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Theo dõi
C Á C TÀ I L I Ệ U T H A M K H Ả O
C ÁC NGUỒN THÔNG TIN LIÊ N QUAN

Những hướng dẫn này đại diện cho sự đồng thuận của ba tổ
chức về sản phẩm Medabon® và có thể khác với phác đồ phá
thai nội khoa được mỗi tổ chức khuyến cáo.

Medabon® là vỉ thuốc chứa hai loại thuốc dùng để
phá thai nội khoa cho đến 7 tuần hoặc 9 tuần tùy
theo phân tuyến kỹ thuật. Phá thai nội khoa là một
quá trình kết thúc thai nghén bằng cách uống thuốc,
chứ không phải bằng can thiệp ngoại khoa.* Nó cũng
có thể được gọi là phá thai bằng thuốc.
Hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới đã sử dụng phá
thai nội khoa. Vào năm 2006, Tổ chức Y tế thế giới
(WHO) đã đưa ra khuyến cáo cập nhật về phá thai
nội khoa dựa trên các chứng cứ y học sẵn có.1 Theo
các khuyến cáo này, phá thai nội khoa đến 7 hoặc
9 tuần là hiệu quả và an toàn. Phác đồ hiệu quả nhất
và an toàn nhất cần phải sử dụng hai loại thuốc,
mifepristone và misoprostol. Vỉ Medabon® chứa cả
mifepristone và misoprostol.
Tài liệu về Medabon® này gồm bốn phần tương ứng
với quy trình phá thai nội khoa: thông tin cơ sở, sàng
lọc, cách dùng, và theo dõi. Phác đồ trong trang
9 cung cấp khái quát về phá thai nội khoa sử dụng
Medabon®. Thông tin trong tài liệu này đã được điều
chỉnh cho phù hợp với Hướng dẫn chuẩn quốc gia
năm 2009 về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Tài liệu này được phát triển cho đối tượng có kiến
thức y học vừa phải. Mức độ chi tiết về kỹ thuật và
ngôn ngữ có thể được điều chỉnh cho phù hợp với
các nhà cung cấp dịch vụ y tế, những người sẽ triển
khai các dịch vụ trong một cơ sở cụ thể.

Tài liệu này sẵn có trực tuyến tại www.medabon.info.
Để yêu cầu thêm các bản sao, xin vui lòng liên hệ với
Concept Foundation tại medabon@conceptfoundation.org.

* Thuật ngữ “phá thai ngoại khoa” thường được dùng để chỉ các thủ thuật
như hút thai chân không (bằng tay hay bằng máy) và nạo thai, mà còn
được gọi là nong và nạo (D&C).
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Thông tin cơ bản về Medabon®

Mifepristone và misoprostol được cấp giấy phép riêng
biệt ở nhiều quốc gia. Medabon® là sự kết hợp của các
thuốc đang được cấp phép này và đóng gói với nhau
trong một sản phẩm dùng cho phá thai nội khoa.

Misoprostol
200μg mỗi viên
Mifepristone
200mg

Sử dụng Misoprostol
Khách hàng có một số lựa chọn về việc sử dụng
misoprostol khi nào và như thế nào. Người
cung cấp dịch vụ nên thảo luận về các lựa chọn
này với mỗi phụ nữ sử dụng Medabon®, để
khách hàng có thể chọn phác đồ tối ưu nhất và
phù hợp nhất cho họ.
Cách dùng MISOPROSTOL cho phá thai
bằng thuốc đến 49 ngày (7 tuần)
(Ngày 1 là ngày dùng mifepristone)
Đường dùng

Thời gian

Âm đạo (400 µg)

Ngày 2 hoặc 3
(24–48 giờ sau
mifepristone)

Dưới lưỡi (400 µg)

Mifepristone chặn các thụ cảm của progesterone,
dẫn đến những thay đổi niêm mạc tử cung làm cho
ngừng hỗ trợ thai kỳ, làm mềm và mở cổ tử cung, và
làm tăng nhạy cảm của tử cung với prostaglandins
(như misoprostol).2
Misoprostol là một chất đồng vận của prostaglandin
hay được dùng cùng với mifepristone vì hiệu quả, an
toàn, chi phí thấp, và sẵn có.3 Misoprostol làm mềm
cổ tử cung và tăng co bóp cơ tử cung, và cơn co tử
cung sẽ làm sảy thai.

Liều và phác đồ
Medabon® bao gồm một viên thuốc mifepristone
200-mg được dùng đường uống, sau một đến hai
ngày (24 đến 48 giờ) dùng bốn viên misoprostol
200‑μg. Đây là phác đồ được WHO khuyến cáo là an
toàn và hiệu quả trong phá thai nội khoa .1 Hướng
dẫn chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức
khỏe sinh sản năm 2009 quy định phác đồ phá thai
nội khoa bao gồm một viên thuốc mifepristone
200 mg được dùng đường uống, sau một đến
hai ngày (24 đến 48 giờ) dùng hai hoặc bốn viên
misoprostol 200μg tùy theo tuổi thai.

Chú ý: Vỉ Medabon co 4 viên Misoprostol 200μg, cắt giữ lại
2 viên Misoprostol trước khi đưa cho khách hàng.

