
                        
 
Kaliumjodid SERB  

Viên iodine trong trường hợp có 
tai nạn hạt nhân 
Có phải bạn dưới 40 tuổi, đang mang thai, đang cho 
con bú hoặc có con sống trong nhà? Vậy thì chúng tôi khuyến cáo bạn nên cất 
các viên iodine trong nhà. Các viên này có thể giúp bảo vệ tránh iodine phóng xạ 
trong trường hợp có tai nạn hạt nhân và chỉ nên được sử dụng theo các hướng 
dẫn chính thức.  
 

Tại sao nên sử dụng các viên iodine?  

Trong trường hợp có tai nạn hạt nhân, iodine phóng xạ có thể phát tán qua không khí 
và được hấp thu trong tuyến giáp khi hít phải không khí nhiễm xạ và/hoặc nuốt phải 
thức ăn hoặc nước uống nhiễm xạ. Các viên Iodine sẽ chặn hấp thu iodine phóng xạ 
trong tuyến giáp và giảm nguy cơ ung thư tuyến giáp. Các viên iodine chỉ bảo vệ tránh 
iodine phóng xạ và không bảo vệ tránh các chất phóng xạ khác.  

Hướng dẫn sử dụng các viên này sẽ thường kèm theo hướng dẫn ở trong nhà trong lên 
đến 2 ngày. Do đó, điều quan trọng là hãy cất các viên này ở nhà. 

Khi nào nên sử dụng các viên này? 

Chỉ nên sử dụng chúng theo các hướng dẫn chính thức. Trong trường hợp có tai nạn 
hạt nhân, thông tin tư vấn sẽ được cung cấp thông qua truyền thông, các nhà chức 
trách liên quan và www.dsa.no.  

Ai nên sử dụng các viên iodine? 

Điều rất quan trọng là trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi và người mang thai và 
cho con bú nên sử dụng các viên này vì họ có nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp cao hơn 
sau khi phơi nhiễm iodine phóng xạ. Trong các trường hợp đặc biệt, người từ 18 đến 40 
tuổi cũng nên sử dụng các viên này. Những ai trên 40 tuổi có nguy cơ mắc ung thư 
tuyến giáp rất thấp và không cần sử dụng các viên iodine. Những ai đã phẫu thuật cắt 
bỏ tuyến giáp không cần phải sử dụng các viên iodine.  

Nhà chức trách sẽ cung cấp thêm hướng dẫn về việc nhóm đối tượng nào nên sử dụng 
các viên này trong trường hợp có tai nạn hạt nhân. 

 

Lưu ý! Không được nhầm viên iodine với thực phẩm bổ sung có chứa iodine. Nếu 
bạn cần thực phẩm bổ sung hàng ngày có chứa iodine, ví dụ như trong khi mang 
thai, hãy hỏi dược sĩ của bạn. 

 



 
Tôi nên dùng bao nhiêu Kaliumjodid SERB (65 mg)? 
Đôí vơí ngươì trên 12 tuôỉ, phu ̣nư ̃co ́thai va ̀cho con bu:́ 2 viên (= 
130mg) 

Nên uôńg thuôć vơí nhiêù nươć hoăc̣ cać chât́ lon̉g khać. Nêú câǹ thiêt́,  
Co ́thê ̉nhai, chia nho ̉hoăc̣ nghiêǹ cać viên thuôć va ̀trôṇ vơí nươć traí cây, mưt́, sưã  
hoăc̣ nhưñg đô ̀tương tư.̣ 

 

Tre ̉em tư ̀3-12 tuôỉ: 1 viên (= 65mg) 

Uôńg thuôć vơí nhiêù nươć nươć hoăc̣ cać loại chât́ lon̉g khać. Nêú câǹ, co ́thê ̉
nhai, chia hoăc̣ nghiêǹ viên thuôć va ̀cho vaò thêm môṭ thià sưã chua, mưt́ 
hoăc̣ cać loaị thưć ăn nưả răń khać hoăc̣ hòa vơí nươć. 
     
Khi hòa vơí nươć: đăṭ viên thuôć vaò côć va ̀thêm môṭ chut́ nươć (môṭ lươṇg 
ma ̀tre ̉em co ́thê ̉uôńg). Khuâý trong khoan̉g 2 phut́ – viên thuôć se ̃không 
tan hoaǹ toaǹ nhưng điêù naỳ se ̃không gây vâń đê ̀gi ̀ca.̉ Cho tre ̉uôńg đu ̉
lươṇg va ̀sau đo ́uôńg nhiêù nươć. 
 

