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Thuốc trị mẩn ngứa giúp kiểm soát nhanh các triệu chứng
khó chịu trên da, giảm tình trạng ban đỏ do dị ứng, kích
ứng. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại
thuốc với thành phần, công dụng và nguồn gốc khác nhau,
khiến người bệnh gặp khó khăn khi lựa chọn. Do đó trong
bài viết sau đây, chuyên trang đã giúp bạn tổng hợp 11
loại thuốc trị mẩn ngứa hiệu quả và được sử dụng phổ
biến nhất hiện nay.

Bị mẩn ngứa bôi thuốc gì nhanh khỏi
nhất? – 11 loại thuốc bạn nên tham
khảo
Mẩn ngứa là bệnh lý ngoài da do nhiều nguyên nhân gây ra.
Tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người bệnh
nhưng tình trạng mẩn ngứa có thể gây ra nhiều phiền toái, làm
giảm chất lượng cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày. Do đó,
việc điều trị từ sớm là hết sức cần thiết. Trong các phương
pháp chữa bệnh, thuốc trị mẩn ngứa được xem là cách chữa

mang lại hiệu quả cao và tác dụng nhanh nhất. Tuy nhiên, điều
này còn phụ thuộc vào loại thuốc sử dụng và thể trạng của
từng người bệnh. Dưới đây là top 11 loại thuốc điều trị mẩn
ngứa được các bác sĩ chuyên khoa khuyên dùng và nhiều
người bệnh đánh giá cao.

Thuốc trị mẩn ngứa của Nhật Bản Kobayashi
Apitoberu
Kobayashi Apitoberu là loại thuốc được nghiên cứu và sản xuất
bởi một trong những công ty dược phẩm hàng đầu Nhật Bản.
Với ưu điểm là sử dụng các dược liệu tự nhiên, thuốc trị mẩn
ngứa Kobayashi Apitoberu mang lại hiệu quả cao mà không
gây ra nhiều tác dụng phụ cho người bệnh.

Thuốc trị mẩn ngứa của Nhật Bản Kobayashi Apitoberu

Thành phần:
• Các thành phần chính: Acid Ascorbic 2 – Glucoside, Stearyl
Glycyrrhetinate và Tocopheryl Acetate.
• Các thành phần phụ: sáp ong trắng, dầu Hydro hóa, Parafin
lỏng, Benzyl, Acid Stearic vào nước tinh khiết, tinh chất cam
thảo,…
Công dụng:
• Giảm ngứa hiệu quả, phù hợp với những bệnh nhân bị mẩn
ngứa, nổi mề đay, tổ đỉa, chàm,…
• Dưỡng da và hỗ trợ quá trình tái tạo da, loại bỏ lớp da chết.
Cách dùng: Vệ sinh sạch sẽ vùng da bị mẩn ngứa, nhẹ nhàng
thoa thuốc lên da mỗi ngày 2 lần. Giá bán: Khoảng 350.000
VNĐ/ tuýp/ 20g. Lưu ý:
• Thuốc không được sử dụng với những vùng da ở mắt và các
vùng niêm mạc khác.
• Chống chỉ định với bệnh nhân dị ứng bất kì thành phần nào
của thuốc.

Bài thuốc An Bì Thang: Giải pháp trị viêm da
mẩn ngứa HIỆU QUẢ TỪ GỐC được VTV khuyên
dùng

Trong chương trình “Vì sức khỏe người Việt: Trị viêm da từ
gốc bằng Y học cổ truyền” phát sóng trên VTV2, bài thuốc
An Bì Thang đã được giới thiệu và công nhận là Giải pháp Y
học cổ truyền trị viêm da hiệu quả hàng đầu hiện nay. Xuất
hiện tại chương trình, bác sĩ Nguyễn Thị Nhuần – Giám đốc
Chuyên môn Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam nhấn mạnh
những điểm cộng làm nên thành công bài thuốc: Khả năng linh
hoạt trị nhiều bệnh da liễu khác nhau, tính toàn diện trong
điều trị, an toàn và hạn chế tối đa tác dụng phụ. XEM LẠI
CHƯƠNG TRÌNH “VÌ SỨC KHOẺ NGƯỜI VIỆT” TẠI ĐÂY

Đánh giá chân thực của diễn viên Vân Anh về công dụng bài thuốc An Bì Thang trong chương trình “Vì sức
khoẻ người Việt”

Trước đó, bài thuốc An Bì Thang từng xuất hiện trong phóng
sự ngắn của VTV Social, đưa tin về hành trình điều trị viêm da
mãn tính của nghệ sĩ Thu Huyền. Đồng thời, bài thuốc được

chính người trong cuộc đánh giá cao về hiệu quả điều trị. Vậy,
bài thuốc An Bì Thang xuất xứ từ đâu và mang lại giá trị thế
nào cho người mắc bệnh viêm da? Ứng dụng Y học cổ truyền
thế hệ mới Đây là quy chuẩn nghiêm ngặt nhằm đánh giá chất
lượng đằng sau bài thuốc Y học cổ truyền thời hiện đại. Bài
thuốc An Bì Thang đã ứng dụng thành công Y học cổ truyền
thế hệ mới khi đáp ứng đủ các yếu tố: Hiệu quả được kiểm
định dựa trên nghiên cứu khoa học, dược liệu tiêu chuẩn
GACP – WHO, kết hợp Y học hiện đại nâng cao tính chính xác
trong chẩn đoán,…

Bác sĩ Nhuần và bác sĩ Nhặn là 2 chuyên gia góp công lớn vào quá trình nghiên cứu và bào chế bộ sản
phẩm Vương Phi

Cơ chế tác động kép – Trị viêm da từ căn nguyên: Bộ 3 chế
phẩm chủ chốt cấu thành An Bì Thang gồm thuốc uống, thuốc

bôi, thuốc ngâm rửa, thuốc xịt hoạt động theo cơ chế tác động
“Từ gốc đến ngọn”, giúp người bệnh xử lý căn nguyên gây
viêm da từ bên trong, song song loại bỏ triệu chứng, phục hồi
tổn thương da bên ngoài. Đồng thời, thuốc uống giúp người
bệnh cải thiện khí huyết, bồi bổ sức khỏe, nâng cao hệ miễn
dịch, ngăn ngừa tái phát.