Cách dùng MISOPROSTOL cho phá thai
bằng thuốc từ 50 ngày đến 63 ngày (9 tuần)
(Ngày 1 là ngày dùng mifepristone)
Đường dùng

Thời gian

Âm đạo (800 µg)

Ngày 2 hoặc 3 (24-48
giờ sau mifepristone)

Dưới lưỡi (800 µg)

Medabon® được đăng ký để dùng đường âm
đạo và dưới lưỡi đối với misoprostol. Xem
trang 8 hướng dẫn đầy đủ về cách sử dụng
misoprostol, bao gồm cả đường âm đạo và
dưới lưỡi. Đã có các bằng chứng về cách ngậm
bên má misoprostol (có nghĩa là đặt thuốc
giữa má và lợi) cũng có hiệu quả và được sử
dụng rộng rãi ở một vài quốc gia,8-10, nhưng
Medabon® hiện chưa ghi nhãn sử dụng cho
đường này.

* Đăng ký nhãn hiệu đầu tiên cho Medabon® khuyến cáo dùng misoprostol đường âm đạo 36-48 giờ sau khi dùng mifepristone. Kể từ đó đến nay Concept
Foundation đã có những dữ liệu cho thấy misoprostol có thể được dùng an toàn và hiệu quả đường dưới lưỡi, 4,5 và misoprostol có thể dùng cả hai đường ngậm
dưới lưỡi và đường âm đạo 24-48 giờ sau khi dùng mifepristone.6, 7 Những thay đổi này cũng đang được đệ trình và thực hiện trong tài liệu đóng gói. Mặc dù có
những thông tin ban đầu này, cán bộ cung cấp dịch vụ cần tuân thủ phác đồ mới dựa trên những bằng chứng khoa học nêu trong hướng dẫn này.
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Phá thai nội khoa bằng Medabon® thường đòi hỏi
qua ba bước sau:
Dùng mifepristone.
2 Dùng misoprostol một hoặc hai ngày sau đó.
3 Đánh giá sau dùng thuốc một đến hai tuần (thông
thường 10–14 ngày) sau khi dùng mifepristone để
xác nhận sảy thai hoàn toàn.
1

Hiệu quả
Phá thai nội khoa thành công được định nghĩa là
chấm dứt thai nghén bằng phương pháp nội khoa
mà không cần dùng thêm bất cứ phương pháp nào
khác như là hút thai bằng bơm hút chân không hoặc
nạo bằng dụng cụ. Phá thai bằng Medabon® hiệu quả
tới 98% các trường hợp, và dưới 1% thai nghén tiếp
tục phát triển.5, 11
Tỷ lệ thành công của Medabon® có thể khác nhau
giữa các cán bộ cung cấp dịch vụ. Những người cung
cấp dich vụ càng có nhiều kinh nghiệm thì họ càng
thoải mái hơn khi cung cấp dịch vụ và họ càng ít tiến
hành những can thiệp không cần thiết khác. Thực
hiện các nguyên tắc theo hướng dẫn này sẽ giúp đảm
bảo tỷ lệ thành công cao nhất. Ví dụ, tuân thủ thời
gian dùng misoprostol và theo dõi sẽ giúp đảm bảo
sự sảy thai của khách hàng hoàn tất và sẽ hạn chế các
can thiệp không cần thiết. Tất nhiên, khách hàng nên
tìm kiếm sự chăm sóc theo dõi sớm nếu họ cảm thấy
có vấn đề hoặc lo lắng.

Những dấu hiệu thường gặp
Ra máu âm đạo và đau bụng dạng co thắt là những
dấu hiệu thường gặp. Trong phá thai nội khoa, người
phụ nữ có thể cảm thấy đau bụng co thắt và ra máu
giống như khi bị hành kinh kéo dài hoặc tương tự như
sảy thai tự nhiên.
Ra máu âm đạo thường kèm theo ra máu cục, nhiều
hơn kinh nguyệt. Ra máu đôi khi bắt đầu sau khi
uống mifepristone, nhưng thường là sau khi uống
misoprostol một đến ba giờ. Số lượng và thời gian ra
máu âm đạo khác nhau: ra máu thường nặng nhất
một vài giờ trong quá trình sẩy thai và thường giảm
dần theo thời gian, thông thường kéo dài từ hai đến
ba tuần. Đau bụng nhiều nhất trong những giờ đầu
sau khi dùng misoprostol, sau đó giảm dần và hết khi
thai ra.12
Sau khi sẩy thai, người phụ nữ có thể không phân biệt
được giữa chảy máu và máu cục, họ sẽ cảm thấy ra
máu và đau giảm dần cho đến khi hết ra máu.

