Crushing Ciprofloxacin Pills for Your Child
• For child who weighs less than 73 pounds, you should crush the pill and mix
it with a liquid. This will make it easier to give your child the correct amount.
• The amount of medicine depends on the child’s weight. Give the amount
marked below for your child.
• Give two doses each day. Give one in the morning and one in the evening.
• To make it taste better, the liquid medicine can be mixed with a small
amount of food or juice. Be sure the child takes all this mixture to get the
full dose of medicine.
You will need:
• 1 Ciprofloxacin 500mg pill
• Metal spoon to crush the pill
• Measuring teaspoon
• Small bowl or cup
• 2 teaspoons of water
Follow these steps:
1. Put the Ciprofloxacin pill into a small bowl or cup.
2. Use the measuring teaspoon to add 2 teaspoons of water to the bowl. Let
the pill sit in the liquid to soften.
3. Crush the pill with the back of the metal spoon until no large pieces are
seen.
4. Stir the pill in the liquid for 1 minute to dissolve it.
5. Measure the amount of liquid medicine for your child’s dose, as
marked below. Stir or swirl the liquid to get it mixed well, then quickly
use the syringe you were given to measure the dose.
Much Ciprofloxacin to Give a Child

Child’s weight
7-12 pounds (3-5 kg)
13-22 pounds (6-10 kg)
23-33 pounds (11-15 kg)
34-44 pounds (16-20 kg)
45-56 pounds (21-25 kg)
57-72 pounds (26-32 kg)
73 pounds or more (33 kg or more)

Give this much
liquid
1 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
7.5 ml
10 ml

How often each
day
Two times
Two times
Two times
Two times
Two times
Two times
Two times

• The liquid should be kept covered in the refrigerator between doses.
• Mix the pill with liquid each day and throw away unused portions at the
end of the day. The medicine mixed with liquid will go bad after 1 day.
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Nghiền thuốc Ciprofloxacin cho trẻ
• Ðối với trẻ nặng chưa tới 33 kg (73 cân Anh), quý vị nên nghiền thuốc và
trộn với chất lỏng. Ðiều này sẽ cho trẻ dùng liều lượng thuốc chính xác hơn.
• Lượng thuốc sẽ tùy theo cân nặng của trẻ. Cho trẻ dùng liều lượng dưới đây.
• Cho trẻ dùng một ngày hai liều. Sáng một liều và tối một liều.
• Ðể dễ uống, thì có thể trộn thuốc với một lượng nhỏ thức ăn hay nước ép
trái cây. Nhớ cho trẻ dùng hết hỗn hợp này để có đủ liều.
Quý vị cần:
• 1 viên Ciprofloxacin 500mg
• Muỗng kim loại để nghiền thuốc
• Muỗng cà phê để đo lường
• Chén hay ly nhỏ
• 2 muỗng cà phê nước
Làm theo các bước sau:
1. Ðể viên Ciprofloxacin vào trong chén hay ly nhỏ.
2. Dùng muỗng lường để thêm 2 muỗng cà phê nước vào chén. Ðể thuốc
vào trong nước cho mềm.
3. Nghiền thuốc bằng mặt sau muỗng cho đến khi không còn những miếng
lớn.
4. Khuấy thuốc trong chất lỏng 1 phút để làm tan hết.
5. Lường lượng thuốc lỏng để tính liều cho trẻ, như ghi dưới đây. Khuấy
hay lắc chất lỏng để trộn đều, sau đó nhanh chóng dùng ống chích đã cho
để lường thuốc.
Much Ciprofloxacin to Give a Child

Cân nặng của trẻ
3-5 kg (7-12 cân Anh)
6-10 kg (13-22 cân Anh)
11-15 kg (23-33 cân Anh)
16-20 kg (34-44 cân Anh)
21-25 kg (45-56 cân Anh)
26-32 kg (57-72 cân Anh)
33 kg hay nhiều hơn

(73 cân Anh hay nhiều hơn)

Cho dùng
1 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
7.5 ml
10 ml

Số lần mỗi ngày
Hai lần
Hai lần
Hai lần
Hai lần
Hai lần
Hai lần
Hai lần

• Nên bọc chất lỏng rồi bỏ vào tủ lạnh giữa những lần dùng.
• Trộn thuốc với chất lỏng mỗi ngày và bỏ phần không dùng vào cuối ngày.
Thuốc trộn với chất lỏng sẽ hư sau 1 ngày.
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