
Đối với những người đang uống thuốc chống đông máu 
 

 Tùy vào loại thuốc đang uống, có thể xảy ra khó khăn trong việc cầm máu khi bị chảy máu, vì vậy thông 

qua phiếu kiểm tra y tế sơ bộ chúng tôi xin được hỏi về chủng loại thuốc mà bạn đang sử dụng. 

Bạn có thể nhận tiêm chủng, nhưng cần lưu ý tình trạng chảy máu sau khi tiêm. 

 

 
Những điểm cần lưu ý khi tiêm chủng (Tiêm vào cơ bắp) 

 

  Sau khi tiêm xong hãy ấn chặt vào chỗ tiêm trên 2 phút. 
 

・Xin hãy trao đổi với bác sĩ nếu xuất hiện các triệu chứng như sưng và tê cánh tay v.v... 

・Bạn không cần thiết phải ngưng uống thuốc khi tiêm chủng. 

 

   

 Thuốc chống đông máu 
Là loại thuốc phần nhiều được kê toa cho người bị chứng rối loại nhịp tim, huyết khối tĩnh 

mạch, hoặc các bệnh nhân sau phẫu thuật tim. 

 

 Tên thương mại Tên gọi chung (tên hoạt chất)  

 Thuốc Warfarin Thuốc Warfarin Potassium  

 Thuốc Prazaxa Thuốc Dabigatran Etexilate  

 Thuốc Xarelto Thuốc Rivaroxaban  

 Thuốc Eliquis Thuốc Apixaban  

 Thuốc Lixiana Thuốc Edoxaban Tosilate Hydrate  

 

 

Thuốc chống đông máu cũng gồm những loại thuốc như sau, 

Tuy vậy bạn vẫn có thể tham gia tiêm chủng như bình thường. 

Thuốc chống kết tập tiểu cầu, v.v... 
Là loại thuốc phần nhiều được kê toa cho người bị bệnh xơ cứng động mạch, hẹp van tim và nhồi máu cơ tim, người đã trải 

qua cơn tai biến nhồi máu não, hoặc mắc hội chứng tắc động mạch chi dưới. 

 

Tên thương mại Tên gọi chung (tên hoạt chất) Tên thương mại Tên gọi chung (tên hoạt chất) 

Thuốc Bayaspirin Thuốc Aspirin Thuốc ComPlavin saCA 
Thuốc Clopidogrel 

Sulfate, Aspirin 

Thuốc Panaldine 
Thuốc Ticlopidine 

Hydrochloride 
Thuốc viên TAKELDA Thuốc Aspirin Lansoprazole 

Thuốc Plavix Thuốc Clopidogrel Sulfate Thuốc Epadel 
Thuốc Ethyl Icosapentate 

(EPA) 

Thuốc Effient 
Thuốc Prasugrel 

Hydrochloride 
Thuốc Dorner, Procylin Thuốc Beraprost Sodium 

Thuốc Pletal Thuốc Cilostazol Thuốc Anplag 
Thuốc Sarpogrelate 

Hydrochloride 

Thuốc Bufferin 
Thuốc dạng hợp chất 

Aspirin và Dealuminate 
  

Thuốc Brilinta Thuốc Ticagrelor   

v.v... 
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