Tác dụng phụ
Cơn co tử cung có thể gây đau, một số phụ nữ sẽ gặp
các tác dụng phụ bao gồm buồn nôn, nôn, tiêu chảy,
nhức đầu, ớn lạnh, rét run, và sốt thoáng qua, thường
không quá một ngày. Medabon® không ảnh hưởng
lên sức khoẻ lâu dài, cũng như những lần mang thai
tiếp sau đó.13

Các đặc điểm chính của Medabon®
• Medabon® bao gồm hai loại thuốc: mifepristone và misoprostol.
• Phác đồ điều trị Medabon® phù hợp với khuyến cáo hiện tại (từ tháng 6 năm 2009) của WHO dành cho phá thai
nội khoa1: uống một viên mifepristone 200mg, sau 24–48 giờ dùng bốn viên misoprostol 200μg, có thể đặt âm
đạo hoặc ngậm dưới lưỡi. Hướng dẫn chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản khuyến cáo:
uống một viên mifepristone 200mg, sau 24–48 giờ có thể dùng hai viên misoprostol 200μg cho thai đến 7 tuần;
bốn viên misoprostol 200μg cho thai đến 9 tuần.
• Medabon® được đăng ký để phá thai dưới chín tuần (63 ngày) tính từ ngày đầu của kỳ kinh cuối cùng.
• Phá thai nội khoa bằng mifepristone và misoprostol đã được chứng minh đạt hiệu quả tới 98% cho tuổi thai đến
chín tuần (63 ngày).5
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Sàng lọc để dùng Medabon®

Chống chỉ định

Các cân nhắc đặc biệt

Một vài trường hợp khách hàng không được dùng
Medabon®.

Có rất ít bằng chứng về việc phá thai nội khoa cho
các phụ nữ trong các điều kiện sau đây: thiếu máu
nặng (hemoglobin <9 g/dL), mắc các bệnh mãn tính,
không ổn định về sức khỏe, hoặc đang trong tình
trạng nhiễm trùng. Tuy nhiên phá thai nội khoa vẫn
có thể áp dụng cho những phụ nữ này nếu sẵn có
các lựa chọn cho chăm sóc phá thai an toàn, chuyển
tuyến, và đánh giá lâm sàng.

Khách hàng không thể sử dụng Medabon® nếu họ:
• Dị ứng với bất kỳ loại thành phần nào của
thuốc (mifepristone, misoprostol, hoặc một
prostaglandin khác).
• Có rối loạn chuyển hoá porphyria di truyền, một
bệnh về máu hiếm gặp.14
• Có rối loạn về đông máu hay đang điều trị thuốc
chống đông máu, trừ khi cơ sở dịch vụ có sẵn
máu để truyền (tuy nhiên cũng có rất ít bằng
chứng mô tả về việc cung cấp dịch vụ phá thai
trong những trường hợp như vậy)
• Chửa ngoài tử cung hoặc nghi ngờ chửa ngoài
tử cung.

Thận trọng khi dùng:
Khách hàng trong các trường hợp sau cần chú ý
khi sử dụng Medabon:
• Đang điều trị corticosteroid toàn thân kéo dài cho
các bệnh hen suyễn hay các bệnh khác.15,16 Những
khách hàng dùng thuốc xịt điều trị bệnh hen
suyễn, thuốc không có tác dụng toàn thân vẫn có
thể sử dụng Medabon®.
• Suy thượng thận mãn tính. Người phụ nữ bị suy
thượng thận mãn tính, khi sử dụng mifepristone
có thể bị mất nước cấp tính, hạ huyết áp hay nặng
hơn là bị choáng. Những người này nên dùng tăng
liều glucocorticoids khi sử dụng mifepristone và
theo dõi cẩn thận các dấu hiệu và triệu chứng của
choáng.15,16
Lưu ý: Phụ nữ đa thai17 hoặc béo phì18 vẫn có thể
dùng Medabon® với liều giống như những người phụ
nữ khác. Ngoài ra, những người phụ nữ đã từng dùng
Medabon® thì hiệu quả của thuốc cũng không hề bị
giảm nếu dùng lại.

Những phụ nữ sau đây có thể dùng Medabon®,
nhưng cần thêm thông tin hoặc chăm sóc lâm sàng:
• Phụ nữ đang cho con bú. Misoprostol hấp thu
vào sữa mẹ ngay sau khi dùng thuốc, mifepristone
cũng vâỵ. Tuy nhiên hiện không có bằng chứng
chứng tỏ các thuốc này có hại cho trẻ bú mẹ. 19
• Phụ nữ đang mang dụng cụ tử cung (DCTC).
Phụ nữ đang mang DCTC vẫn có thể dùng được
Medabon® ngay sau khi lấy DCTC ra. Xem trang
11 để biết thêm thông tin về bắt đầu tránh thai lại
sau khi phá thai bằng Medabon®.
• Phụ nữ mắc các viêm nhiễm lây truyền qua
đường tình dục (STIs). Những phụ nữ đã được
chẩn đoán xác định là mắc STI cần điều trị bệnh
đồng thời với phá thai nội khoa. Những phụ nữ
nghi ngờ mắc STI nên được thăm khám, hoặc
chuyển tuyến và điều trị, tuy nhiên việc điều trị STI
không nên trì hoãn việc phá thai nội khoa.
Medabon® được cấp giấy phép để phá thai đến chín
tuần, khả năng nhạy cảm với yếu tố Rh trong giai đoạn
này là rất thấp. Cho đến hiện tại không có đủ bằng
chứng để đề nghị sàng lọc yếu tố Rh cho thai đến chín
tuần tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng.20 Tùy
thuộc vào tỷ lệ Rh âm trong quần thể dân số và khả
năng cung cấp globulin kháng Rh mà mỗi quốc gia có
thể đưa ra các quy định về sàng lọc yếu tố Rh.
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Chẩn đoán có thai và tuổi thai
Medabon® được cấp phép để phá thai đến 9 tuần: nói
một cách khác, khách hàng có thể dùng Medabon®
để phá thai đến 63 ngày tính từ ngày đầu tiên của
chu kỳ kinh cuối cùng.
Tuổi thai có thể chẩn đoán bằng khai thác bệnh sử và
thăm khám thực thể. Nếu các dấu hiệu có thai không
rõ ràng có thể tiến hành xét nghiệm máu hoặc nước
tiểu. Siêu âm là cần thiết để giúp xác nhận thai trong
tử cung và chẩn đoán xác định tuổi thai trong trường
hợp sai lệch ngày hoặc không nhớ ngày đầu tiên của
chu kỳ kinh cuối cùng.

