dụng ở các nhóm tuổi khác, nhưng levamisole đã được sử 

dụng ở bệnh nhân cao tuổi và không gây ra các tác dụng phụ hoặc các vấn đề ở người lớn tuổi hơn so với 

ở người trẻ tuổi.

Cho con bú
Không có nghiên cứu đầy đủ ở phụ nữ để xác định rủi ro cho trẻ sơ sinh khi sử dụng thuốc này trong 
thời kỳ cho con bú. Cân nhắc lợi ích tiềm năng so với những rủi ro có thể xảy ra trước khi dùng thuốc 
này khi cho con bú.

Tương tác với thuốc
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Mặc dù một số loại thuốc nhất định hoàn toàn không nên được sử dụng cùng nhau, trong các trường hợp khác, hai loại thuốc 

khác nhau có thể được sử dụng cùng nhau ngay cả khi có thể xảy ra tương tác. Trong những trường hợp này, bác sĩ của bạn có 

thể muốn thay đổi liều lượng, hoặc các biện pháp phòng ngừa khác có thể là cần thiết. Khi bạn đang dùng levamisole, điều đặc 

biệt quan trọng là chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn phải biết liệu bạn có đang dùng bất kỳ loại thuốc nào được liệt kê dưới 

đây hay không. Các tương tác sau đây đã được lựa chọn trên cơ sở ý nghĩa tiềm năng của chúng và không nhất thiết phải bao 

gồm tất cả.

Sử dụng levamisole với bất kỳ loại thuốc nào sau đây có thể làm tăng nguy cơ mắc một số tác dụng phụ, 

nhưng sử dụng cả hai loại thuốc có thể là cách điều trị tốt nhất cho bạn. Nếu cả hai loại thuốc được kê cùng 

nhau, bác sĩ có thể thay đổi liều lượng hoặc tần suất bạn sử dụng một hoặc cả hai loại thuốc.

Capecitabine

Doxifluridine

Fluorouracil

Tegafur

Warfarin

Tương tác với thức ăn / thuốc lá / rượu

Một số loại thuốc không nên được sử dụng tại hoặc xung quanh thời điểm ăn thực phẩm hoặc ăn một số loại 

thực phẩm vì có thể xảy ra tương tác. Sử dụng rượu hoặc thuốc lá với một số loại thuốc cũng có thể gây ra 

tương tác. Thảo luận với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn về việc sử dụng thuốc cùng với thức ăn, rượu 

hoặc thuốc lá.

Các vấn đề y tế khác
Sự hiện diện của các vấn đề y tế khác có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng levamisole. Hãy chắc chắn rằng bạn nói với 

bác sĩ của bạn nếu bạn có bất kỳ vấn đề y tế nào khác, đặc biệt là:

Nhiễm trùng — Levamisole có thể làm giảm khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể bạn

Sử dụng levamisole đúng cách

Chỉ dùng levamisole theo chỉ dẫn của bác sĩ. Không dùng nhiều hơn hoặc ít hơn, và không dùng thường 
xuyên hơn so với chỉ định của bác sĩ. Lượng thuốc chính xác bạn cần đã được tính toán cẩn thận. Uống 
quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ mắc các tác dụng phụ, trong khi dùng quá ít có thể không cải thiện 
tình trạng của bạn.

Nếu bạn bị nôn ngay sau khi dùng một liều levamisole, hãy đến bác sĩ kiểm tra. Bạn sẽ được thông báo 

có nên dùng lại liều hay không hoặc đợi cho đến liều kế tiếp theo lịch trình.

Liều lượng

Liều dùng của levamisole sẽ khác nhau đối với những bệnh nhân khác nhau. Thực hiện theo đơn đặt hàng 

của bác sĩ hoặc các chỉ dẫn trên nhãn. Thông tin sau đây chỉ bao gồm liều trung bình của levamisole.
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Nếu liều của bạn khác, đừng thay đổi nó trừ khi bác sĩ yêu cầu bạn làm như vậy.

Lượng thuốc bạn dùng tùy thuộc vào độ mạnh của thuốc. Ngoài ra, số liều bạn dùng mỗi ngày, 
thời gian cho phép giữa các liều và khoảng thời gian bạn dùng thuốc phụ thuộc vào vấn đề y tế 
mà bạn đang sử dụng thuốc.

