Giving Doxycycline Pills to Your Child

• The amount of medicine depends on the child’s weight.
• For a child who weighs less than 55 pounds (25kg), you should use the Doxycycline
Suspension for your child, not the pills. Please refer to that page for directions.
• Give two doses each day. Give one in the morning and one in the evening.
Give the amount marked below for your child.
• To make it taste better, the medicine can be crushed and mixed with a small
amount of food or juice. Be sure the child takes all this mixture to get the full
dose of medicine.
H

Child’s weight

Under 55 pounds

(under 25 kg)

Morning Dose
Amount

Evening Dose Amount

See the page about Doxycycline Suspension
for medicine directions

55-80 pounds

(25-36 kg)

½ pill

½ pill

81-98 pounds

(37-44 kg)

1 pill

½ pill

1 pill

1 pill

99 pounds or more (45kg or more)
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Cho trẻ dùng thuốc viên Doxycycline

• Liều lượng thuốc sẽ tùy theo cân nặng của trẻ.
• Ðối với trẻ nặng chưa tới 25 kg (55 cân Anh), quý vị nên dùng dịch huyền phù
Doxycycline cho em, không phải thuốc viên. Xin tham khảo trang này để biết các
chỉ dẫn.
• Cho dùng mỗi ngày hai liều. Sáng một liều và tối một liều. Cho dùng theo liều
lượng ghi dưới đây cho trẻ.
• Ðể dễ uống hơn, có thể nghiền thuốc và trộn với một lượng nhỏ thức ăn hay trái
cây. Nhớ cho trẻ dùng hết hỗn hợp này để có đủ thuốc.
H

Cân nặng của trẻ

Dưới 25 kg (dưới 55 cân Anh)

Liều buổi sáng

Liều buổi tối

Xem trang về Dịch Huyền Phù Doxycycline để
biết thêm chỉ dẫn dùng thuốc

25-36 kg (55-80 cân Anh)

½ viên

½ viên

37-44 kg (81-98 cân Anh)
45 kg hay hơn

1 viên

½ viên

1 viên

1 viên

(99 cân Anh hay hơn)
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