Lựa chọn phá thai nội khoa hay hút thai
bằng bơm hút chân không
Cả hai phương pháp phá thai nội khoa hay hút thai
bằng bơm hút chân không đều là các phương pháp
có thể áp dụng được để đình chỉ thai nghén. Khách
hàng sẽ tìm được cho mình một phương pháp phá
thai hợp lý nếu họ được tự lựa chọn.25,26
Khách hàng chọn phá thai nội khoa hoặc hút thai vì
nhiều lý do khác nhau phù hợp với hoàn cảnh và văn
hoá của họ. Những yếu tố mà phụ nữ cân nhắc khi
lựa chọn các phương pháp phá thai sẵn có bao gồm
tuổi thai, thời gian của quy trình phá thai, địa điểm
phá thai và những vấn đề mà họ sẽ phải trải qua.23
Cả hai phương pháp phá thai nội khoa và hút chân
không đều an toàn và hiệu quả với tỷ lệ biến chứng
thấp.11,27 Hiện có rất ít các tình huống rõ ràng về ưu
tiên cho phương pháp nào.

Chửa ngoài tử cung không được chẩn đoán
Chửa ngoài tử cung là trường hợp thai làm tổ bên
ngoài buồng tử cung. Medabon® không điều trị
các trường hợp chửa ngoài tử cung. Chửa ngoài tử
cung là tình trạng có từ trước đó chứ không phải
là một biến chứng của phá thai. Do đó, chửa ngoài
tử cung có thể được chẩn đoán khi khách hàng
phá thai nội khoa được thăm khám lâm sàng trước
quy trình phá thai. Tuy nhiên, chửa ngoài tử cung
có thể không được phát hiện trong khi thăm khám
và thậm chí còn tiếp tục không được phát hiện
sau khi đã áp dụng phá thai nội khoa. Một phụ nữ
có thể vẫn chảy máu và đau bụng sau khi sử dụng
Medabon®, ngay cả khi họ bị chửa ngoài tử cung,
và cán bộ cung cấp dịch vụ không thể kiểm tra
được tổ chức sảy để xác nhận sự chấm dứt mang
thai. Do đó, chẩn đoán và điều trị chửa ngoài tử
cung có thể xảy ra trong thời kỳ theo dõi.
Các triệu chứng điển hình của chửa ngoài tử cung
là đau bụng hoặc đau vùng tiểu khung—thường
là một bên—và ra máu âm đạo. Đau và chảy máu
có thể liên tục hay ngắt quãng, và trong một số

trường hợp, không có các triệu chứng này.28 Các
yếu tố nguy cơ cao đối với chửa ngoài tử cung bao
gồm phẫu thuật vòi tử cung, triệt sản, tiền sử chửa
ngoài tử cung trước đó, tử cung phơi nhiễm với
diethylstilbestrol, sử dụng dụng cụ tử cung*, và các
bệnh của vòi tử cung.30
Siêu âm đôi khi có thể chẩn đoán được chửa ngoài
tử cung, nhưng thường thì siêu âm chỉ có thể xác
nhận không có thai ở trong tử cung. Định lượng
liên tiếp β-hCG và siêu âm không có thai trong tử
cung, trên bệnh nhân không có triệu chứng, có thể
nghi ngờ nhiều đến chửa ngoài tử cung. Rất ít khi
có thể nhìn thấy chửa ngoài tử cung trên siêu âm,
trừ khi có một máy siêu âm tốt, dùng đầu dò âm
đạo hoặc người làm siêu âm có trình độ và vùng
tiểu khung cũng như vị trí của chửa ngoài tử cung
của bệnh nhân dễ quan sát. Nếu không có sẵn máy
siêu âm và rất nghi ngờ chửa ngoài tử cung thì nên
chuyển bệnh nhân đến dịch vụ phụ khoa thích hợp
để điều trị.

* Phụ nữ mang dụng cụ tử cung và triệt sản nếu có thai thì có nhiều khả năng bị chửa ngoài tử cung hơn là chửa trong tử cung, nhưng khả năng có thai của
những người phụ nữ này thấp hơn rất nhiều so với những người không dùng biện pháp tránh thai.29
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Những lý do khuyến cáo chọn phá thai nội khoa:
• Tình trang béo phì. Thực hiện thủ thuật trên các
khách hàng này có thể là một thách thức.1
Các bất thường ở tử cung, u xơ tử cung hay dính cổ
tử cung.
• Mong muốn tránh những can thiệp ngoại khoa.
Những lý do khuyến cáo chọn phá thai ngoại khoa
(thường là hút thai):
• Chống chỉ định phá thai nội khoa.
• Thời gian hoặc điều kiện địa lý không cho phép
theo dõi sau phá thai nội khoa để xác định sảy
thai hoàn toàn.
• Một phụ nữ tự lựa chọn họ muốn được triệt sản
hoặc muốn đặt dụng cụ tử cung đồng thời với
phá thai.
• Nghi ngờ chửa ngoài tử cung (có thể kiểm tra tổ
chức để xem đã hút được thai chưa).