3 chế phẩm cấu thành bộ sản phẩm Vương Phi

Phác đồ cá nhân hóa, hiệu quả từng giai đoạn: Điểm cộng
được giới chuyên môn đánh giá cao và được lòng người bệnh
ở bài thuốc An Bì Thang là tính cá nhân hoá. Tuỳ thuộc vào thể
bệnh, mức độ triệu chứng, tình trạng cơ địa, bác sĩ phụ trách sẽ
lên phác đồ cụ thể, tiên lượng gia giảm linh hoạt phù hợp với
từng trường hợp. Như vậy, người bệnh viêm da khi sử dụng
bài thuốc sẽ cải thiện làn da và cơ thể qua các đoạn cụ thể.

Giai đoạn phục hồi bệnh trong quá trình sử dụng bài thuốc An Bì Thang

Tiện dụng, an toàn, không tác dụng phụ: Điểm yếu của
phần lớn bài thuốc Y học cổ truyền hiện nay là chất lượng
dược liệu không đảm bảo. Điều này khiến người bệnh có phần
e dè và thậm chí “thà dùng thuốc Tây cầm triệu chứng còn
hơn”. Hiểu được bất cập, cùng với đó là tiêu chí an toàn đặt lên
hàng đầu, Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam chủ động từ
nguồn gốc đến nuôi trồng Đông dược tại các vườn chuyên
canh chuẩn GACP – WHO. 100% dược liệu cấu thành An Bì
Thang đảm bảo hoạt chất có lợi cho sức khỏe, chiết tách, loại
bỏ hết độc tính tự nhiên, không pha trộn giả dược, an toàn
tuyệt đối cho nhiều đối tượng sử dụng.

Dược liệu cấu thành bài thuốc đảm bảo sạch, chuẩn GACP – WHO

Ứng dụng công nghệ cao trong Y học hiện đại, các chế phẩm
An Bì Thang được bào chế dưới dạng tinh gọn, tiện lợi, dễ sử
dụng phù hợp với người dùng thời hiện đại. Hiệu quả được
bảo chứng, hàng ngàn người điều trị thành công: Trải qua
hàng loạt khảo sát, thử nghiệm lâm sàng về tính hiệu quả, bài
thuốc An Bì Thang đã chứng minh được giá trị và nhận được sự
tin yêu từ khách hàng qua các con số thống kê ấn tượng. Điển
hình từ một khảo sát trên 500 bệnh nhân viêm da như sau:

Kết quả khảo sát ấn tượng khẳng định giá trị của bài thuốc An Bì Thang

Theo ghi nhận, kể từ khi được ứng dụng điều trị trong thực
tiễn đến nay, riêng với đầu bệnh mề đay mẩn ngứa, bài thuốc
An Bì Thang đã giúp 6.462 người thành công đẩy lùi bệnh mà
không tái phát. Cùng với đó là hàng chục ngàn trường hợp
thành công loại bỏ vảy nến, viêm da cơ địa, viêm da dị ứng,…
được ghi nhận. Để được tư vấn thêm về bài thuốc An Bì Thang
cũng như hướng điều trị viêm da mẩn ngứa (hoặc các bệnh da
liễu khác) hiệu quả, bạn đọc vui lòng LIÊN HỆ theo thông tin
sau: Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam
• Cơ sở Hà Nội: 123 Hoàng Ngân, P. Nhân Chính, Thanh
Xuân – Số điện thoại/Zalo: 0972 196 616
• Cơ sở TP.Hồ Chí Minh: 48B Đặng Dung, P. Tân Định, Quận
1 – Số điện thoại/Zalo: (028) 710 99808 – 0903 047 368
• Fanpage: Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam
• Website: Trungtamdalieudongy.com

Bài thuốc Tiêu ban hoàn bì thang kết hợp YHHĐ
trị mề đay toàn diện, thành công cho hơn 30.000
người bệnh
Hiện nay, chữa mề đay bằng thuốc Đông y là xu hướng được
nhiều người bệnh tìm đến khi muốn điều trị mề đay nhờ cơ
chế xử lý bệnh tận gốc, triệt để, nâng cao sức đề kháng và

phòng ngừa bệnh tái phát, khắc phục hoàn toàn các nhược
điểm của thuốc Tây Y. Trong đó, Tiêu ban hoàn bì thang là
một trong những bài thuốc Đông Y nổi bật, được nghiên cứu
khoa học, phân tích kỹ hàm lượng dược chất và kiểm nghiệm
độc tính cấp diễn bán trường diễn nghiêm ngặt tại Học viện
Quân Y trước khi đưa vào ứng dụng, đảm bảo mang lại sự AN
TOÀN – HIỆU QUẢ tối đa cho người bệnh. Các bác sĩ cũng điều
phối 27 loại nam dược thành phần thuốc theo cơ chế BỔ
CHÍNH – KHU TÀ, giúp mề đay được loại bỏ toàn diện từ gốc
tới ngọn, nâng cao sức khỏe tổng thể, ngăn bệnh tái phát. Cụ
thể, nguyên lý này được ứng dụng như sau:

Phác đồ điều trị mề đay với Tiêu ban hoàn bì thang cũng được
tối ưu thành 2 giai đoạn một cách khoa học: ĐIỀU TRỊ TRIỆU
CHỨNG – ĐIỀU TRỊ CĂN NGUYÊN, NÂNG CAO SỨC ĐỀ
KHÁNG. Đặc biệt, thay vì áp dụng một liệu trình chung cho tất

cả bệnh nhân, các bác sĩ sẽ điều chỉnh thời gian dùng thuốc,
thành phần bài thuốc một cách linh hoạt, phù hợp, chính xác
nhất với tình trạng của mỗi người. Nhằm hỗ trợ các bác sĩ xây
dựng liệu trình hiệu quả nhất, Quân dân 102 đã tiên phong
trong ứng dụng Đông Y có biện chứng, kết hợp cả các hình
thức chẩn bệnh của Đông – Tây Y trong quy trình thăm khám
như soi da, xét nghiệm sinh hóa, bắt mạch,… Đây là cơ sở khoa
học rõ ràng giúp bác sĩ nắm bắt chính xác tình trạng sức khỏe,
nguyên nhân và mức độ mề đay của mỗi người và xây dựng
liệu trình phù hợp nhất. Chính vì vậy, bài thuốc có thể phát huy
công dụng tối ưu, đảm bảo an toàn với từng đối tượng, đặc
biệt là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ sau sinh,… Bài thuốc
cũng từng được nhiều người bệnh đánh giá cao trên mạng xã
hội:

XEM THÊM: SỰ THẬT đằng sau lời đồn CHỮA KHỎI

mề đay chỉ sau 1 liệu trình Tiêu ban hoàn bì thang
Để được tư vấn cụ thể phác đồ điều trị chính xác nhất với tình
trạng của mình, người bệnh có thể liên hệ tới Tổ hợp Y tế
Quân dân 102 theo thông tin:
• Hà Nội: Số 7 ngách 8/11 Lê Quang Đạo, Phú Đô, Nam Từ
Liêm, Hà Nội
• Hồ Chí Minh: Số 179, đường Nguyễn Văn Thương, Phường
25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
• Hotline: 0888.598.102 – 0888.698.102
• Website: benhvienquandan102.org
• Fanpage: https://www.facebook.com
/benhvienquandan102/

Bài thuốc uống thảo dược Tiêu ban Giải độc thang
đặc trị mọi thể mề đay mẩn ngứa
Tiêu ban Giải độc thang của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng
dụng Thuốc dân tộc là bài thuốc đặc trị mề đay mẩn ngứa
được đông đảo người bệnh tin dùng. Tiêu ban Giải độc thang
được VTV2 Chất lượng cuộc sống đưa tin khi sở hữu nhiều
ưu điểm vượt trội như:

VTV2 giới thiệu bài thuốc đặc trị mề đay Tiêu ban Giải độc thang

Bảng thành phần vàng hòa quyện hơn 30 vị thuốc quý
hiếm Tiêu ban Giải độc thang chiết xuất từ hơn 30 cây thuốc
Nam quý như kim ngân hoa, ké đầu ngựa, bồ công anh,
hồng hoa, phòng phong, ngải cứu, xuyên khung, cúc
tần,… Các vị thuốc được gia giảm, phối chế theo thể trạng, thể
bệnh của mỗi người. Trung tâm Thuốc dân tộc đi đầu trong
công tác phát triển và ứng dụng dược liệu sạch trong điều trị.
Tiêu ban Giải độc thang được bào chế 100% dược liệu sạch
chuẩn GACP-WHO. Dược liệu được kiểm nghiệm chất lượng
gắt gao đảm bảo an toàn, lành tính, phù hợp mọi đối tượng.

Tiêu ban Giải độc thang hòa quyện 100% thảo dược thiên nhiên

Công dụng ĐẶC TRỊ mề đay mẩn ngứa từ gốc, CHỐNG tái
phát Tiêu ban Giải độc thang là bài thuốc điều trị mề đay DUY
NHẤT hội tụ tinh hoa Y học cổ truyền và nghiên cứu hiện đại.
Bài thuốc kế thừa và phát triển phương thuốc chữa ngứa da
của người Mường – Hòa Bình, y pháp Hải Thượng Lãn Ông,
nguyên tắc trị bệnh Y học cổ truyền và được hoàn thiện trong
công trình nghiên cứu khoa học bài bản. Tiêu ban Giải độc
thang nổi bật với công thức thuốc “3 trong 1” cho phép trị
toàn diện, điều trị dứt điểm mề đay mẩn ngứa, ngăn tái phát
hiệu quả. GIẢI ĐỘC HOÀN (Thuốc điều trị): Tác dụng khử tà,
trừ phong, giải độc, thanh nhiệt, mát gan, loại bỏ độc tố, điều
trị căn nguyên gây mẩn ngứa, tiêu ban ngứa. Nhóm thuốc điều
trị mẩn ngứa từ gốc đến ngọn. BÌNH CAN HOÀN (Thuốc bổ,
duy trì hiệu quả): Tác dụng bồi bổ, phục hồi chức năng tạng
phủ, phục hồi da, chống dị ứng, ổn định cơ địa, ngăn mẩn
ngứa tái phát. LÁ TẮM (Xoa dịu triệu chứng): Để giảm nhanh
triệu chứng mẩn ngứa, mề đay khó chịu trên da.

