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ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC THẾ GIỚI 

Cảnh báo Đặc biệt lưu ý nguy cơ sử dụng Pregabalin 

sai mục đích, đồng thời lưu ý nguy cơ lạm dụng hoặc lệ 

thuộc vào Pregabalin và Gabapentin. Những nguy cơ 

kể trên có thể dẫn tới tác dụng không mong muốn 

nghiêm trọng và đe dọa tính mạng. Nguy cơ xảy ra tác 

dụng không mong muốn càng tăng lên nếu sử dụng 

phối hợp cùng thuốc có tác dụng an thần, bao gồm cả 

các opioid. 
  

  

Pregabalin và Gabapentin được sử dụng để điều trị đau thần kinh (đau do bất 

thường hoặc tổn thương dây thần kinh) và động kinh. Các thuốc trên có thể được sử 

dụng đơn lẻ hoặc sử dụng phối hợp với các thuốc khác. Pregabalin được lưu hành ở 

Australia dưới tên biệt dược Lyrica và một vài dạng thuốc generic. Gabapentin được 

lưu hành dưới tên biệt dược Neurontin và một vài dạng thuốc generic. 

Thông tin dành cho người sử dụng 

- Khi sử dụng Pregabalin hoặc Gabapentin tiềm ârn nguy cơ lạm dụng và lệ thuộc 

vào thuốc, những nguy cơ này có thể dẫn tới tác dụng không mong muón nghiêm 

trọng, thậm chí đe dọa tính mạng, nguy cơ có thể tăng lên nếu các thuốc trên được sử 

dụng đồng thời với các thuốc an thần khác và/hoặc đồ uống có cồn. 

-  Tuân thủ đúng theo hướng dẫn của bs về liều dùng, không ngừng uống thuốc 

đột ngột khi chưa có sự đồng ý của bác sĩ 

Thông tin dành cho chuyên gia y tế 

Rà soát tiền sử rối loạn sử dụng chất kích thích và dấu hiệu lạm dụng hoặc lệ 

thuộc vào thuốc trước khi kê đơn thuốc Pregabalin hoặc Gabapentin.  
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Theo dõi bệnh nhân thường xuyên trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh 

nhân đang hoặc đã từng sử dụng các opioid và/hoặc các benzodiazepin. Đặc biệt theo 

dõi việc tăng liều sử dụng hoặc hành vi tìm kiếm thuốc.  

Thận trọng khi kê đơn thuốc Pregabalin hoặc Gabapentin phối hợp với các 

opiod do nguy cơ ức chế thần kinh trung ương. Phối hợp với các opiod có thể dẫn tới 

tình trạng an thần quá mức, ức chế hô hấp, hôn mê và tử vong. Trên các bệnh nhân 

cần thiết phải phối hợp Pregabalin hoặc Gabapentin với các thuốc ức chế thần kinh 

trung ương, bao gồm cả các opioid, cần phải theo dõi chặt chẽ dấu hiệu ức chế thần 

kinh trung ương, như lơ mơ, an thần và ức chế hô hấp. Hạn chế liều và thời gian sử 

dụng tới mức tối thiểu cần thiết để đạt được hiệu quả điều trị.  

Đã phát hiện các triệu chứng cai thuốc sau khi ngừng điều trị ngắn hạn hoặc dài 

hạn trên một số bệnh nhân. Các triệu chứng sau đã được báo cáo: mất ngủ, đau đầu, 

buồn nôn, lo lắng, tăng tiết mồ hôi và tiêu chảy. Việc ngừng điều trị nên được thực 

hiện dần dần trong vòng tối thiểu một tuần.  Tham khảo tờ hướng dẫn sử dụng liên 

quan để biết thêm thông tin chi tiết về pregabalin và gabapentin.  

 

Savi Gabapentin 300 sử dụng tại bệnh viện 
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