Mỗi phụ nữ khi lựa chọn phá thai nội khoa cần
được thông báo rõ ràng:
• Những điều sẽ được thực hiện ở mỗi lần thăm
khám và những gì sẽ xảy ra và cần làm ở nhà.
• Phá thai nội khoa có thể diễn ra như thế nào.
• Những tác dụng phụ thường xảy ra.
• Thời gian của quy trình phá thai nội khoa.
• Những nguy cơ tiềm ẩn và biến chứng có thể xảy ra.
• Những loại thuốc giảm đau có thể sử dụng và cách
dùng.
• Khách hàng phải thực hiện đủ quy trình phá thai
nội khoa khi bắt đầu áp dụng.
• Khi nào khách hàng trở về với sinh hoạt bình
thường của họ, bao gồm cả quan hệ tình dục.
• Khi nào khách hàng cần can thiệp y tế.
• Những phương pháp tránh thai sẵn có, cách dùng
như thế nào và khi nào có thể áp dụng.
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3

Kê dơn và sử dụng Medabon®

Lên kế hoạch phá thai nội khoa với
Medabon®
Khi khách hàng đến cơ sở y tế để phá thai thì nhân
viên cung cấp dịch vụ nên lập thời gian biểu cho cả
quá trình phá thai nội khoa. Với hầu hết các phụ nữ,
thai sẽ sẩy trong vòng bốn đến sáu giờ sau khi dùng
misoprostol.31 Chảy máu và đau bụng có thể sẽ xảy ra
nặng nhất trong thời gian này. Nếu misoprostol được
dùng tại bệnh viện, thì khách hàng nên ở lại bệnh
phòng cho đến khi cảm thấy thoải mái thật sự và có
thể về nhà. Khách hàng nên được tư vấn trước những
thông tin này để họ có kế hoạch sắp xếp công việc
và gia đình cũng như lựa chọn người chăm sóc cho
mình khi dùng misoprostol.
Khách hàng cũng cần tiếp cận được với các dịch vụ
chăm sóc cấp cứu trong quá trình phá thai nội khoa.
Nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng cần chọn cơ sở
y tế nào gần nhất họ có thể tìm kiếm sự chăm sóc cấp
cứu trong trường hợp có biến chứng nghiêm trọng,
tuy điều này hiếm khi xảy ra.

Sử dụng Medabon®
Bước 1. Khách hàng uống một viên mifepristone.
Nếu họ bị nôn trong vòng 30 phút sau uống
mifepristone, họ cần phải uống lại viên
mifepristone khác.
Bước 2. D
 ùng hai viên misoprostol 200-μg cho thai
đến 7 tuần, hoặc bốn viên misoprostol
200‑μg cho thai đến 9 tuần vào một hoặc hai
ngày (24–48 giờ) sau đó (xem “Cách sử dụng
Misoprostol,” trang 3).
Dùng đường âm đạo: Khách hàng hoặc nhân viên y tế
sử dụng ngón tay để đẩy hai hoặc bốn viên vào trong
âm đạo càng sâu càng tốt.
Khi đặt misoprostol vào âm đạo nhân viên y tế cần
theo đúng chỉ dẫn trên hộp và phải đi găng tay sạch.
Nếu khách hàng tự đặt misoprostol, dù là ở nhà hoặc
tại cơ sở y tế cần rửa tay trước khi dặt.

Ngậm dưới lưỡi: Khách hàng nên đặt hai viên
misoprostol dưới lưỡi và đợi thuốc tan hết. Ngay sau
khi thuốc tan, với thai đến 9 tuần có thể ngậm hai
viên tiếp theo giống như vậy. Nếu hai viên đầu chưa
tan hết sau 20 phút, khách hàng có thể nuốt hết phần
chưa tan và ngậm nốt hai viên còn lại.
Một số phụ nữ có thể muốn ngậm cả bốn viên cùng
một lúc (với thai đến 9 tuần). Trong trường hợp này,
họ nên ngậm cả cả bốn viên dưới lưỡi và chờ cho
chúng tan hết. Nếu không tan sau 20 phút thì có thể
nuốt hết phần còn lại.
Uống toàn bộ hai viên bốn viên (đường uống) ít hiệu
quả hơn so với ngậm dưới lưỡi cho đến khi tan hết
hoặc ngậm trong 20 phút.5
Xem thêm thông tin ở bước 3, tái khám theo dõi
trong trang 12.

