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Cefuroxime
phát âm là (se fyoor ox 'eem)

hy là thuốc này được kê đơn?

Cefuroxime được sử dụng để điều trị một số bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra, chẳng hạn như viêm phế quản (nhiễm 

trùng các ống dẫn khí dẫn đến phổi); bệnh lậu (một bệnh lây truyền qua đường tình dục); Bệnh Lyme (một bệnh nhiễm 

trùng có thể phát triển sau khi một người bị bọ ve cắn); và nhiễm trùng da, tai, xoang, họng, amidan, và đường tiết niệu. 

Cefuroxime nằm trong nhóm thuốc được gọi là kháng sinh cephalosporin. Nó hoạt động bằng cách ngăn chặn sự phát 

triển của vi khuẩn.

Thuốc kháng sinh như cefuroxime sẽ không có tác dụng đối với cảm lạnh, cúm hoặc các bệnh nhiễm vi rút khác. Sử dụng thuốc kháng 

sinh khi không cần thiết sẽ làm tăng nguy cơ bị nhiễm trùng sau này khiến bạn không thể điều trị bằng thuốc kháng sinh.

có nên sử dụng thuốc này không?

Cefuroxime có dạng viên nén và hỗn dịch (chất lỏng) để uống. Nó thường được thực hiện mỗi 12 giờ trong 5-10 ngày, tùy 

thuộc vào tình trạng đang được điều trị. Để điều trị bệnh lậu, cefuroxime được dùng như một liều duy nhất và để điều trị 

bệnh Lyme, cefuroxime được dùng 12 giờ một lần trong 20 ngày. Uống hỗn dịch với thức ăn; máy tính bảng có thể được 

thực hiện cùng hoặc không với thức ăn. Uống cefuroxime vào khoảng thời gian giống nhau mỗi ngày. Thực hiện theo các 

hướng dẫn trên nhãn thuốc của bạn một cách cẩn thận và yêu cầu bác sĩ hoặc dược sĩ giải thích bất kỳ phần nào bạn không 

hiểu. Hãy dùng cefuroxime đúng theo chỉ dẫn. Không dùng nhiều hơn hoặc ít hơn hoặc uống thường xuyên hơn so với quy 

định của bác sĩ.

Các sản phẩm cefuroxime khác nhau được cơ thể hấp thụ theo những cách khác nhau và không thể thay thế cho nhau. 

Nếu bạn cần chuyển từ sản phẩm cefuroxime này sang sản phẩm khác, bác sĩ có thể cần điều chỉnh liều lượng của bạn.

Lắc kỹ hỗn dịch trước mỗi lần sử dụng để trộn đều thuốc.

Các viên thuốc nên được nuốt toàn bộ. Vì viên nén được nghiền nát có vị đắng mạnh, không nên nghiền 
viên thuốc. Trẻ em không thể nuốt toàn bộ viên thuốc nên uống chất lỏng thay thế.

Bạn sẽ bắt đầu cảm thấy tốt hơn trong vài ngày đầu điều trị bằng cefuroxime. Nếu các triệu chứng của bạn không cải 

thiện hoặc trở nên tồi tệ hơn, hãy gọi cho bác sĩ.

Uống cefuroxime cho đến khi bạn hết toa thuốc, ngay cả khi bạn cảm thấy tốt hơn. Nếu bạn ngừng dùng cefuroxime quá sớm 

hoặc bỏ qua liều, bệnh nhiễm trùng của bạn có thể không được điều trị hoàn toàn và vi khuẩn có thể trở nên kháng thuốc
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đến thuốc kháng sinh.

nhiệt sử dụng cho thuốc này

Cefuroxime đôi khi cũng được sử dụng để điều trị viêm phổi. Nói chuyện với bác sĩ của bạn về những rủi ro khi sử dụng thuốc 

này đối với tình trạng của bạn.

Thuốc này có thể được kê đơn cho các mục đích sử dụng khác; Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để biết thêm thông tin.

tôi nên làm theo các biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào?

