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Fentanyl là một loại thuốc opioid mạnh được truyền qua tĩnh mạch (IV). Thuốc này có thể 
giảm đau được khá nhiều. Fentanyl giúp giảm đau mà không có ảnh hưởng làm tê bại khi gây 
tê qua màng cứng; thuốc này sẽ không giúp được quý vị hoàn toàn hết đau. Fentanyl không 
có hiệu quả giảm đau khi thời gian lâm bồn của quý vị kéo dài hoặc khó khăn. Fentanyl không 
làm tăng xác suất phải trợ giúp sinh nở (chẳng hạn như dùng kẹp) hoặc giải phẫu ở bụng. 
Fentanyl sẽ không làm nghiện hoặc dùng quá liều khi được chuyên viên chăm sóc khỏe 
truyền thuốc trong lúc lâm bồn. 
 
Thuốc này được cho dùng bằng cách nào? How is it given? 
Quý vị được cho dùng Fentanyl khi lâm bồn theo một cách an toàn cho quý vị và em bé. 
Thuốc này có thể được cho dùng theo hai cách :  

1. Chuyên viên chăm sóc khỏe có thể truyền Fentanyl cho quý vị qua tĩnh mạch (IV) ở tay 
hoặc cánh tay 

2. Quý vị có thể tự truyền Fentanyl cho mình bằng cách dùng “Thuốc Tê Do Bệnh Nhân 
Điều Khiển” (PCA). PCA cho quý vị kiểm soát số liều Fentanyl truyền cho mình trong 
mỗi giờ. Quý vị không thể tự truyền cho mình quá nhiều Fentanyl vì PCA được cài chỉ 
cho truyền những liều an toàn trong một khoảng thời gian ấn định.  

 
Các tác dụng phụ của Fentanyl cho quý vị Side effects of Fentanyl for you 

• Quý vị có thể buồn ngủ và thoải mái 
• Quý vị có thể thở chậm lại; và có thể cần được cho hít dưỡng khí (oxygen) và theo dõi 
• Quý vị có thể cảm thấy nhộn nhạo buồn nôn 
• Quý vị có thể cảm thấy ngứa 

 
Các tác dụng phụ của Fentanyl cho em bé Side effects of Fentanyl for your 
baby 
Fentanyl ngấm qua nhau thai vào thai nhi.  

• Em bé có thể buồn ngủ và thở không dễ dàng khi sinh 
• Em bé có thể bị chậm nhịp tim đập khi sinh 
• Nếu quý vị truyền nhiều thuốc Fentanyl khi lâm bồn thì có thể cần phải theo dõi vấn đề 

hô hấp của em bé trong nhiều giờ sau khi sinh 
• Em bé có thể khó bắt đầu bú sữa mẹ vì buồn ngủ; quý vị có thể cần được y tá hoặc 

chuyên viên về sữa mẹ trợ giúp để cho em bé bú. 
 
Muốn biết thêm chi tiết For more information 
Hỏi chuyên viên chăm sóc sức khỏe xem quý vị có thể nói chuyện với một bác sĩ gây mê hay 
không. 