Trở lại sinh hoạt bình thường
Khách hàng cần được biết rõ ràng khi nào họ có thể
trở lại sinh hoạt bình thường. Ví dụ:
• Có thể tắm bồn hoặc vòi sen được bình thường tại bất
kỳ thời điểm nào trong quá trình phá thai. Không
được thụt rửa âm đạo.32
• Khách hàng có thể hỏi khi nào thì có thể quan hệ
tình dục lại. Không có bằng chứng để đề xuất thời gian
lý tưởng khi nào thì quan hệ lại, nhưng họ được khuyến
khích chờ đợi cho đến khi cảm thấy thoải mái và sẵn
sàng (xem dưới đây).
• Khách hàng có thể phóng noãn, và do đó có thể
có thai, trước khi có kinh trở lại. Khách hàng muốn
tránh thai nên sử dụng một biện pháp tránh thai
trong khi quan hệ tình dục sau khi dùng Medabon®.
Phụ nữ có thể phóng noãn sớm nhất mười ngày
sau phá thai. Xem trang 11 để biết thêm thông tin
về các lựa chọn tránh thai.
• Hành kinh lại sau phá thai nội khoa thường khoảng
sau năm tuần.33

Thăm khám và phác đồ Medabon®

Bướ c 1

•
•
•
•
•

Thăm khám ban đầu và dùng mifepristone

Xác nhận có thai và tuổi thai.
Tư vấn mang thai tiếp/lựa chọn phá thai.
Hỏi bệnh sử và thăm khám thực thể.
Sàng lọc chống chỉ định và các yếu tố nguy cơ.
Loại trừ chửa ngoài tử cung.
Đối với phụ nữ chọn Medabon® và dùng misoprostol
tại cơ sở y tế:
•
•
•
•
•

Tư vấn cho khách hàng về những gì sẽ diễn ra.
Đặt hẹn cho các lần thăm khám.
Lập kế hoạch dự phòng cho tình huống cấp cứu.
Hướng dẫn các cách xử trí các tác dụng phụ.
Khách hàng uống mifepristone.

Bướ c 2

Đối với phụ nữ chọn Medabon® và dùng misoprostol
ở nhà:
• Tư vấn cách dùng misoprostol đường âm đạo hay
dưới lưỡi, có thể trợ giúp bằng hình ảnh về cách
dùng.
• Giải thích về các dấu hiệu của tai biến và đảm bảo
chắc chắn khách hàng có tài liệu về vấn đề này.
• Dặn dò khách hàng trong các trường hợp cấp cứu.
• Hướng dẫn các cách xử trí các tác dụng phụ và cấp
thuốc giảm đau.
• Hẹn khám lại.
• Cung cấp misoprostol mang về nhà.
• Khách hàng uống mifepristone.

Dùng Missoprostol (24–48 giờ sau)

Tại cơ sở y tế:
• Dùng misoprostol đường âm đạo hoặc dưới lưỡi.
• Cung cấp thuốc giảm đau.
• Giải thích về các dấu hiệu của tai biến có thể gặp
và đảm bảo chắc chắn khách hàng có tài liệu về
vấn đề này.
• Hẹn khám lại.
• Đánh giá tác dụng phụ và cách giải quyết.
Tại nhà:

Tránh thai
Thảo luận sớm về lựa chọn các biện
pháp tránh thai ngay trong quá trình
phá thai.
Sự lựa chọn phương pháp tránh thai
của khách hàng sẽ xác định khi nào
cung cấp biện pháp tránh thai.

• Khách hàng dùng misoprostol đường âm đạo
hoặc dưới lưỡi.

Bướ c 3

Khám lại (10–14 ngày sau khi uống mifepristone)

• Xác nhận phá thai thành công (hầu hết các phụ nữ thuộc nhóm này).
• Nếu khách hàng vẫn đang chảy máu (xem trang 12 để biết thêm chi tiết), lựa chọn điều trị bao gồm:
• Chờ đợi thêm cho đến khi ngừng chảy máu.
• Thêm liều misoprostol.
• Hút buồng tử cung.
• Trong trường hợp thai tiếp tục phát triển thì cần phải hút thai.
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Xử trí các ảnh hưởng của phá thai
Chảy máu
Chảy máu có thể giải quyết tương tự như trường
hợp hành kinh nhiều hoặc như sảy thai tự nhiên (ví
dụ, dùng băng vệ sinh hoặc bông). Chảy máu nhiều
nhất là sau uống misoprostol—thường gặp trong
khi sảy thai—chảy máu nhẹ có thể kéo dài hai tuần
hoặc lâu hơn. Hiếm khi ngừng chảy máu và sau đó
lại chảy máu lại. Một số phụ nữ, khoảng 20% trong
một nghiên cứu, có thể tiếp tục có chảy máu hoặc ra
máu thấm giọt 35–42 ngày sau khi bắt đầu phá thai
nội khoa.34 Nếu chảy máu nhiều, kéo dài, hoặc gây
ra thiếu máu (các triệu chứng thiếu máu, như chóng
mặt, mệt mỏi), thì cần tiến hành hút buồng tử cung,
truyền dịch, truyền máu. Nguy cơ chảy máu phải can
thiệp (truyền và/hoặc hút tử cung) dao động từ 0,02
đến 1,8%.35-37
Co thắt và đau bụng
Khách hàng có thể cảm thấy đau trong vài giờ đầu
tiên sau khi dùng misoprostol.1 Họ nên được cung cấp
thuốc giảm đau (hoặc nơi không có thuốc giảm đau
cần kê đơn để khách hàng mua) và có thuốc giảm
đau sẵn sàng khi dùng misoprostol. Thuốc giảm đau
chống viêm không steroid (NSAIDs) như ibuprofen
(400–800 mg) được chứng minh là hiệu quả hơn
paracetamol (500–1.000mg)38 và có thể uống cùng
lúc với misoprostol, nhưng không được uống trước.
Nếu có thể, khách hàng nên có thuốc giảm đau hoặc
ít nhất được kê đơn thuốc giảm đau narcotic trong
trường hợp họ cần sử dụng; 30–40 mg codeine có
thể được bổ sung cùng với NSAIDs hoặc paracetamol.
Khách hàng cần được tư vấn dùng các biện pháp
khác để cảm thấy dễ chịu hơn, chẳng hạn như sử
dụng chai nước nóng để chườm bụng.