Công thức vượt trội đặc trị dứt điểm mề đay ngăn tái phát

Tiêu ban Giải độc thang tiện dụng với phạm vi điều trị
rộng Tiêu ban Giải độc thang được Trung tâm Thuốc dân tộc
hỗ trợ sắc sẵn dưới dạng cao tinh chất, cao viên, thuốc sắc
thang tiện dụng không cần đun sắc. Tiêu giải độc thang có
phạm vi điều trị rộng, hiệu quả với mọi thể mẩn ngứa (phong
hàn, phong nhiệt, mề đay, dị ứng, thể bệnh cấp – mãn tính).
Kết quả thống kê, trên 95% người bệnh khỏi mẩn ngứa sau 1-3
tháng và không tái phát trong nhiều năm. Số ít người bệnh
còn lại cần nhiều thời gian điều trị hơn. Mời bạn đọc xem chi
tiết: Phản hồi của người bệnh về bài thuốc Tiêu ban Giải
độc thang

Hàng ngàn bệnh nhân điều trị dứt điểm mề đay nhờ Tiêu ban Giải độc thang

Để biết thêm thông tin chi tiết về bài thuốc Tiêu ban Giải độc
thang và liệu pháp đặc trị mẩn ngứa của Trung tâm Thuốc dân
tộc, bạn đọc và người bệnh xem thêm TẠI ĐÂY. Hoặc liên hệ
trực tiếp với Trung tâm Thuốc dân tộc để được bác sĩ đầu
ngành tư vấn chi tiết qua địa chỉ sau: Trung tâm Nghiên cứu
và Ứng dụng Thuốc dân tộc Hà Nội: B31 Ngõ 70, Nguyễn
Thị Định, Thanh Xuân – (024)7109 6699 | 0979 509 155 Hồ
Chí Minh: 145 Hoa Lan, Phường 2, Phú Nhuận – (028)7109
6699 – 0961 825 886 Website: thuocdantoc.org|
Fanpage: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc

Thuốc trị mẩn ngứa dị ứng Acrivastine
Acrivastine là loại thuốc thường được sử dụng để kiểm soát
các triệu chứng dị ứng về da và đường hô hấp như mẩn ngứa,
viêm mũi dị ứng, dị ứng phấn hoa, nổi mề đay mãn tính,… Bạn
có thể sử dụng thuốc trước và sau khi ăn theo yêu cầu của bác
sĩ. Thành phần: Acrivastine và một số tá dược khác. Công
dụng:
• Thuốc trị mẩn ngứa trên da do dị ứng thực phẩm, nọc độc

côn trùng,…
• Điều trị các trường hợp nổi mề đay, mẩn ngứa mãn tính
không rõ nguyên nhân, chàm Eczema,..
• Hỗ trợ điều trị viêm mũi dị ứng do thời tiết thay đổi và tiếp
xúc với phấn hoa, nước hoa,…
Cách dùng:
• Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi: Mỗi ngày dùng 3 viên thuốc,
không quá 8mg, có thể ngậm hoặc nhai nát trước khi uống.
• Trẻ dưới 12 tuổi và người trên 65 tuổi không nên sử dụng
loại thuốc này.
Giá bán: 35.000 VNĐ/ hộp/ 10 viên. Lưu ý:
• Thuốc trị mẩn ngứa Acrivastine chống chỉ định với bệnh
nhân suy thận hoặc rối loạn chức năng thận ở mức độ nặng.
• Người bị đông kinh hoặc hội chứng co giật không được sử
dụng thuốc.

Hydrocortisone Cream 1%
Đây là một loại thuốc bôi trị mẩn ngứa tương đối hiệu quả, ít
gây ra các tác dụng phụ và ảnh hưởng đến sức khỏe của người
bệnh. Hydrocortisone Cream 1% thuộc nhóm chống viêm
Steroid, hoạt động trên cơ chế co mạch nhằm ức chế các phản
ứng dị ứng trên da.

Hydrocortisone Cream 1%

Thành phần: Thuốc được điều chế từ Parafin dạng lỏng, nước
tinh khiết, sáp nhũ hóa Cetomacrogol 90mg,… Công dụng:
• Ngăn ngừa viêm nhiễm.
• Ức chế các phản ứng dị ứng và giảm ngứa trên da.
• Tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ cải thiện hàng rào bảo vệ
da.
Cách dùng:
• Làm sạch da và nhẹ nhàng thoa thuốc lên những vùng da bị
mẩn đỏ.
• Chờ khi thuốc đã thấm hết, bạn thoa thêm một lớp kem
dưỡng ẩm Diprobase hoặc Cetraben để “khóa” lại các dưỡng
chất.

• Sử dụng 3 – 4 lần/ ngày.
Giá bán: 100.000 VNĐ/ tuýp. Lưu ý:
• Không thoa thuốc lên những vùng da bị lở loét, có dấu hiệu
nhiễm trùng, vùng da ở mũi và mắt.
• Thuốc trị mẩn ngứa Hydrocortisone Cream 1% có thể gây teo
da, khô và rạn da.

