
Việc điều trị không ổn? Có thắc mắc? Liên lạc với Người hướng dẫn sử dụng chất kích  
thích (Substance Use Navigator) nếu bạn cần giúp đỡ. Đó là việc làm của chúng tôi. 

Gọi hoặc nhắn tin cho Người hướng dẫn sử dụng chất kích thích (Substance Use Navigator) 
nếu bạn cần giúp đỡ:  _________________________________________________________________

Nếu bạn dùng thuốc gây nghiện với liều khá thấp: (Ví dụ, 5 “Norco 10’s” trong vòng 1 ngày)
• Hãy cân nhắc dùng Bup với liều thấp: bắt đầu dùng ở liều 4mg và ngừng ở tổng liều là 8mg.
• CẨN TRỌNG: Sử dụng Bup liều quá thấp sẽ không điều trị triệu chứng cai nghiện của bạn.

Nếu bạn dùng thuốc gây nghiện với liều nặng: (Ví dụ, chích 2g heroin mỗi ngày)
• Hãy cân nhắc dùng Bup với liều cao: bắt đầu dùng liều thứ nhất với liều lượng 16mg.
• Hiệu quả của Bup sẽ dừng lại khoảng 24-32mg. 
• CẨN TRỌNG: Sử dụng Bup liều cao có thể làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ.

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 phù hợp với bạn.

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.”
• Bạn sẽ muốn một nơi để nghỉ ngơi. Xin đừng lái xe. 
• Việc sử dụng thuốc cocaine, ma tuý đá, rượu, hoặc thuốc kích thích sẽ 

gây trở ngại cho việc bắt đầu sử dụng Bup khó khăn hơn. Hãy cẩn trọng. 
Quyết định là ở bạn!

Để thuốc ở dưới lưỡi.

Tự bắt đầu điều trị nhanh
Hướng dẫn cho bệnh nhân muốn bắt đầu dùng buprenorphine 
ngoài bệnh viện hoặc phòng khám bệnh
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Cho những người với mức độ chịu thuốc opioid CAO, có kinh nghiệm với cai  
nghiện, hoặc có kinh nghiệm cai nghiện thuốc phiện:
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1 Hãy lên kế hoạch nghỉ làm 1 ngày và có một nơi nghỉ ngơi. 
2  Dừng dùng thuốc gây nghiện cho đến khi bạn cảm thấy đau ốm 

từ cai nghiện (ít nhất là 12 tiếng). 
3 Uống 1 viên 8mg hoặc đặt một dải thuốc 8mg ở dưới lưỡi.
4 Lặp lại việc uống 8mg trong một giờ để cảm thấy tốt hơn.
5 Bắt đầu từ ngày kế tiếp, bắt đầu uống liều 16mg mỗi ngày.