Tìm kiếm sự chăm sóc cho các tai biến có
thể gặp
Khi hướng dẫn khách hàng về cách sử dụng
Medabon®, điều quan trọng là phải nhấn mạnh tai
biến nghiêm trọng là rất hiếm, nhưng họ phải luôn để
ý tới các dấu hiệu và triệu chứng sau đây, và tìm kiếm
sự trợ giúp (lý tưởng nhất là từ nhân viên cung cung
cấp dịch vụ ban đầu của họ) khi họ có các triệu chứng:
• Chảy máu nhiều, liên tục đến mức mà họ cảm thấy
mệt mỏi, hoặc ra máu thấm đẫm hơn hai băng vệ
sinh trong mỗi giờ trong hai giờ liền.
• Sốt từ 38°C trở lên kéo dài trên một ngày sau khi
dùng misoprostol.
• Nôn mửa hoặc tiêu chảy trên một ngày sau khi
dùng misoprostol.
• Đau bụng nhiều, liên tục, hoặc tăng lên, không
giảm sau dùng thuốc giảm đau, nghỉ ngơi và
chườm nóng.
Chảy máu ít hoặc không chảy máu sau 24–48 giờ
dùng misoprostol không phải là dấu hiệu cấp cứu,
nhưng cần phải đi khám vì có thể là dấu hiệu của thai
tiếp tục phát triển.
Nhiễm trùng sau phá thai nội khoa là rất hiếm. Tuy
nhiên, khách hàng cần được tư vấn về các triệu chứng
nhiễm trùng và khuyến khích đi khám khi nhiễm
trùng xảy ra. Các nhiễm trùng nặng, nên xác định xem
cần điều trị gì; thuốc kháng sinh đường uống được sử
dụng cho hầu hết các nhiễm trùng.39
Cần cung cấp các thông tin in sẵn về các dấu hiệu
của biến chứng để khách hàng mang về nhà (xem
mẫu tài liệu trong tài liệu này). Như đã nêu trên, cán
bộ cung cấp dịch vụ và khách hàng nên thảo luận
về kế hoạch dự phòng cho các trường hợp cấp cứu
trước khi tiến hành phá thai. Lý tưởng là khách hàng
nên đến khám khi có các biến chứng ở nơi cung cấp
dịch vụ ban đầu của họ. Khi đi khám trong trường
hợp cấp cứu khách hàng nên mang theo cả những tài
liệu có thông tin về phá thai, phòng khi cơ sở y tế đến
khám không quen với phá thai nội khoa và các biến
chứng của nó.
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Hầu hết các chăm sóc hỗ trợ tương tự như trường
hợp sau sảy thai tự nhiên, và có nhiều cơ sở y tế có
thể giải quyết các trường hợp như vậy. Trong một số
trường hợp hiếm, tai biến nghiêm trọng xảy ra cần
cấp cứu khẩn cấp (xem “Hướng dẫn cho cán bộ cung
cấp dịch vụ cấp cứu” bao gồm trong bộ tài liệu này).

Tư vấn và dịch vụ tránh thai
Khách hàng phá thai bằng Medabon® nên được cung
cấp một biện pháp tránh thai. Phụ nữ có thể có thai
lại trong vòng mười ngày kể từ ngày phá thai nếu
không sử dụng một phương pháp tránh thai hiệu
quả.40 Các bằng chứng đã chỉ ra rằng có thể sử dụng
bất kỳ phương pháp tránh thai hiện đại nào sau phá
thai không có tai biến.41,42
Khách hàng có thể bắt đầu dùng biện pháp tránh
thai nội tiết, viên kết hợp (estrogen và progestin)
hoặc viên chỉ có progestin-trong cùng ngày dùng
misoprostol, khoảng thời gian mà quá trình sảy thai
thường diễn ra.43 Những phương pháp này bao gồm
thuốc tránh thai uống44-46 thuốc tránh thai tiêm, thuốc
cấy tránh thai, và miếng dán. Đối với khách hàng
dùng misoprostol ở nhà, họ có thể được cung cấp bất
kỳ loại thuốc nào có thể tự dùng và bắt đầu vào ngày
dùng misoprostol. Họ có thể gặp cán bộ cung cấp
dịch vụ để tiêm thuốc tránh thai hay cấy thuốc dưới
da. Vòng tránh thai đặt âm đạo có thể bắt đầu khi đã
giảm chảy máu sau khi thai đã sảy.