Liều bị bỏ lỡ

Nếu bạn bỏ lỡ một liều levamisole, hãy bỏ qua liều đã quên và quay lại lịch dùng thuốc thông thường của 

bạn. Đừng tăng gấp đôi liều lượng.

Gọi cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn.

Kho
Bảo quản thuốc trong bao bì kín ở nhiệt độ phòng, tránh nhiệt, ẩm và ánh sáng trực tiếp. 
Không bị đóng băng.

Tránh xa tầm tay trẻ em.

Không giữ thuốc đã hết hạn sử dụng hoặc thuốc không còn cần thiết.

Thông tin chi tiết về liều lượng Levamisole

Thận trọng khi sử dụng levamisole
Điều quan trọng là bác sĩ phải kiểm tra tiến trình của bạn khi thăm khám định kỳ để đảm bảo rằng levamisole 

đang hoạt động bình thường và để kiểm tra các tác dụng không mong muốn.

Levamisole tác dụng phụ
Cùng với những tác dụng cần thiết, thuốc có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn. Mặc dù không phải tất cả các tác 

dụng phụ này đều có thể xảy ra, nhưng nếu chúng xảy ra, họ có thể cần được chăm sóc y tế.

Kiểm tra với bác sĩ của bạn ngay lập tứcnếu xảy ra bất kỳ tác dụng phụ nào sau đây:

Ít phổ biến

Sốt hoặc ớn lạnh

cảm giác khó chịu hoặc suy nhược bất thường

Hiếm

Xi măng Đen

máu trong nước tiểu hoặc phân

ho hoặc khàn giọng

đau lưng dưới hoặc đau một bên
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đi tiểu đau hoặc khó khăn

xác định các đốm đỏ trên da

chảy máu hoặc bầm tím bất thường

Kiểm tra với bác sĩ của bạn càng sớm càng tốt nếu xảy ra bất kỳ tác dụng phụ nào sau đây:

Ít phổ biến

Vết loét trong miệng và trên môi

Hiếm

Nhìn mờ

lú lẫn

co giật (co giật)

đánh môi hoặc phồng môi

tê, ngứa ran hoặc đau ở mặt, bàn tay hoặc bàn chân

hoang tưởng (cảm giác bị ngược đãi)

phồng má

chuyển động nhanh hoặc giống như con giun của lưỡi

run rẩy hoặc run rẩy

rắc rối khi đi bộ

cử động không kiểm soát của cánh tay và chân

Một số tác dụng phụ có thể xảy ra mà thường không cần chăm sóc y tế. Những tác dụng phụ này có thể biến mất 

trong quá trình điều trị khi cơ thể bạn thích nghi với thuốc. Ngoài ra, chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn có thể 

cho bạn biết về các cách để ngăn ngừa hoặc giảm một số tác dụng phụ này. Kiểm tra với chuyên gia chăm sóc sức 

khỏe của bạn nếu bất kỳ tác dụng phụ nào sau đây tiếp tục hoặc gây khó chịu hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào 

về chúng:

Phổ biến hơn

Bệnh tiêu chảy

vị kim loại

buồn nôn

Ít phổ biến
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Lo lắng hoặc căng thẳng

chóng mặt

đau đầu

tinh thần suy sụp

ác mộng

đau ở khớp hoặc cơ

phát ban hoặc ngứa da

khó ngủ

mệt mỏi hoặc buồn ngủ bất thường

nôn mửa

Levamisole có thể gây rụng tóc tạm thời ở một số người. Sau khi điều trị kết thúc, sự phát triển 

bình thường của tóc sẽ trở lại.

Các tác dụng phụ khác không được liệt kê cũng có thể xảy ra ở một số bệnh nhân. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ tác dụng nào khác, hãy kiểm 

tra với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn.

Gọi cho bác sĩ để được tư vấn y tế về tác dụng phụ. Bạn có thể báo cáo các tác dụng phụ cho FDA theo số 

1-800-FDA-1088.

Tác dụng phụ của Levamisole (chi tiết hơn)

Thêm thông tin
Luôn tham khảo ý kiến   nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để đảm bảo thông tin hiển thị trên trang này áp dụng 

cho các trường hợp cá nhân của bạn.
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