Thuốc bôi Protopic
Protopic là loại thuốc trị mẩn ngứa có tác dụng ngăn chặn tình
trạng tăng sinh tế bào Lympho quá mức, gây ra các phản ứng
dị ứng và tình trạng ngứa ngáy trên da. Thành phần của
Protopic tương đối lành tính, có thể sử dụng cho trẻ nhỏ trên 2
tuổi. Thành phần: Tacrolimus, sáp ong trắng, Petroleum trắng,
Parafin,… Công dụng: Hạn chế quá trình tăng sinh tế bào
Lympho, kiểm soát nhanh các triệu chứng mẩn ngứa, khó chịu
trên da. Cách dùng: Thoa một lớp thuốc mỏng lên những
vùng da bị mẩn ngứa mỗi ngày 2 lần để điều trị bệnh. Giá
bán: Khoảng 500.000 VNĐ/ tuýp/ 10g. Lưu ý:
• Người bệnh cần chú ý quan sát tình trạng da trong 1 tuần
đầu sử dụng, nếu xuất hiện các nốt mẩn đỏ và cảm giác
ngứa rát, hãy ngưng sử dụng và đến gặp bác sĩ ngay.
• Không dùng thuốc trị mẩn ngứa Protopic cho người dị ứng
với bất kỳ thành phần nào.

• Lưu ý một số tác dụng phụ như viêm da, phù nề và ban đỏ.

Thuốc chữa mẩn ngứa Diphenhydramine
Đây là một loại thuốc kháng sinh có khả năng chống lại
Histamin, được sử dụng trong điều trị bệnh mề đay, cảm lạnh,
ngứa da,… Thuốc tương đối an toàn và phù hợp với cả người
lớn và trẻ nhỏ. Thành phần: Theo thông tin từ nhà sản xuất,
thuốc ngứa Diphenhydramine được bào chế từ Kẽm Acetate,
Allantoin cùng nhiều hoạt chất khác. Công dụng:
• Giảm ngứa và giảm đau tạm thời cho các trường hợp bị
bỏng nhẹ, các vết cắt, vết xước và vết công trùng cắn.
• Hạn chế hoạt động của các Histamin, giảm nhanh tình trạng
kích ứng, phát ban trên da và làm dịu da khi bị cháy nắng.
Cách dùng:
• Người lớn: Mỗi lần dùng 25 – 50mg, cách nhau 4 – 6 giờ
không quá 300mg/ ngày.
• Trẻ nhỏ dưới 6 tuổi: 6,25 – 12,5mg sau mỗi 4 – 6 giờ, không
quá 150mg/ ngày.
• Trẻ em trên 6 tuổi: 12,5 – 25mg sau mỗi 4 – 5 giờ, không quá
150mg/ ngày.
Giá bán: Khoảng 450.000 – 700.000 VNĐ. Lưu ý:

• Không nên điều khiển xe cộ, tham gia giao thông và vận
hành máy móc sau khi dùng thuốc.
• Tác dụng phụ: đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn và chóng mặt.

Thuốc trị mẩn ngứa Eumovate
Eumovate là loại thuốc thuộc nhóm Corticoid, có tác dụng điều
trị các bệnh lý ngoài da như nổi mề đay, mẩn ngứa và chàm,
phù hợp với những bệnh nhân đã ở độ tuổi trưởng thành.

Thuốc bôi ngoài da Eumovate

Thành phần chính: Gồm hoạt chất Clobetasone Butyrate
0,05% và những tá dược khác. Công dụng: Kháng viêm chống
khuẩn hiệu quả, giúp người bệnh ngăn ngừa tối đa các phản
ứng viêm nhiễm. Cách dùng thuốc trị dị ứng mẩn ngứa

Eumovate: Thoa thuốc lên những vùng da bị bệnh sau khi đã
vệ sinh sạch sẽ, nhẹ nhàng massage để các dưỡng chất thấm
sâu hơn. Giá bán: 24.000 VNĐ/ tuýp/ 5g. Lưu ý:
• Thuốc không phù hợp với những vùng da bị mụn nhọt, trứng
cá hoặc có vết trầy xước.
• Phụ nữ mang thai cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử
dụng Eumovate.
• Một số tác dụng phụ có thể gặp phải: Phát ban, nổi mụn, teo
da và rối loạn sắc tố trên da.

Thuốc trị mẩn ngứa khắp người Cetirizin
Đây là loại thuốc thuộc nhóm kháng sinh thế hệ mới, thường
được chỉ định trong các trường hợp bị mẩn ngứa khắp người
và mãn tính. Thuốc có thể sử dụng dưới dạng viên nang hoặc
viên bao phim và siro cho trẻ nhỏ. Thành phần: Dihydroclorid
và một số hoạt chất khác. Công dụng: Giảm ngứa và tình
trạng sưng phù trên da. Cách dùng:
• Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi nên uống 1 – 2 viên, chia hai
lần mỗi ngày.
• Nhai kỹ thuốc trước khi nuốt để đạt hiệu quả tốt nhất.
Giá bán: 60.000 VNĐ/ 1 hộp 10 vỉ, mỗi vỉ 10 viên. Lưu ý:
• Bệnh nhân bị suy thận, đang dùng thận nhân tạo hoặc từng

bị suy gan cần cẩn trọng khi sử dụng thuốc trị mẩn ngứa
Cetirizin.
• Một số tác dụng phụ: Buồn ngủ, thiếu tỉnh táo, chóng mặt,
miệng khô và khó nuốt.

Thuốc chữa chứng mẩn ngứa Phenergan
Phenergan là một loại thuốc bôi ngoài da chứa các hoạt chất
có tác dụng kháng Histamine, thường được chỉ định với những
trường hợp bị nổi mề đay, mẩn ngứa,… Thuốc tương đối lành
tính và an toàn, phù hợp với cả trẻ em trên 2 tuổi.

