
Chúng tôi đề nghị rằng bạn nên nghỉ ngơi trong 12 giờ kế tiếp để giúp cho các thuốc này tan hết.

Vì tác dụng an thần của thuốc bạn đã nhận được, mà có thể ảnh hưởng đến sự phán đoán và kỹ năng 
tinh vi của bạn, trong 24 giờ kế tiếp bạn không nên:
♦ lái xe
♦ vận hành máy móc
♦ dùng các dụng cụ điện hoặc vật dụng điện nguy hiểm
♦ làm việc ở chỗ cao (ví dụ trên thang)
♦ dùng rượu/bia
♦ dùng ma túy giải trí
♦ bơi hoặc tham gia các sinh hoạt thể thao.

Bạn nên
♦ Tiếp tục dùng thuốc men như thường lệ
♦ Có thể trở lại sinh hoạt bình thường sau 24 giờ hoặc như đã được khuyên.

Các cuộc hẹn kế tiếp của bạn là:

Dùng thuốc an thần trong thủ thuật

Không nhận trách nhiệm: Thông tin y tế này chỉ dùng cho mục đích hướng dẫn tổng quát mà thôi. Nên luôn luôn hội ý với bác sĩ 
của bạn hoặc các chuyên viên y tế khác để đảm chắc thông tin là phù hợp cho bạn.

Bệnh viện:

ECI soạn thảo, tháng Tư 2013 dựa trên mẫu Tư vấn xuất viện 
dành cho người lớn sau thủ tục gây tê tại khu cấp cứu Liverpool 
(Liverpool ED Procedural Sedation Discharge Adult Advice form). 
Với cảm tạ đến Dr Tammy Wu— ấn bản này cũng có sẵn trên 
trang mạng www.ecinsw.com.au
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Thể theo việc chữa trị cho bạn tại Khu Cấp cứu, bạn đã được cho thuốc an thần trong khi thủ thuật 
sau đây được thực hiện:

Nếu đau thêm và cần được giảm đau, bạn nên dùng:

Nếu có lo ngại hoặc vấn đề gì trong 24 giờ kế tiếp hoặc trước các cuộc hẹn tiếp theo, bạn nên liên lạc 
Khu Cấp cứu của bệnh viện.

Hướng dẫn này đã được giải thích do:

Tên: Chức vụ:

Chữ ký: Ngày:
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