Trước khi dùng cefuroxime,

cho bác sĩ và dược sĩ biết nếu bạn bị dị ứng với cefuroxime; các kháng sinh cephalosporin khác như 
cefaclor, cefadroxil,, cefazolin (Ancef, Kefzol), cefdinir, cefditoren (Spectracef), cefepime (Maxipime), 
cefixime, cefotaxime (Claforan), cefotetan (Mefoxodoxitin), cefotetan, cproefoxitin Teflaro), ceftazidime 
(Fortaz, Tazicef, trong Avycaz), ceftibuten (Cedax), ceftriaxone (Rocephin), và cephalexin (Keflex); thuốc 
kháng sinh penicillin; hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác. Cũng cho bác sĩ biết nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ 
thành phần nào trong viên nén hoặc hỗn dịch cefuroxime. Hỏi dược sĩ của bạn để biết danh sách các thành 
phần.

cho bác sĩ và dược sĩ của bạn biết những loại thuốc kê đơn và không kê đơn, vitamin, chất bổ sung dinh dưỡng và 
các sản phẩm thảo dược bạn đang dùng hoặc dự định dùng. Hãy nhớ đề cập đến bất kỳ thành phần nào sau đây: 
thuốc chống đông máu ('thuốc làm loãng máu') như warfarin (Coumadin, Jantoven), cimetidine, thuốc lợi tiểu 
('thuốc nước'), famotidine (Pepcid), nizatidine (Axid), omeprazole (Prilosec, in Zegerid), pantoprazole (Protonix), 
probenecid (Probalan) và ranitidine (Zantac). Bác sĩ có thể cần thay đổi liều lượng thuốc của bạn hoặc theo dõi 
bạn cẩn thận về các tác dụng phụ.

nếu bạn đang dùng thuốc kháng axit có chứa magiê hoặc nhôm, hãy uống chúng ít nhất 1 giờ trước hoặc 2 giờ 
sau khi cefuroxime.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn bị hoặc đã từng mắc bệnh đường tiêu hóa (GI; ảnh hưởng đến dạ dày 
hoặc ruột), đặc biệt là viêm đại tràng (tình trạng gây sưng niêm mạc đại tràng [ruột già]), hoặc bệnh 
thận hoặc gan.

bạn nên biết rằng cefuroxime làm giảm hiệu quả của một số loại thuốc tránh thai ('thuốc tránh thai). 
Bạn sẽ cần sử dụng một hình thức ngừa thai khác trong khi dùng thuốc này. Nói chuyện với bác sĩ của 
bạn về những cách khác để tránh thai trong khi bạn đang dùng thuốc này.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú. Nếu bạn có thai khi 
đang dùng cefuroxime, hãy gọi cho bác sĩ.

nếu bạn bị phenylketon niệu (PKU, một tình trạng di truyền trong đó phải tuân theo chế độ ăn uống đặc 
biệt để ngăn ngừa tổn thương não có thể gây ra khuyết tật trí tuệ nghiêm trọng), bạn nên biết rằng hỗn 
dịch cefuroxime được làm ngọt bằng aspartame tạo thành phenylalanin.

hat hướng dẫn chế độ ăn uống đặc biệt tôi nên làm theo?

Trừ khi bác sĩ cho bạn biết cách khác, hãy tiếp tục chế độ ăn uống bình thường của bạn.

Tôi nên làm gì nếu tôi quên một liều thuốc?

Dùng liều đã quên ngay khi bạn nhớ ra. Tuy nhiên, nếu gần đến thời gian dùng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều 
đã quên và tiếp tục lịch dùng thuốc thông thường của bạn. Không dùng liều gấp đôi để bù đắp

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601206.html 2/5



14/4/22, 4:40 chiều Cefuroxime: Thông tin Thuốc MedlinePlus

bỏ lỡ một.

hat tác dụng phụ thuốc này có thể gây ra?

Cefuroxime có thể gây ra tác dụng phụ. Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bất kỳ triệu chứng nào nghiêm 
trọng hoặc không biến mất:

buồn nôn

nôn mửa

bệnh tiêu chảy

Một số tác dụng phụ có thể nghiêm trọng. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào sau đây, hãy 
gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức hoặc được điều trị y tế khẩn cấp:

phát ban

ngứa

tổ ong

khó thở hoặc nuốt

thở khò khè

sưng mặt, cổ họng, lưỡi, môi hoặc mắt

phân có nước hoặc có máu, co thắt dạ dày, hoặc sốt trong khi điều trị hoặc lên đến hai tháng trở lên sau 
khi ngừng điều trị

sốt trở lại, đau họng, ớn lạnh hoặc các dấu hiệu nhiễm trùng khác

Cefuroxime có thể gây ra các tác dụng phụ khác. Gọi cho bác sĩ nếu bạn có bất kỳ vấn đề bất thường nào khi dùng 

thuốc này.