Thuốc chữa chứng mẩn ngứa Phenergan

Thành phần chính: Hoạt chất Promethazine và tá dược cần
thiết. Công dụng: Hạn chế các phản ứng viêm nhiễm do

Histamin gây ra nhưng không ngăn cản hoàn toàn cơ chế
phóng thích Histamin. Từ đó, giảm nhanh các triệu chứng ngứa
ngáy, ban đỏ cho người bệnh. Cách dùng: Làm sạch da và
thoa một lượng thuốc trị mẩn ngứa Phenergan vừa đủ lên
những vùng bị tổn thương, mỗi ngày sử dụng 3 – 4 lần. Giá
bán: Khoảng 13.000 VNĐ/ tuýp/ 10g. Lưu ý:
• Người có vết thương hở, đang rỉ dịch tiết không nên sử dụng
thuốc.
• Trong quá trình sử dụng thuốc trị mẩn ngứa Phenergan,
người bệnh có thể gặp một số triệu chứng như nhạy cảm với
ánh sáng, ảo giác và kích ứng da.

Chữa bệnh mẩn ngứa bằng Loratadine
Loratadine thuộc nhóm thuốc kháng Histamine thế hệ hai
đang được chiều chuyên gia khuyên dùng và đánh giá cao.
Thuốc được điều chế dưới hai dạng với hàm lượng khác nhau
là Loratadine 10mg và Loratadine 5mg, phù hợp với từng đối
tượng nhất định. Thành phần: Loratadin và một số tá dược
khác. Công dụng: Giảm nhanh các triệu chứng ngứa rát và
mẩn đỏ trên da, phù hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ trên 2
tuổi. Cách dùng:
• Người lớn và trẻ từ đủ 6 tuổi: Mỗi ngày uống 1 lần 10mg
thuốc.
• Trẻ em từ 2 – 5 tuổi: Mỗi ngày uống 1 lần 5mg siro.

Giá bán: 12.000 VNĐ/ hộp 2 vỉ. Lưu ý:
• Bệnh nhân bị suy gan, tiểu đường tuýp 2, gặp vấn đề về tim
mạch nên cẩn trọng khi sử dụng thuốc.
• Phụ nữ mang thai hoặc những người đang trong thời kỳ cho
con bú cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc.
• Một số tác dụng phụ: Chóng mặt, đau đầu, miệng khô, nguy
cơ sâu răng cao.

Bị mẩn ngứa uống thuốc gì nhanh khỏi? –
Prednisolone
Prednisolone là một loại Glucocorticoid có khả năng chống
viêm, kiểm soát dị ứng và ức chế miễn dịch hiệu quả, thường
được chỉ định với các trường hợp bị mẩn ngứa, nổi mề đay
trên tay.

Bị mẩn ngứa uống thuốc gì nhanh khỏi? – Prednisolone

Thành phần chính: Thành phần chính ủa thuốc là hoạt chất
Prednisolone Acetate. Công dụng:
• Giảm số lượng và ức chế hoạt động của tế bào Lympho, từ
đó mang lại hiệu quả chống viêm, giảm ngứa và chống dị
ứng hiệu quả.
• Hỗ trợ điều trị một số bệnh như viêm khớp dạng thấp, viêm
loét đại tràng,..
Cách dùng:
• Người lớn: mỗi ngày dùng 5 – 60mg, chia làm 2 – 4 lần.
• Trẻ em: mỗi ngày dùng 0,14 – 2mg/ kg, chia làm 4 lần uống.
Giá bán: 49.000 VNĐ/ hộp.
Nên Đọc: Bị phong ngứa không nên ăn gì để
nhanh khỏi nhất?

Thuốc trị mẩn ngứa Dexamethasone
Dexamethasone là loại thuốc chống viêm, chống dị ứng
thường được chỉ định với những trường hợp nặng. Loại thuốc
này có dược tính cao nhưng cũng kèm theo nhiều tác dụng
phụ nguy hiểm, do đó bạn chỉ nên sử dụng khi cơ chỉ định và

đơn kê của bác sĩ. Thành phần chính của thuốc: Là
Dexamethason Natri Phosphat. Công dụng:
• Hỗ trợ điều trị các trường hợp sốc do nhiễm khuẩn, các bệnh
viêm khớp dạng thấp, viêm khớp mô mềm,…
• Điều trị và kiểm soát các phản ứng dị ứng ngắn ngày gây
mẩn ngứa trên da.
Cách dùng:
• Người lớn: mỗi ngày dùng 0,75 – 9mg chia làm 2 – 4 lần.
• Trẻ em: mỗi ngày dùng 0,024 – 0,34mg/kg chia làm 4 lần.
Giá bán: 150.000 VNĐ/ hộp 10 ống.

Những lưu ý khi dùng thuốc
Sử dụng thuốc trị mẩn ngứa là phương pháp mang lại hiệu
quả điều trị nhanh chóng nhưng cũng có thể kéo theo nhiều
tác dụng phụ không mong muốn. Do đó người bệnh cần hết
sức thận trọng và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

Những điều cần lưu ý khi dùng thuốc

Bên cạnh đó, người mắc chứng mẩn ngứa cũng cần lưu ý:
• Không nên tự ý mua thuốc, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước
khi dùng thuốc để đảm bảo an toàn và đạt hiệu hiệu quả
điều trị tốt nhất.
• Việc sử dụng thuốc Tây trong thời gian dài có thể gây ra
những tổn thương nhất định cho dạ dày, gan và thận.
• Trong quá trình điều trị nếu phát hiện có bất kỳ triệu chứng
bất thường nào, người bệnh cần liên hệ với bác sĩ và ngừng
sử dụng thuốc ngay.
• Xây dựng lối sống lành mạnh, đảm bảo cung cấp đầy đủ chất
dinh dưỡng cho cơ thể, đồng thời hạn chế tiêu thụ những
thực phẩm dễ gây dị ứng, kích ứng trong quá trình điều trị.
Trên đây là top 11 loại thuốc trị mẩn ngứa mang lại hiệu quả
cao và được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Việc tìm hiểu về
công dụng, cách dùng và thành phần của thuốc sẽ giúp người
bệnh chủ động hơn trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, bạn vẫn
cần có chỉ định và đơn kê của bác sĩ trước sử dụng thuốc.