Tre ̉em tư ̀1-3 tuôỉ:  ½ viên (= 32,5 mg) 

Be ̉đôi viên thuôć. Đưa cho tre ̉nưả viên thuôć. Co ́thê ̉nhai hoăc̣ nghiêǹ va ̀cho 
thêm môṭ thià sưã chua, mưt́ hoăc̣ cać loaị thưć ăn nưả răń khać hoăc̣ trôṇ vơí 
nươć.  
Khi hòa vơí nươć: Đăṭ nưả viên thuôć vaò côć, thêm môṭ chut́ nươć va ̀khuâý 
trong khoan̉g 2 phut́. Viên thuôć se ̃không tan hoaǹ toaǹ nhưng điêù naỳ se ̃không 
gây vâń đê ̀gì ca.̉  Cho tre ̉uôńg đu ̉lươṇg va ̀sau đo ́uôńg nhiêù nươć. 
 

Tre ̉em dươí 1 thańg tuôỉ: 1/4 viên (= 16,25 mg)  

        Be ̉viên thuôć thaǹh 4 phâǹ. Đăṭ 1/4 viên thuôć vaò côć, thêm môṭ chut́ nươć 
(khoan̉g 2-2,5ml hoăc̣ môṭ thià ca ̀ohee nươć) Khuâý trong khoan̉g 2 phut́. Viên thuôć 
se ̃không tan hoaǹ toaǹ nhưng điêù naỳ se ̃không gây vâń đê ̀gi ̀ca.̉ Cho tre ̉uôńg đu ̉
lươṇg băǹg thià hoăc̣ sư ̉duṇg ôńg tiêm va ̀sau đo ́uôńg nhiêù nươć. 
 

Cho tre ̉uôńg liêù lươṇg như nhau bât́ kê ̉tre ̉co ́đang bu ́sưả me ̣hay 
không. 

Baṇ se ̃câǹ: Ôńg tiêm co ́thê ̉mua ơ ̉hiêụ thuôć hoăc̣ co ́thê ̉thay thê ́băǹg thià 
ca ̀phê. 

 

Thông thươǹg, tre ̉em không câǹ thiêt́ phaỉ đi khaḿ bać si ̃sau khi uôńg i-ôt́, 
tuy nhiên, baṇ nên hoỉ y ́kiêń cuả bać si ̃nêú oć bât́ cư ́trươǹg hơp̣ nghi ngơ ̀
naò vê ̀sưć khoẻ cuả tre.̉ Điêù naỳ la ̀do sư ̣tăng nhe ̣nguy cơ biêń chuyên̉ hoá 
thâṕ ơ ̉tre ̉sơ sinh (0-1 thańg tuôỉ) khi uôńg i-ôt́. Đôí vơí tre ̉sinh non, viên 



uôńg i-ôt́ không đươc̣ khuyêń khićh cho đêń khi tre ̉bươć qua tuâǹ thư ́37 cuả 
thai ki.̀ 
 

Không uống thuôć viên i-ôt́: 

• Nêú baṇ di ̣ưńg vơí potassium iodide haowjc bât́ ky ̀thaǹh phâǹ naò khać trong 
thuôć ( đươc̣ ghi ơ ̉tơ ̀thông tin bêṇh nhân) 

 

Uôńg viên uôńg i-ôt́ nhưng sau đo ́haỹ hoỉ y ́kiêń bać si ̃cuả baṇ: 

• Nêú baṇ đang bi ̣rôí loaṇ tuyêń hoá, baṇ nên kiêm̉ tra cać xet́ nghiêṃ trao đôỉ chât́ 
trong khoan̉g tư ̀6-12 tuâǹ sua khi uôńg. 

• Nêú baṇ mang thai va ̀bi ̣rôí loaṇ chuyên̉ hoá, câǹ theo doĩ chuyên̉ hoá trong thai ky,̀ 
băt́ đâù tư ̀2 tuâǹ sau khi uôńg viên i-ôt́.  

• Nêú baṇ bi ̣viêm da herpetiformis (bêṇh vê ̀Duhring) tiǹh traṇg da cuả baṇ co ́thê ̉trơ ̉
nên tôì tê ̣hơn sau khi duǹg i-ôt́ va ̀bać si ̃co ́thê ̉câǹ điêù chin̉h phương phaṕ điêù tri ̣
cuả baṇ. 
 

Bạn có bất kỳ thắc mắc nào về viên iodine hay không? Hãy truy câp̣ www.dsa.no. 

Ở đây bạn cũng có thể tìm thấy thông tin bằng các ngôn ngữ khác nhau. 
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