Tác dụng phụ của thuốc phá thai đến
sức khỏe nữ giới
bỏ thai bằng thuốc Misoprostol là cách được nhiều nữ chọn lựa Trên thực tế khi lỡ mang thai phía ngoài ý
định bởi tính kín đáo, nhanh chóng, hiệu quả cũng như tiết kiệm. Nhưng, đây cũng có khả năng là con
dao “2 lưỡi”, dẫn đến nhiều tác dụng nguy hại đến sức khỏe, chức năng sinh sản, thậm chí là tính mệnh
về sau. Vì vậy, vấn đề biết chuẩn xác các tác dụng phụ của thuốc phá thai Misoprostol sẽ giúp cho
nữ có khả năng tự bảo vệ sức khỏe của bản thân được tốt hơn hết.

Thuốc phá thai Misoprostol Là Gì?
phá thai bằng thuốc Misoprostol được đánh giá là an toàn cũng như nhanh chóng nhất trong các phương
pháp phá thai. Tuy vậy, thuốc phá thai chỉ được áp dụng phỏng đoán bào thai từ 5 – 7 tuần tuổi, đã từng
vào tử cung làm cho tổ, sức khỏe phụ nữ mang thai tốt, không bị rối loạn đông máu, tim mạch, huyết áp,
không mắc dị ứng đối với một số đối tượng thuốc bỏ thai.
Theo bác sĩ chuyên khoa chúng tôi Đa Khoa Âu Á, thuốc phá thai Misoprostol nếu lấy theo đúng chỉ định,
đảm bảo các bước an toàn thì hữu hiệu đình chỉ thai có thể đạt đến 98%. Thuốc phá thai dạng này
thường được lấy hàng đầu qua đường dùng hoặc đặt trực tuyến lên dạ con nhằm kích ứng tử cung thụt
bóp.
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biện pháp lấy Thuốc bỏ thai Misoprostol
Thuốc phá thai Misoprostol 200mcg là thuốc thuộc nhóm Prostaglandine. Loại thuốc này thì có tác gây
xìu tử cung của bà bầu, kích thích dạ con tụt bóp và khiến cho nữ giới chuyển dạ tự nhiên, sảy thai an
toàn.
Thuốc được dùng chính qua đường sử dụng hoặc đặt. Bên cạnh đó tại 1 số trường hợp, Misoprostol còn
tác dụng phòng chống hiện tượng viêm loét dạ dày cũng như một số mức độ ra máu, kích thích tử cung
tụt bóp khi sinh nở.
Thuốc phá thai Misoprostol nên được lấy theo đúng chỉ định của bác sĩ để biết được liều số lượng thích
hợp và phải được làm theo những bước cơ bản như sau:
- bác sĩ siêu âm, xét nghiệm để biết chính xác tuổi thai, vị trí thai cùng với sức khỏe phụ nữ mang thai
được xem thì có đầy đủ cơ hội phá thai bằng thuốc hoặc không.
- Nếu đầy đủ điều kiện bỏ thai bằng thuốc chuyên gia sẽ chỉ dẫn phụ nữ mang thai sử dụng thuốc phá
thai Misoprostol.
- Rồi bác sĩ sẽ theo dõi tim mạch, huyết áp của thai phụ, nếu ổn định mới cho biết về nhà nằm nghỉ.
- 2 tuần sau lúc bỏ thai bằng thuốc nữ tái thăm khám để xét nghiệm kết quả phá thai thành tựu hay chưa.

phản ứng phụ Của Thuốc phá thai Misoprostol
Dù cho bỏ thai bằng giải pháp nào đi chăng nữa nếu làm không ít lần ở những cơ sở y tế không được
bảo vệ hay chị em tự tiện mua thuốc bỏ thai Misoprostol sẽ có nguy cơ bắt gặp các tác dụng phụ như
sau:
những tác dụng phụ của thuốc bỏ thai Misoprostol thông thường sau đây phần lớn chị em sẽ bị phải
khi sử dụng thuốc:

1/ tác dụng phụ của thuốc phá thai Misoprostol: xuất huyết âm đạo

một trong số các tác dụng phụ của thuốc bỏ thai Misoprostol nữ giới thường thấy
nhất là ra máu âm đạo khoảng tầm 5 – 10 ngày. Các ngày đầu tiên số lượng
máu ra không ít Rồi giảm sút dần Tiếp đó hết hẳn. Máu thường hay có nguy cơ
bị vón cục, Việc này là thường thì chị em không nên quá hoang mang.
2/ phản ứng phụ của thuốc phá thai Misoprostol: chị em bị đau đớn bụng

khi chị em dùng viên thuốc thứ 2 tử cung sẽ bị kích ứng, tụt bóp mạnh để đẩy
thai nhi và sản dịch ra bên ngoài tương tự như sảy thai thiên nhiên cần sẽ thấy
một số cơn đau bụng âm ỉ giống đau đớn trong chu kỳ kinh nguyệt. Nhưng mà,
nếu phái đẹp mắc đau bụng quằn quại thì cần phải lưu ý vì vô cùng có khả
năng phá thai với thuốc không thành công.
3/ tác dụng phụ của thuốc phá thai Misoprostol: Sốt