Bài Viết Hay:
• Phát ban đỏ không sốt: Biểu hiện, nguyên nhân và
cách chữa
• Nổi mề đay vào ban đêm: Nguyên nhân, triệu
chứng và cách chữa
VIỆN DA LIỄU HÀ NỘI – SÀI GÒN - XU HƯỚNG LÀM ĐẸP
TIÊN PHONG
Website chính thức: https://viendalieu.vn/
Email: lienhe@viendalieu.vn
Cơ sở Hà Nội: Số 123 Hoàng Ngân, P. Nhân Chính, Q. Thanh
Xuân, Hà Nội
Hotline/Zalo: (024) 626 05 666 – 0983 058 939
Cơ sở TP. Hồ Chí Minh: Số 48B Đặng Dung, P. Tân Định, Quận
1, TP. Hồ Chí Minh
Hotline/Zalo: 0287.109.838 – 0903 047 368
Theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội phổ biến
nhất hiện nay:
- Địa chỉ Google map: https://goo.gl
/maps/tkF2CYrgHWPUTLkn8

- Fanpage: https://www.facebook.com/dalieuhanoisaigon
- Youtube: https://www.youtube.com
/c/VienDaLieuHaNoiSaiGon
- Twitter: https://twitter.com/viendalieu
- Instagram: https://www.instagram.com/viendalieu/
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@viendalieu
- Linkedin: https://www.linkedin.com/in/viendalieuhanoisaigon/
- Pinterest: https://www.pinterest.com/viendalieuhanoisaigon/
- GG Business: https://viendalieuhanoi-saigon.business.site/
Hashtag: #viendalieu, #viendalieuhanoisaigon, #viendalieuhnsg

BÌNH LUẬN (45)
TRẢ LỜI

Trần Tuệ Lâm
Mình muốn đến trung tâm khám ngoài giờ mà không biết trung tâm có
khám không?
TRẢ LỜI

Lê Dương Thị
Cho mình hỏi là thuốc an bì thang này có trị dứt mề đay không hay là tái đi
tái lại và phải đến tái khám liên tục?
TRẢ LỜI

Trần Lê Thức
Dùng an bì thang này có cần kiêng điều gì không? Mình bị mề đay ở hai
chân mà bôi nhiều thuốc rồi không thấy giảm gì hết, đang tính mua thuốc
an bì thang này về dùng mà sợ kiêng khem nhiều quá không thực hiện
được lại thành công cốc
TRẢ LỜI

Lê Thái Hạnh
Dùng bộ an bì thang này nếu muốn chữa mề đay dứt điểm và không tái
lại nên hạn chế ăn thực phẩm chứa nhiều đạm như tôm, cua, cá biển, hải
sản, trứng, nhộng, thịt chó, sữa… Không ăn quá ngọt hoặc quá mặn,
không ăn đồ cay nóng, hạn chế bia rượu và các đồ uống chứa chất kích
thích. Duy trì chế độ ăn nhiều rau xanh và trái cây, uống nhiều nước.
Thuốc này thực sự điều trị mề đay rất hiệu quả đó đây này
https://www.trungtamdalieudongy.com/an-bi-thang-bi-quyet-xuly-dut-diem-benh-me-day-man-ngua.html
TRẢ LỜI

Công TTT
Đó là mới kiêng về vấn đề ăn uống thôi chứ mề đay muốn khỏi nhanh
thì trong quá trình uống thuốc nên hạn chế tiếp xúc với ánh nắng, ra
ngoài nên mang áo tay dài, quần dài, đeo găng tay hay bịt khẩu
trang…
TRẢ LỜI

Nhi Lê
Chữa bệnh trước đi chế, đẹp tính sao vì nếu trắng mà tay đầy mề đay thế
thì cũng bằng không. Tốt nhất không nên thoa mỹ phẩm vào giai đoạn
này
TRẢ LỜI

Thùy May
Nếu dùng dưỡng thể với thành phần chứa chiết xuất thiên nhiên thì
được, không nên chọn loại chứa hóa chất độc hại dễ kích ứng da
TRẢ LỜI

Lê Miên_724
Mình bị nổi mề đay mấy bữa nay mà mua kem bôi hoài không hết nên
cũng kệ. Nghe nhiều người để nó tự hết phải không?
TRẢ LỜI

Lâm Nhật Hồng
Lo mà điều trị đi chứ mề đay để không điều trị gây nên nhiều biến chứng
nguy hiểm lắm đấy, nhẹ là nhiễm trùng da, nặng là phù mạch và sốc
phản vệ đấy
TRẢ LỜI

Thắng Lê
Không có bệnh gì là tự khỏi hết, tốt nhất nên đến trung tâm da liễu
đông y để khám mà mua an bì thang về dùng đi, để lâu khó trị lại gây
biến chứng nguy hiểm lắm
TRẢ LỜI