Bao cao su, thuốc diệt tinh trùng, mũ cổ tử cung, và
màng ngăn âm đạo có thể sử dụng ngay khi bắt đầu
quan hệ tình dục lại.1 Nếu phụ nữ muốn đặt dụng cụ
tử cung hoặc triệt sản, các thủ thuật này được thực
hiện sau khi chẩn đoán chắc chắn họ không còn có
thai nữa và thai đã sảy hoàn toàn.
Phương pháp tự nhiên, tính vòng kinh chỉ có thể bắt
đầu cho đến khi khách hàng có kinh trở lại, còn nếu
có quan hệ tình dục thì phải áp dụng một biện pháp
rào cản khác như bao cao su hoặc màng ngăn âm
đạo—trong khi chờ đợi.
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4

Theo dõi

Tái khám khoảng hai tuần (10–14 ngày) sau khi dùng
Medabon®. Trong lần khám này, cán bộ cung cấp dịch
vụ cần đánh giá khách hàng không còn mang thai,
chảy máu trong phạm vi cho phép, đảm bảo đã cung
cấp biện pháp tránh thai nếu họ muốn, và trả lời các
câu hỏi của họ. Xác nhận thai nghén đã chấm dứt
bằng khám khung chậu, tình trạng chảy máu và hỏi
bệnh hoặc bằng siêu âm nếu cần thiết.
Dưới đây là những tình huống có khả năng gặp cho
hầu hết các trường hợp tái khám:

Phá thai thành công
Khách hàng không còn cảm thấy mang thai, uống
thuốc theo đúng hướng dẫn, đã chảy máu và đau
bụng co thắt tương ứng với một trường hợp phá thai
nội khoa đã thành công. Trường hợp này hay gặp nhất.

Chảy máu
Tình trạng chảy máu gây mệt mỏi hoặc khó chịu cho
khách hàng, trong đó một số ít trường hợp thực sự là
cấp cứu. Trong trường hợp chảy máu này, thai nghén
không còn phát triển, nhưng chảy máu không giảm
dần.Thăm khám tiểu khung thấy tử cung nhỏ hoặc
không có thai. Có thể lựa chọn các cách điều trị (trừ
khi có chỉ định khác): 1) chờ đợi thêm để đến khi
ngừng chảy máu; 2) thêm liều misoprostol có thể giúp
tử cung co hồi và tống xuất tổ chức còn sót lại hoặc
túi ối đã ngừng phát triển; hoặc 3) hút buồng tử cung.
Các hình thái chảy máu yêu cầu can thiệp là:
• Chảy máu nhiều, liên tục. Khách hàng có thể có bị
chảy máu liên tục như trong thời gian bị hành kinh
nhiều kể từ khi dùng misoprostol. Nếu khách hàng
cảm thấy mệt mỏi quá thì cần hút buồng tử cung.
Nếu tình trạng lâm sàng ổn định và bệnh nhân cảm
thấy tốt, thì có thể cho thêm một liều misoprostol
nếu họ có thể và sẵn sàng trở lại vào hai ngày đến
một tuần sau đó, tùy thuộc vào thời gian và số
lượng chảy máu, để đánh giá xem chảy máu đã
hết chưa.45 Mặc dù một số cán bộ dùng thêm liều
misoprostol thứ hai để tăng co bóp tử cung và tống

nốt mô thai còn sót, hay túi ối chưa sảy ra47; nhưng
việc sử dụng liều misoprostol lặp lại để làm giảm sự
chảy máu này chưa được nghiên cứu.
• Ra máu thất thường. Một số phụ nữ ra máu ít
một, thấm giọt, ngày có ngày không, đôi khi ra máu
rất nhiều. Nếu khách hàng có biểu hiện thiếu máu
thì cần hút buồng tử cung ngay.
• Băng huyết. Băng huyết gây rối loạn huyết động
là trường hợp cấp cứu và cần hút buồng tử cung
ngay lập tức. Nếu băng huyết nặng cần truyền máu
hoặc dịch ngay. Nếu không có sẵn dịch vụ truyền
thì phải chuyển đến cơ sở y tế cung cấp dịch vụ
này gần nhất.

Tiếp tục mang thai
Khách hàng vẫn còn dấu hiệu của thai nghén hoặc
thăm khám thấy tử cung to hơn lần trước. Cần phải
can thiệp bằng hút buồng tử cung.

Khả năng dị tật nếu tiếp tục giữ thai
Bằng chứng về dị tật liên quan đến mifepristone hoặc
misoprostol chưa được kết luận. Ước tính khoảng hai
triệu trường hợp phá thai nội khoa từ năm 1987 đến
2008 ở các quốc gia, nơi mà Exelgyn Laboratories uỷ
quyền tiếp thị sản phẩm mifepristone—Mifegyne®—
tổng số có 26 trường hợp dị tật được báo cáo trong
các trường hợp không thành công hoặc khách
hàng thay đổi ý kiến không phá thai nữa sau khi
uống mifepristone.48 Sáu trường hợp dị tật báo
cáo sau khi mới sử dụng mifepristone, và hai mươi
trường hợp khác đã sử dụng cả mifepristone và một
prostaglandin. Theo tác giả này, không một trường
hợp nào được kết luận có liên quan đến việc điều trị.
Khách hàng lựa chọn tiếp tục giữ thai nên được tư
vấn về khả năng dị tật và cần được theo dõi sát trong
thời kỳ thai nghén.
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