Bỏ thai bằng thuốc thì bao lâu xuất hiện các dấu hiệu ra máu
phá thai bằng thuốc là cách có mức độ an toàn cũng như thành công cao, với cơ hội áp dụng
đúng cách. Nếu mà không thành công còn sót thai hay thai chết lưu sẽ Tạo ra viêm nhiễm cũng
như tác động rất lớn tới Sức khỏe phụ nữ.
phá thai nội khoa là giải pháp sử dụng những Dạng thuốc chuyên khoa để kết thúc việc phát triển
của bào thai trong buồng tử cung. Cụ thể, thuốc sẽ khiến cho bong tróc bào thai, song với việc
thúc đẩy tử cung tụt bóp tống bào thai ra ngoài.
Đây là biện pháp bằng thuốc không nên can thiệp thẳng vào tử cung của phụ nữ mang thai, chỉ
áp dụng cho thai dưới 7 tuần tuổi. Phương pháp an toàn cho tử cung của bà bầu, ít dẫn tới đau.
ở giai đoạn này, bào thai mới được thụ thai cũng như thai nhi chưa được hình thành tiến triển,
thuốc có khả năng dễ dàng làm bong thai cùng với gây ra sảy thai như thiên nhiên.
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phá thai bằng thuốc CÓ AN TOÀN KHÔNG?

phá thai nội khoa là phương pháp nội khoa, không cần phải can thiệp trực tiếp vào tử cung của
phụ nữ mang thai. Thế nên, phương pháp an toàn cho tử cung của phụ nữ mang thai, ít gây nên
đau đớn.
uống thuốc bỏ thai, là một trong số các phương pháp được đánh giá là tương đối an toàn. Tuy
vậy vẫn sẽ có những tác dụng phụ cơ bản như: nóng sốt, cơ thể ớn lạnh, xuất hiện hiện tượng
lượng máu ra liên tục (cần tới ngay trung tâm y tế để xét nghiệm, cũng như khắc phục sớm. Vì
đây có khả năng là biểu hiện phá thai bằng cách uống thuốc không thành công).
Nếu diễn ra hiện tượng sót thai, bác sĩ chuyên khoa sẽ thực hiện nạo hút phá thai chân không, để
không nên tình trạng viêm nhiễm, cùng với dị tật bẩm sinh cho đứa bé về sau.
► Lưu ý:

✤ phương pháp này chỉ dùng cho tình huống thai đã di chuyển vào tử cung. Phụ nữ mang thai
không dị ứng với thành phần của thuốc, không mắc một số bệnh ở nữ giới, huyết áp, biến đổi đông
máu, tim mạch, suy gan, thận yếu, tiểu đường…

✤ quy trình thực hiện bỏ thai bằng thuốc phải bởi bác sĩ chuyên khoa chỉ dẫn, giám sát và để ý
nghiêm ngặt để đảm bảo thành công cũng như an toàn cho thai phụ.

✤ Mẹ bầu không nên tự ý mua thuốc về phá thai ngay tại nhà để tránh tai biến nguy hại như băng
huyết, sót thai, sót nhau, thai dị tật…

► Khuyến cáo: Cho dù phá thai bằng cách uống thuốc biện pháp nào, tại độ tuổi bao nhiêu thì
trước hết Bạn cần đến các trung tâm y tế chuyên khoa để được kiểm tra, làm kiểm tra cần thiết.
Căn cứ vào kết quả xét nghiệm, thăm khám, bác sĩ chuyên khoa sẽ giải đáp cho Hai bạn một số
cách bỏ thai khoa học nhất, nhằm đảm bảo thành công và an toàn. Hạn chế tự mua cùng với
dùng thuốc tại nhà, để giữ gìn an toàn về Bản thân, nguy hiểm nhất cả về mạng sống.
một số thành phần có khả năng áp dụng THUỐC bỏ thai.
những thành phần nào được dùng thuốc phá thai?

phá thai nội khoa, Mặc dù không can thiệp đến một số cách gây nguy hiểm tới tử cung. Nhưng
trước khi tiến hành, cần phải thăm khám để có khả năng giữ gìn được độ an toàn của thai phụ đối
với thuốc. Mục đích tăng cường hữu hiệu áp dụng thuốc, và còn giữ gìn được tình trạng Chính
Mình của bà bầu.
những đối tượng có khả năng áp dụng thuốc bỏ thai như:
➢ bào thai dưới 7 tuần tuổi (tính từ hôm trước hết của những ngày kinh nguyệt cuối cùng).
➢ phụ nữ mang thai có đầy đủ cơ hội về Bản thân.
➢ Ký cam kết phá thai cùng với cần phải có quá trình chấp nhận của người thân trong nhà.
bỏ thai bằng thuốc xuất huyết CỤC BAO LÂU?
quá trình chữa trị, sử dụng thuốc bao gồm:

➢ giai đoạn 1: Sau lúc kiểm tra Bản thân, phụ nữ mang thai sẽ được chuyên gia cho sử dụng
thuốc phá thai viên đầu tiên. Viên thuốc thứ nhất sẽ có tốt hơn chấm dứt quá trình phát triển của
bào thai.
➢ giai đoạn 2: Sau 48h dùng viên thuốc thứ nhất, thai phụ sẽ quay lại phòng khám chuyên khoa
để được kê đơn cho viên thuốc bỏ thai thứ hai.
lúc này, phụ nữ mang thai sẽ thấy tình trạng chảy máu âm hộ sau khoảng từ 3-4h sử dụng
thuốc (Tuy nhiên, có một tỷ lệ có thể tới mỗi ngày thì túi thai mới được tống ra). khi này tử
cung sẽ trở thành thụt bóp mạnh, cần số lượng máu sẽ ra rất nhiều. Cùng với một số cục máu
đông có lẫn túi thai, cùng với đó là đau đớn bụng quằn quại.
➢ thời kỳ 3: Sau khi đã từng ra túi thai. Sẽ thấy hiện tượng chảy máu diễn ra trong vòng 7
ngày. Máu sẽ ra rất nhiều vào các ngày đầu, tuy vậy sẽ giảm sút dần theo các hôm kế tiếp. (Để
không nên tiếp diễn tình trạng nhiễm trùng, nên duy trì rửa ráy sạch. Cũng như thay băng vệ sinh
thường hay xuyên).
► Lưu ý: cần phải đi tái xét nghiệm sau 2 tuần, nói từ ngày sử dụng viên thuốc thứ hai Cho dù
người vẫn tại trạng thái thông thường. Không nên tiếp diễn tình trạng sót thai.

những biểu hiện PHỤ không giống khi dùng THUỐC phá thai.
➢ cảm giác đau bụng dữ dội, xuất huyết âm đạo nhiều bất thường, rong huyết có khả năng kéo
dài hơn 10 hôm mà không thấy khỏi.
➢ Lần 2 uống thuốc như chỉ dẫn mà không thấy có cục máu tống ra khỏi "cô bé", chứng tỏ vẫn
còn thai.
➢ tình trạng sốt cao, nhức đầu, người ớn lạnh, mệt lả, choáng váng, đôi lúc choáng ngất cùng
khi diễn ra nhiều ngày.
➢ huyết trắng nhiều bất thường, mùi hôi tanh khó chịu, tình trạng của việc còn sót thai.
➢ phá thai bằng cách uống thuốc thử que vẫn 2 vạch, nhiều lần ra cùng một kết trái chứng tỏ bỏ
thai bằng thuốc chưa thành quả.
► Lưu ý: một trong các triệu chứng trên đều có thể là kết trái của việc phá thai bằng thuốc thất bại.
Nếu có một số dấu hiệu trên Hai bạn cần phải đi đến bác sĩ khám ngay ở bệnh viện chuyên khoa.
Để được bác sĩ chuyên khoa giải đáp cùng với giải quyết sớm. Không nên những biến chứng nguy
hiểm cho Chính Mình, đặc biệt là tính mạng.
dùng thuốc phá thai cần phải lưu ý điều gì?

các chú ý SAU khi áp dụng THUỐC phá thai.
➢ giữ gìn vệ sinh vùng kín thật tốt: lúc xuất huyết cần thay băng vệ sinh hàng ngày, rửa chỗ kín
với hỗn hợp vệ sinh phụ nữ.
➢ Kiêng Tình Dục ít nhất cho tới khi ra hết máu, tốt nhất là nên tránh một tháng.

➢ Sinh hoạt, nằm nghỉ thích hợp, không nên lao động nặng nề.
➢ Ẳn dùng đầy đủ chất dưỡng chất cần thiết như protein, những món ăn chứa sắt để tạo máu,
rau xanh cũng như hoa quả để cung cấp vitamin. Những đồ ăn được khuyến khích là một số Kiểu
thịt, trứng, sữa, một số Loại rau xanh lá, bí đỏ, một số Loại đậu…
➢ hạn chế ăn đồ dầu mỡ, bia rượu, café, thức ăn ăn nhanh. Trong cấp tính sau lúc bỏ thai Bạn
cũng nên tránh ăn hải sản bởi vì đây là thức ăn có đặc điểm hàn có khả năng khiến cho hiện
tượng đau đớn bụng và rong kinh càng nặng hơn.
➢ thức ăn từ đậu nành cũng không được khuyến khích vì hạn chế hấp thu sắt tác động tới việc
tạo máu.
➢ dùng triệt để các giải pháp ngừa thai lúc quan hệ lại. Cần chờ ít tốt nhất là 3-6 tháng mới cần
có thai để tử cung có thời gian hồi phục.
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