
Gọi hoặc nhắn tin cho Người hướng dẫn sử dụng chất kích thích (Substance Use Navigator)  
nếu bạn cần giúp đỡ: ____________________________________________________________________
Ngày hẹn tiếp theo là: ___________________________________________________________________

Cho những người với mức độ chịu thuốc opioid THẤP, có vấn đề sức khỏe nặng, 
hoặc thiếu kinh nghiệm cai nghiện thuốc

Hướng dẫn tự bắt đầu dùng thuốc
Hướng dẫn cho bệnh nhân muốn bắt đầu dùng buprenorphine 
ngoài bệnh viện hoặc phòng khám bệnh

Nếu bạn đã bắt đầu điều trị Bup từ trước:
• Nếu đã thành công, tốt rồi! Dùng thuốc như lần trước.
• Nếu cảm thấy khó khăn, hãy liên lạc với đội ngũ chăm sóc bạn để tìm  

cách cải thiện.

Nếu lần này là lần đầu tiên bạn dùng Bup: 
• Tập hợp nhóm hỗ trợ của bạn và nếu có thể hãy dành một “ngày nghỉ”.
• Xin đừng lái xe. 
• Sử dụng cocaine, ma túy đá, rượu hoặc thuốc kích thích gây trở ngại cho việc bắt đầu sử dụng Bup. 

Hãy thận trọng.
• Sử dụng Bup liều quá thấp khiến bạn cảm thấy triệu chứng cai nghiện.
• Sử dụng Bup liều cao làm bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc buồn ngủ.

Để thuốc ở dưới lưỡi.

Đợi, Cai thuốc, Liều lượng
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• Hãy lên kế hoạch nghỉ làm 1 ngày và có một nơi nghỉ ngơi. 
• Dừng dùng thuốc gây nghiện cho đến khi bạn cảm thấy có những triệu  

chứng cai nghiện (ít nhất là 12 tiếng). 
• Đặt một nửa viên thuốc 8mg hoặc gói nhỏ 4mg dưới lưỡi và chờ cho thuốc được tan.
• Nếu bạn cảm thấy tệ hơn sau khi uống thuốc lần thứ nhât, bạn nên gọi  

Người hướng dẫn sử dụng chất kích thích hoặc đi phòng cấp cứu/ER.
• Lặp lại việc uống 4mg trong một giờ để cảm thấy khỏe hơn.
• Nếu bạn vẫn cảm thấy chưa đỡ, bạn nên uống thêm 1 liều 4mg mỗi 6 tiếng, tới tổng cộng 24 mg.

NGÀY 1

Chia viên 8mg 
ra phần đôi. 

• Uống tổng số liều mà bạn đã uống trong ngày 1 vào buổi sáng - ví dụ, nếu bạn uống tổng cộng  
16mg ngày 1, uống 2 viên/dải thuốc cùng 1 lúc.

• Trong ngày thứ hai, nếu bạn vẫn cảm thấy triệu chứng cai nghiện hoặc thèm thuốc, uống thêm  
liều 4mg.

• Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ, bạn nên giảm 1 liều 4mg ngày kế tiếp.

NGÀY 2 VÀ NHỮNG NGÀY TIẾP THEO
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