
Những vấn đề với giấc ngủ là hiện tượng thường gặp và do nhiều yếu tố khác nhau gây ra. Chúng có thể biểu 
hiện theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như tình trạng khó chìm vào giấc ngủ, khó duy trì trạng thái ngủ 
và không cảm thấy khỏe khoắn, tỉnh táo vào buổi sáng. Có một số điều mà quý vị có thể thực hiện được có 
thể giúp ích cho điều này – được gọi là thói quen ngủ lành mạnh (sleep hygiene).

Khi bị những chứng rối loại về giấc ngủ, bước đầu tiền là thực hiện một số biện pháp đơn giản về thói quen 
ngủ lành mạnh hoặc những thay đổi trong lối sống và môi trường có thể giúp quý vị ngủ ngon. 
Một số ví dụ có thể kể đến:

Một giấc ngủ ngon bắt đầu từ những thói quen tốt

Ngủ ngon hơn, sống khỏe hơn1

Thói quen ngủ lành mạnh2

Nếu các phương pháp can thiệp này không có tác dụng, thì vẫn còn một loạt các phương pháp điều trị tâm lý và 
thuốc có thể được tìm hiểu thêm.

• Cải thiện không gian ngủ, ví dụ như đảm bảo giường nệm thoải mái và phòng ngủ có nhiệt độ phù hợp, 
yên tĩnh và tối.

• Đi ngủ và thức dậy vào cùng một giờ mỗi ngày.

• Không nằm lại trên giường quá 20 phút sau khi thức dậy; mà hãy sang phòng khác và làm điều gì đó thư 
giãn.

• Tích cực vận động nhiều nhất có thể trong ngày và dành thời gian ở ngoài trời nếu có thể.

• Tránh các giấc ngủ ngắn trong ngày, nhưng nếu nhất định phải chợp mắt thì chỉ nên ngủ tối đa 20 phút, 
trước 3 giờ chiều.

• Cố gắng thả lỏng trước khi đi ngủ, ví dụ như đọc sách hay tạp chí. Tránh chơi trò chơi điện tử hay làm việc 
ngay trước khi đi ngủ.

• Không thảo luận hay phân tích các vấn đề khi đã lên giường.

• Tránh hút thuốc và uống rượu bia, nhất là vào buổi tối.

• Cố gắng giảm cân nếu bị thừa cân.

• Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày (nhưng không muộn hơn ba tiếng đồng hồ trước giờ đi ngủ).

• Giảm lượng ca�ein nạp vào trong ngày và tránh sử dụng các loại đồ uống chứa ca�ein như trà, cà phê, 
coca cola và nước tăng lực sau buổi trưa.

• Tránh ăn uống thịnh soạn hay tập thể dục quá tốn sức vào buổi tối.
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Thuốc có chứa melatonin có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ

CIRCADIN® - Hướng dẫn sử dụng3

•  Uống CIRCADIN® sau khi ăn, 1-2 giờ trước khi đi ngủ.

•  Nuốt cả viên nén – không nghiền, nhai hay chia 
thành các phần; điều này sẽ thay đổi tác dụng của 
thuốc.

•      CIRCADIN® không có tác dụng tức thì – quý vị sẽ chỉ cảm thấy buồn ngủ tự nhiên và muốn đi ngủ sau 1-2 
giờ sau khi uống.

•      Tránh uống rượu bia nếu đang sử dụng CIRCADIN® bởi sự hiện diện của chất cồn trong dạ dày có thể gây 
ảnh hưởng đến cơ chế giải phóng dần dần của thuốc.

•  Để có tác dụng tốt nhất đối với chất lượng giấc ngủ, quý vị nên uống CIRCADIN® vào đúng một thời điểm 
mỗi tối.

•  Nếu quý vị vẫn đang sử dụng loại thuốc ngủ khác trước khi được kê toa sử dụng CIRCADIN®, hãy xin lời 
khuyên của bác sĩ về cách ngưng sử dụng loại thuốc đó để chuyển sang CIRCADIN®.
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Melatonin là một loại hormone tự nhiên giúp kiểm soát nhịp sinh học (đồng hồ sinh học tự thân 24 giờ của 
quý vị), chi phối thời gian quý vị đi ngủ và thức dậy vào buổi sáng. Mức melatonin tự nhiên thường tăng khi 
trời trở tối, gây ra cảm giác buồn ngủ cho quý vị. Mức melatonin mà cơ thể sản sinh ra thấp thì có thể dẫn đến 
khó ngủ hoặc dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém, khiến quý vị thức dậy trong trạng thái kém tỉnh táo, mệt mỏi.

CIRCADIN® là một phương pháp điều trị đã được phê duyệt có chứa melatonin. Melatonin có chứa trong viên 
nén CIRCADIN® được thiết kế đặc biệt để được giải phóng từ từ trong đêm, bắt chước quá trình cơ thể giải phóng 
melatonin tự nhiên. Thuốc này có tác dụng bổ sung cho lượng melatonin do cơ thể sản sinh tự nhiên.

CIRCADIN®


