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Flunarizin: Cập nhật mục cảnh báo  

và thận trọng khi sử dụng thuốc 

 

 

 
 

Flunarizin 

Ngày 21/4/2016, Cục Quản lý Dược Việt Nam đã có 

công văn số 6257/QLD-ĐK yêu cầu cập nhật thông tin dược 

lý đối với thuốc chứa hoạt chất flunarizin.  

Mục Cảnh báo và thận trọng khi sử dụng được bổ 

sung: 

- Không sử dụng thuốc quá liều khuyến cáo. Cần theo dõi 

người bệnh thường xuyên, định kỳ, đặc biệt trong thời gian 

điều trị duy trì để phát hiện sớm các biểu hiện ngoại tháp, 

trầm cảm và ngừng điều trị kịp thời. 

- Một số trường hợp mệt mỏi với mức độ nặng tăng dần đã 

được ghi nhận khi sử dụng flunarizin. Nếu tình trạng này xảy 

ra, cần ngừng điều trị với flunarizin. 

Bên cạnh đó, liều lượng và cách dùng thuốc chứa 

hoạt chất flunarizin được cập nhật như sau: 

- Người lớn (≤65 tuổi) và người cao tuổi (>65 

tuổi): 

+ 5 mg/ngày, uống vào buổi tối, duy trì trong 4 

đến 8 tuần. 

+ Trong thời gian điều trị, nếu xuất hiện các 

triệu chứng trầm cảm, ngoại tháp hay các biến 

cố bất lợi nghiêm trọng khác, cần ngừng dùng 

thuốc (xem mục Cảnh báo và thận trọng khi sử 

dụng). 

+ Nếu sau 8 tuần điều trị không có sự cải thiện, 

bệnh nhân được xem như không đáp ứng với 

điều trị và nên ngừng dùng thuốc. 

+ Thời gian điều trị không quá 6 tháng. 

+ Khuyến cáo chỉ dành cho bệnh nhân ≤65 tuổi: 

nếu biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân cho thấy 

đáp ứng điều trị không đầy đủ, có thể tăng liều 

lên đến 10 mg/ngày nhưng cần cân nhắc trong 

khả năng dung nạp thuốc của bệnh nhân. 

- Trẻ em: 

+ Trẻ em ≥12 tuổi, đặc biệt trong trường hợp 

đau nửa đầu chưa được chẩn đoán xác định:     

5 mg/ngày, uống vào buổi tối. Thời gian điều trị 

không quá 6 tháng. 

+ Trẻ em <12 tuổi: chưa có bằng chứng đầy đủ 

về hiệu quả và độ an toàn của flunarizin trên đối 

tượng này. Không khuyến cáo sử dụng flunarizin 

cho trẻ em dưới 12 tuổi. 

Ds Tuyết Huệ (Sưu tầm) 

Nguồn: http://magazine.canhgiacduoc.org.vn 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENZODIAZEPINES GIA TĂNG  

NGUY CƠ SA SÚT TÂM THẦN  

 

Nghiên cứu dựa trên số liệu 3434 người tham gia từ 65 

tuổi trở lên chưa bị sa sút khi khởi đầu tiến hành và kéo dài 

trong 7 năm. Khả năng nhận thức được lượng giá mỗi 2 năm và 

việc sử dụng các thuốc an thần benzodiazepines được đánh giá 

dựa trên phần mềm dữ liệu dược học trong thời gian trên 10 

năm. 

Kết quả 797 (23%) người tham gia bị sa sút tâm thần 

và 637 (80%) trong số này tiến triển tới bệnh sa sút tâm thần 

Alzheimer. 

Các tác giả không phát hiện mối liên quan giữa nồng độ 

benzodiazepines cao nhất với sa sút tâm thần hay hoặc suy 

giảm nhận thức. Tuy nhiên lại phát hiện nguy cơ sa sút tâm 

thần ở những bệnh nhân dùng liều thấp trong thời gian 1 tháng 

hay dùng liều trung bình trong thời gian từ 1 – 4 tháng. Các tác 

giả cho rằng những người này được dùng benzodiazepines để 

điều trị các biểu hiện tiền triệu hay triệu chứng sớm của bệnh 

nhân Alzheimer. 

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng các kết quả trên 

không có mối liên quan nguyên nhân giữa benzodiazepines và 

sa sút tâm thần. Tuy nhiên các tác giả nhấn mạnh việc sử dụng 

benzodiazepines ở bệnh nhân lớn tuổi có nguy cơ tổn hại sức 

khỏe, xuất hiện cơn cai và phụ thuộc. 

Đây là một thực tế thường gặp trong thăm khám điều 

trị ngoại trú, có thể do bệnh nhân được dùng benzodiazepines 

cải thiện giấc ngủ và tình trạng lo âu, sau đó không tái khám 

mà tự ý tiếp tục dùng. Do đó, khi được bác sĩ kê toa thuốc có 

các loại thuốc nhóm an thần giải lo trên cần tái khám đúng hẹn, 

không tự ý sử dụng. 

 Ds Hải Khánh (Sưu tầm) 

Nguồn: http://www.bvtt-tphcm.org.vn 
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DÙNG ĐƯỜNG TOÀN THÂN 

 

Thuốc chống động kinh 

Topiramat là thuốc được dùng phối hợp 

hoặc đơn trị liệu các cơn động kinh. Thuốc cũng 

được dùng trong dự phòng cơn đau nửa đầu. 

Topiramat gây tác dụng bất lợi trên mắt kiểu 

tăng tiết dịch, như tăng nhãn áp góc đóng cấp và 

tăng áp lực nội nhãn. Tăng nhãn áp góc đóng 

cấp có thể do sưng thể mi. 

Tăng nhãn áp góc đóng cấp thường xuất 

hiện trong 2 tuần đầu tiên sử dụng thuốc hoặc 

trong quá trình dò liều. Thông thường, tăng nhãn 

áp góc đóng cấp có biểu hiện khởi phát đặc 

trưng là nhìn mờ hai bên. Nếu bệnh nhân dùng 

topiramat để phòng đau nửa đầu, các dấu hiệu 

độc tính này có thể bị nhầm với triệu chứng đau 

nửa đầu. Khi cấp phát thuốc cho người bệnh điều 

trị lần đầu, dược sĩ cần yêu cầu bệnh nhân thông 

báo lại bất cứ bất thường nào trên mắt, đặc biệt 

trong những tuần đầu điều trị. Nếu có dấu hiệu 

biến đổi thị giác, cần ngừng sử dụng topiramat 

để ngăn ngừa nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn và 

bệnh nhân cần được khám bác sĩ chuyên khoa 

mắt ngay. Sử dụng tại chỗ các thuốc gây giãn 

đồng tử và thuốc chẹn beta có thể làm giảm áp 

lực nội nhãn do tác động lên thể mi. 

Ds Tuyết Huệ (Sưu tầm) 

Nguồn:http://magazine.canhgiacduoc.org.vn 

http://bvtthan.thuathienhue.gov.vn/