Trần Tú Uyên
Mình sinh xong thấy những sẩn đỏ nổi lên kèm ngứa lắm, không
biết thuốc này có chữa mề đay sau sinh không? Đang muốn chữa
nhanh nhanh chứ sợ lây bé
TRẢ LỜI

Lê Bảo Vân Anh
Mình cũng đang bị mề đay đây, cũng đang cho con bú mà dùng
thuốc an bì thang này được hơn tháng là các mảng sẩn đỏ giảm gần
hết rồi
TRẢ LỜI

Lê Hoàng Linh
Bé mình 5 tuổi, đi học ở trường mẫu giáo không biết cho ăn gì mà người
nổi sẩn đỏ nhiều lắm, nhiều nhất ở hai tay, đi khám bác sĩ bảo mề đay rồi
cho thuốc về uống mà không khỏi. Không biết thuốc an bì thang này có
dùng được cho trẻ em không?
TRẢ LỜI

Tâm_762
Được nhé, thuốc từ thiên nhiên nên dịu nhẹ và an toàn cho bé lắm.
Nhanh bế bé đi khám đi chứ để bé ngứa và nổi sẩn đỏ gây đau rát bé tội
lắm.
TRẢ LỜI

Thị Nam
https://wikibacsi.com/an-bi-thang-thanh-qua-nghien-cuu-va-bao-checua-doi-ngu-chuyen-gia-hang-dau-ve-yhct.html đọc bài này mới biết
bài thuốc an bì thang này là được bác sĩ Nhuần hiện là giám đốc trung tâm
da liễu đông y nghiên cứu và bào chế nên. Mình muốn khám với bác sĩ
Nhuần thì nên đến trung tâm này tầm khoảng buổi sáng hay chiều mỗi
ngày ạ?
TRẢ LỜI

Lâm Nhật Tuệ

không biết bác sĩ nhuần làm việc ở cơ sở nào?
TRẢ LỜI

Trần Tú Liêm
Bác sĩ Nhuần làm việc ngoài Hà Nội nhé bạn
TRẢ LỜI

Thủy_82
Mình ở Bình Dương đang tính tuần tới lên HCM khám mà giờ bác sĩ
không khám ở đây rồi, vậy là không được khám với bác rồi, chán thật
TRẢ LỜI

Châu Bảo
Vẫn được nhé bác, bác có thể sử dụng dịch vụ khám qua điện thoại
với bác sĩ Nhuần mà. Bác hãy gọi vào số này 0972.196.616 là sẽ
được kết máy và khám với bác sĩ Nhuần thôi mà. Em cũng khám qua
điện thoại với bác sĩ và đã trị mề đay thành công rồi đây
TRẢ LỜI

Lê Thị Minh Hiền
Khám qua điện thoại rất tiện, chỉ cần một cuộc gọi là gặp được bác sĩ
khám mà không cần tốn công đi lại. Dù là khám qua điện thoại bác sĩ
Nhuần vẫn khám rất kĩ càng và cẩn thận, hỏi từng biểu hiện bệnh sau
đó còn chụp tình trạng mề đay gừi qua zalo cho bác xem nữa. Sau đó
bác cho liệu trình thuốc và gửi về tận nhà, trong khi dùng thuốc còn

không hết được. Cũng đang tính mua an bì thang này về dùng mà không
biết thuốc có an toàn không?
TRẢ LỜI

Trần Thu Hằng
Thuốc an bì thang này được bào chế từ 100% thảo dược sạch đạt chuẩn
GACP-WHO, được kiểm duyệt và chứng nhận lâm sàng kĩ càng nên cực
an toàn chú không phải an toàn ạ, trong bài viết có nêu rất rõ đấy
TRẢ LỜI

Viên Châu
Mình không phải chuyên môn bên y tế nên chưa hiểu chứng nhận đó là
gì hết, giải thích hộ mình được không?
TRẢ LỜI

Trần Thu Hằng
GACP-WHO nghĩa là thảo dược được trồng và chăm sóc theo các nguyên
tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc” theo
khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới. Cái này lên google là ra nhé

Thu Hảo Lê
Cho mình hỏi là thuốc ngâm rửa đó là dạng thang có nhiều loại thảo
dược khô phải nấu lên rồi mới rửa được phải không?
TRẢ LỜI

Cẩm Trang
Không nhé, thuốc ngâm rửa được bào chế với dạng túi lọc nhỏ như túi
trà đấy. Mỗi lần ngâm rửa lấy tầm 2-4 gói nấu với nước đợi nguội rồi
rửa hoặc tắm
TRẢ LỜI

Trần Thu Đằng
Thuốc uống là thuốc đông y có cần phải đun sắc gì không vậy, có
nhiều bên thuốc đông y phải đun sắc không biết bên trung tâm thế

quen nên ra Bắc là mình bị như vậy đó, bác sĩ có nói thêm về triệu chứng
mình sẽ gặp phải nếu để lâu ngày để cho mình hieur hơn về bệnh rồi sau
đó bác sĩ kê thuốc an bì thang có thuốc uống, thuốc tắm để mình tắm
cho đỡ ngứa, trong thời gian này nên ít dùng các loại sữa tắm. Mình về
dùng thuốc theo hướng dẫn thời gian đầu chưa đỡ nhiều nhưng khoảng
15 ngày là đỡ ngứa nhiều lắm sau đó hết hẳn. Thực sự thấy thuốc này rất
tốt và bác sĩ rất tận tâm hướng dẫn điều trị bệnh
TRẢ LỜI

Tâm Đinh
Tớ cũng nhờ an bì thang này mà đã chấm dứt thời kì mề đay nổi sẩn

gặp bác sĩ Nhuần khám cho
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