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1.Trong thời kỳ cho con bú có thể sử dụng những loại thuốc có độ nguy hiểm thấp dưới đây:
(1)Thuốc giảm đau hạ sốt, thuốc giảm đau chống viêm không chứa steroid, kháng sinh,
vắc-xin,thuốc hiện hình, thuốc gây mê, thuốc sử dụng trong khoa tâm thần, thuốc chống trầm
cảm,thuốc giảm huyết áp, thuốc kháng virus, thuốc giãn cơ, thuốc chống động kinh, thuốc kích
thích tim, thuốc giảm đau gây mê, thuốc chống ho có tính gây mê, steroid, thuốc ức chế bơm
proton, thuốc chống loạn nhịp tim, thuốc chống lao, thyroxine, thuốc kháng giáp, thuốc chống
nghẹt mũi, thuốc lợi tiểu kali, thuốc chống đông máu.
(2)Thuốc bình thần (an thần), thuốc chống trầm cảm v.v... có nồng độ rất thấp trong sữa, chỉ có một
số rất ít trường hợp gây khó chịu cho bé; nếu sử dụng lâu dài, cần chú ý đến các tác động trên hệ
thần kinh trung ương của bé.
(3)Thuốc gây mê cục bộ là an toàn vì không bị dạ dày của trẻ hấp thụ.
(4)Thuốc gây mê toàn thân cũng giống như các loại thuốc khác, hầu như không gây ra bất kỳ ảnh
hưởng gì đến em bé, chu kỳ bán rã rất ngắn, chỉ cần tỉnh dậy là bạn có thể cho con bú.
(5)Thuốc bôi ngoài da, thuốc hít (ví dụ: thuốc hen suyễn) hoặc thuốc xịt mũi, thuốc sử dụng cho
mắt, hầu như là an toàn.

2.Khi cho con bú nên tránh sử dụng các loại thuốc dưới đây:
(1)Penicillin: Dễ gây dị ứng, phải thận trọng khi sử dụng.
(2)Thuốc sulfa: Thể hiện rõ ở người có bệnh vàng da, tán huyết, bệnh đậu tằm.
(3)Tetracycline: Làm cho răng bị biến màu vĩnh viễn, xương kém phát triển.
(4)Chloramphenicol: Có thể gây ức chế tủy xương, thiếu máu bất sản.
(5)Metronidazole: Có thể gây dị tật bẩm sinh và các đột biến.
(6)Cồn: Gây khó thở, mạch yếu ở trẻ sơ sinh.
(7)Nicotin: Gây sốc, nôn mửa, tiêu chảy, bệnh đường hô hấp, chết đột ngột ở trẻ sơ sinh.
(8)Caffeine: Làm cho trẻ nhỏ bị bồn chồn, giảm cân.
(9)Thuốc chống trầm cảm tác dụng lâu fluoxetine: Thời gian tác dụng của thuốc rất dài.

3.Tuyệt đối không được sử dụng các loại thuốc sau:

Thuốc chống ung thư, xạ trị, Cyclosporin (ức chế miễn dịch), Mysoline (động kinh), Parlodel
(Parkinson), Ergotamine (đau nửa đầu), muối lithium (bồn chồn), cocaine, heroin, cần sa,
amphetamine, nicotine.

Phụ nữ nâng ngực có thể cho con bú không?
1.Nâng ngực sử dụng chất liệu silicone, hoặc đặt túi nước muối là khá phổ biến.
2.Hiện tại chưa có nghiên cứu nào chứng minh hợp chất polyme trong silicon dùng để nâng ngực là
có hại cho cơ thể con người.
3.Nguyên tố silic có trong sữa bò và sữa công thức còn cao hơn so với hàm lượng silic có trong sữa
bà mẹ có nâng ngực.
Do vậy, khi người mẹ nâng ngực vẫn có thể cho con bú.

