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 ĐỒNG  Ý  S Ử  DỤNG  T H UỐC  C HO  BỆN H  NHÂ N  

NGOẠ I  TRÚ  
 

Alpha Agonists: Intuniv (guanfacine extended release)/ Tenex (Guanfacine)/Clonidine 
 Dành cho cách sử dụng chưa được FDA chấp thuận 

Bác sĩ của tôi đã gặp tôi, và chúng tôi nói những chuyện sau đây:  
 

Bản chất của các vấn đề tâm thần hoặc cảm xúc của tôi và lý do tại sao thuốc được đề nghị. 

Khả năng cải tiến sức khỏe khi có hoặc không có thuốc và phương pháp điều trị thay thế hợp lý đang có. 

Liều lượng và cách dùng của thuốc này (kể cả liều lượng có thể bổ sung nếu cần), phương pháp và thời gian có thể dùng thuốc này. 

Chúng tôi đã thảo luận về khả năng thuốc này có thể gây ra các tác dụng phụ: 

Tương đối phổ biến: táo bón hạ huyết áp 

khô miệng đau đầu 

chóng mặt buồn ngủ 

lơ mơ 

 
Ít gặp hơn: kích động 

trạng thái hốt hoảng 

tăng huyết áp/tăng nhịp tim khi ngưng dùng thuốc 

mất ngủ 

 
Hiếm: da ngứa ngáy 

 
Tôi hiểu rằng vì có thể buồn ngủ, khả năng lái xe hay vận hành máy móc hoặc làm các nhiệm vụ có tay nghề khác có thể bị ảnh 

hưởng. Hiệu ứng này có thể tệ hơn nếu uống rượu. 

Tôi hiểu rằng tôi không được ngừng thuốc này ngay lập tức nếu không tham khảo ý kiến với bác sĩ của tôi. Bởi vì khi ngừng thuốc 

này có thể dẫn đến tăng huyết áp, lo lắng/nóng nảy, tôi hiểu rằng tôi chỉ giảm liều lượng hoặc ngừng thuốc này nếu có lệnh của 

bác sĩ của tôi. 
 

 
Tôi đã đọc mẫu này, và tôi hiểu nội dung. 

Tôi hiểu rằng tôi có quyền từ chối thuốc đề nghị với tôi bằng cách nói với bác sĩ của tôi bất cứ lúc nào. Tôi đồng ý uống thuốc theo 

quy định của bác sĩ của tôi như được nêu dưới đây. 
 

 
 Dùng cho đến liều lượng tối đa được chấp thuận theo các hướng dẫn về giám sát thuốc của cơ quan Sức Khỏe Tâm Thần quận 

Santa Clara 

 
 Dùng cho đến liều lượng tối đa hàng ngày được quy định dưới đây: 

 
 Thuố c  MDD   Chữ  ký  B ệnh  nhâ n   Chữ  ký B á c  sĩ  Ngày 

 

 
 
 
 
 

Nếu bệnh nhân đồng ý nhưng không muốn  ký tên, xin ghi ra. 
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