Nếu bạn gặp tác dụng phụ nghiêm trọng, bạn hoặc bác sĩ của bạn có thể gửi báo cáo đến chương trình Báo cáo sự kiện có 

hại MedWatch của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) trực tuyến

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) hoặc qua điện thoại 

(1-800-332-1088).

mũ tôi nên biết về cách bảo quản và tiêu hủy thuốc này?

Giữ thuốc này trong hộp đựng, đậy kín và để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản máy tính bảng ở nhiệt độ 
phòng, tránh nhiệt độ và độ ẩm quá cao (không để trong phòng tắm). Giữ thuốc dạng lỏng trong tủ 
lạnh, đậy kín và vứt bỏ thuốc không sử dụng sau 10 ngày.

Những loại thuốc không cần thiết nên được xử lý theo những cách đặc biệt để đảm bảo rằng vật nuôi, trẻ em và những 

người khác không thể tiêu thụ chúng. Tuy nhiên, bạn không nên xả thuốc này xuống bồn cầu. Thay vào đó, cách tốt nhất để 

thải bỏ thuốc của bạn là thông qua chương trình thu hồi thuốc. Nói chuyện với dược sĩ của bạn hoặc liên hệ với bộ phận tái 

chế / rác thải địa phương của bạn để tìm hiểu về các chương trình thu hồi trong cộng đồng của bạn. Xem trang web Thải bỏ 

Thuốc An toàn của FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) để biết thêm thông tin nếu bạn không có quyền truy 

cập vào chương trình mua lại.
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Điều quan trọng là để tất cả các loại thuốc tránh xa tầm nhìn và tầm với của trẻ em vì nhiều hộp đựng (chẳng 
hạn như hộp đựng thuốc hàng tuần và thuốc nhỏ mắt, kem, miếng dán và ống hít) không chống được trẻ em 
và trẻ nhỏ có thể mở chúng dễ dàng. Để bảo vệ trẻ nhỏ khỏi bị ngộ độc, hãy luôn khóa mũ an toàn và đặt 
thuốc ngay lập tức ở vị trí an toàn - nơi cao và xa, khuất tầm nhìn và tầm tay của trẻ.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n trường hợp khẩn cấp / quá liều

Trong trường hợp quá liều, hãy gọi cho đường dây trợ giúp kiểm soát chất độc theo số 1-800-222-1222. Thông tin 
cũng có sẵn trực tuyến tạihttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Nếu nạn nhân gục 
xuống, co giật, khó thở hoặc không thể tỉnh lại, hãy gọi ngay dịch vụ cấp cứu theo số 911.

Các triệu chứng quá liều có thể bao gồm:

co giật

hat thông tin khác tôi nên biết?

Giữ tất cả các cuộc hẹn với bác sĩ của bạn và các phòng thí nghiệm. Bác sĩ có thể yêu cầu một số xét nghiệm trong phòng thí nghiệm để kiểm 

tra phản ứng của cơ thể bạn với cefuroxime.

Nếu bạn bị tiểu đường và thử đường trong nước tiểu, hãy sử dụng Clinistix hoặc TesTape (không phải Clinitest) để thử nước tiểu 

trong khi dùng thuốc này. Nếu bạn kiểm tra lượng đường trong máu, hãy kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để giới thiệu 

sản phẩm tốt nhất để sử dụng trong khi dùng thuốc này.

Đừng để ai khác dùng thuốc của bạn. Đơn thuốc của bạn có thể không nạp lại được.

Điều quan trọng là bạn phải giữ một danh sách bằng văn bản về tất cả các loại thuốc theo toa và không kê đơn 

(không kê đơn) bạn đang dùng, cũng như bất kỳ sản phẩm nào như vitamin, khoáng chất hoặc các chất bổ sung chế 

độ ăn uống khác. Bạn nên mang theo danh sách này mỗi khi đến gặp bác sĩ hoặc khi nhập viện. Đây cũng là thông tin 

quan trọng cần mang theo trong trường hợp khẩn cấp.

tên rand

Ceftin®

Sửa đổi lần cuối - 15/01/2022

Tìm hiểu cách trích dẫn trang này

Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa Kỳ, Inc. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

AHFS®Thông tin Thuốc dành cho Bệnh nhân ™. © Bản quyền, 2022. Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa 
Kỳ®, Đại lộ Đông Tây 4500, Suite 900, Bethesda, Maryland. Đã đăng ký Bản quyền. Sự trùng lặp

để sử dụng cho mục đích thương mại phải được ASHP cho phép.
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Thư viện Y khoa Quốc gia 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ

Viện Y tế Quốc gia

Trang được cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 3 năm 2022
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