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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 05/TTT-KD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2019 

 

THÔNG TIN THUỐC 

Thuốc Praxbind 2,5 g/50 ml (idarucizumab) 

Kính gửi : Khoa lâm sàng 

 

Một số điểm chính trong thông tin kê đơn của thuốc Praxbind (idarucizumab): 

- Chỉ định: Idarucizumab là một thuốc đảo ngược tác dụng đặc hiệu của dabigatran và 

được chỉ định cho bệnh nhân đã điều trị bằng dabigatran khi cần đảo ngược nhanh 

chóng tác dụng chống đông của dabigatran:  

 Trong trường hợp phẫu thuật cấp cứu/thủ thuật khẩn cấp 

 Trong trường hợp chảy máu đe dọa tính mạng hoặc không kiểm soát được. 

- Liều dùng:  

 Idarucizumab (2 x 2,5 g/50 mL) được dùng đường tĩnh mạch, 2 lần truyền 

liên tục trong khoảng thời gian 5-10 phút cho mỗi lần truyền hoặc tiêm tĩnh 

mạch nhanh. 

 Có thể cân nhắc dùng liều 5g idarucizumab lần thứ 2 trong những trường 

hợp sau: Tái phát chảy máu trên lâm sàng đi kèm với kéo dài thời gian đông 

máu, hoặc bệnh nhân yêu cầu phẫu thuật cấp cứu lần hai/ thủ thuật khẩn cấp 

và có thời gian đông máu kéo dài. 

 Không cần chỉnh liều ở bệnh nhân suy thận 

 Hiện tại, thuốc idarucizumab đã có trên thị trường Việt Nam với đơn giá: 10.787.942 

đồng/lọ (liều sử dụng: 5 g ~ 21.575.884 đồng/2 lọ), chưa có trong danh mục chi trả của bảo 

hiểm y tế. 

Khoa Dược kính thông tin đến Khoa lâm sàng để làm đề nghị mua thuốc, kịp thời có 

thuốc sử dụng nếu có trường hợp cấp cứu (ước tính sau đề nghị 01 ngày làm việc mới có 

thuốc tại Viện Tim).  

Trân trọng./. 

         TRƯỞNG KHOA DƯỢC 

        

 

 

      THÂN THỊ THU VÂN 