Sau lúc uống thuốc bỏ thai Misoprostol phụ nữ dễ thì có dấu hiệu nhận biết
sốt nhẹ, ớn lạnh. Điều đó chứng tỏ người của bạn đang phản ứng đối với thuốc

phá thai. Chị em lưu ý nếu người sốt nhẹ thì cần nằm ngồi nghỉ, ăn uống toàn
diện chất dưỡng chất. Song, nếu sốt cao kéo dài trong lâu ngày thì cần phải
quay lại bệnh viện chuyên khoa để được chuyên gia xét nghiệm, kiểm tra sớm.
4/ dùng thuốc phá thai khiến cho nữ bị tiêu chảy

một trong số các phản ứng phụ của thuốc phá thai Misoprostol cũng nên nói tới là
hiện tượng tiêu chảy. Chị em không cần quá lo sợ về cấp độ này, nếu lâu ngày
thì cần đến gặp chuyên gia ngay.
5/ chóng mặt đau đầu lúc uống thuốc bỏ thai

Sau lúc dùng thuốc bỏ thai chắc chắn chị em phụ nữ sẽ bị mệt mỏi, đau đầu,
hoa mắt. Đây cũng chính là một tác dụng phụ thường gặp của thuốc bỏ thai
phái đẹp gặp phải. Độ này sẽ kéo dài một vài ngày Rồi hết.
Vừa rồi là các tác dụng phụ của thuốc phá thai Misoprostol phái đẹp có khả năng mắc phải lúc sử
dụng. Tùy vào cơ địa, giai đoạn sức khỏe mỗi bạn nam các phản ứng phụ này có nguy cơ tiếp diễn tất cả
hoặc những dấu hiệu nhận biết. Nếu xuất hiện các biểu hiện người bất thường sau khi phá thai như: ra
máu âm đạo kéo dài, cảm giác đau bụng quằn quại, sốt cao, xuất huyết thấy mùi hôi… thì ca phá thai có
thể không thành công, chị em phụ nữ nên đi kiểm tra sớm.

Tự sử dụng Thuốc phá thai Misoprostol tại nhà liệu có
nguy hiểm Không?
Thuốc bỏ thai Misoprostol chỉ an toàn khi được chuyên gia chỉ dẫn, nếu chị em tự tiện mua thuốc về uống
vô cùng có nguy cơ gây nhiều tai biến nguy hại như sau:
- dễ mắc sót nhau, sót thai trong lòng dạ con, nếu không được giải quyết kịp thời sẽ dẫn đến viêm nhiễm
cơ quan có con.
- Thai còn sót lại cùng với tiếp tục tiến triển cần phải không khó mắc dị tật bẩm sinh, đe dọa đến quá trình
phát triển về sau.
- uống thuốc thiếu liều lượng sẽ làm cho thai chết lưu, không đẩy toàn bộ khối thai ra khỏi lòng dạ con.
- giai đoạn nhiễm trùng, sót nhau, sót thai nếu không nên khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới
công dụng buồng trứng, vòi trứng, tăng khả năng bệnh vô sinh hiếm muộn.
- nguy hại hơn, tự tiện sử dụng thuốc phá thai tại gia không khó mắc băng huyết, nếu không được cấp
cứu sớm khiến cho nữ bị thiếu máu rất lớn, có nguy cơ gây nên mất mạng.

một số chú ý Sau khi dùng Thuốc bỏ thai
Để đảm bảo sức khỏe và chức năng sinh con về sau cho biết phái đẹp được an toàn, khi dùng thuốc
Misoprostol để bỏ thai, chị em nên chú ý một số điều sau đây:
một số lưu ý sau khi sử dụng thuốc phá thai Misoprostol
- Thuốc bỏ thai Misoprostol chỉ đem đến hiệu quả lúc thai dưới 7 tuần tuổi, đã vào tử cung làm tổ.
- nữ giới chớ nên tự tiện mua thuốc phá thai về nhà uống để không nên một số tai biến nguy hại về sau.

- sử dụng thuốc bỏ thai xong phái đẹp nên ngồi nghỉ nhiều, ít di chuyển, hoạt động mạnh, không mang
vác quần áo nặng.
- Trong những hôm chảy máu "cô bé" chị em phụ nữ nên vệ sinh khu vực kín sạch, thay băng rửa ráy
liên tiếp để không nên mắc viêm nhiễm khu vực kín.
- chị em phụ nữ nên kiêng "làm chuyện ấy" tình dục ít nhất 1 tháng để người được khôi phục, không
khiến tổn thương tới dạ con.
- Tái khám sau phá thai 2 tuần hay xét nghiệm ngay lúc người liệu có các triệu chứng bất thường.
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