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1. Tiêm: là kỹ thuật đưa thuốc, 
dịch hoặc chất dinh dưỡng và một 
số chất khác qua da vào trong cơ 
thể để phục vụ chẩn đoán và điều 
trị. Có nhiều loại đường tiêm và 
được phân loại theo vị trí tiêm1.
2. Mũi tiêm an toàn: là mũi tiêm 
không gây nguy hại cho người 
được tiêm, không gây phơi nhiễm 
cho người tiêm đối với các nguy cơ 
có khả năng tránh được và không 
để lại chất thải nguy hại cho cộng 
đồng1.
3. Nguyên tắc thực hành tiêm 
nhằm “không gây nguy hại cho 
người được tiêm” nhấn mạnh 
đến vai trò của thực hiện 5 đúng 
(đúng người bệnh, đúng thuốc, 
đúng liều lượng, đúng thời điểm, 
đúng đường tiêm); phòng và 
chống sốc; phòng tránh xơ hóa cơ 
hoặc đâm kim vào dây thần kinh 
và một số các phòng ngừa khác1.
4. Một số lưu ý chung khi chuẩn 
bị và thực hiện thuốc tiêm:
-  Xác định tình trạng chất lượng 
của thuốc tiêm tại thời điểm sử 
dụng: kiểm tra hạn dùng và tính 
chất cảm quan theo mô tả của nhà 
sản xuất. 
- Chọn đường tiêm: cùng hoạt 
chất nhưng chế phẩm của các nhà 
sản xuất khác nhau có thể được 

Bộ Y tế phê duyệt về cách sử dụng 
khác nhau (ví dụ: Piperacillin/Tazo-
bactam 4g/0.5g của hãng Kabi thì 
cho phép tiêm tĩnh mạch nhưng 
Tazocin thì thông tin phê duyệt 
của Bộ Y tế không có nội dung về 
tiêm tĩnh mạch). 
- Chọn loại kim tiêm để rút 
thuốc: đặc biệt lưu ý đối với các 
thuốc tiêm có dạng bào chế phức 
hợp lipid (ví dụ: Ampholip)
-  Chọn dung môi hoàn nguyên-
pha loãng và vật liệu của bao bì 
chứa thuốc tiêm sau pha: lưu ý 
đến vấn đề tương hợp-tương kỵ
- Kỹ thuật hoàn nguyên: thứ tự 
hoàn nguyên, lắc hay không lắc, 
xử trí nếu tạo bọt, thời điểm đâm 
kim xả khí
- Nồng độ sau pha loãng: ảnh 
hưởng đến độ bền của thuốc sau 
pha
- Lấy thuốc đủ hàm lượng: đặc 
biệt lưu ý các chế phẩm được nhà 
sản xuất công bố đóng gói dư so 
với hàm lượng trên nhãn thì cần 
tuân thủ hướng dẫn hoàn nguyên, 
pha loãng và rút thuốc từ nhà sản 
xuất (ví dụ: Cancidas, Tygacil)
- Tốc độ, thời gian tiêm/tiêm 
truyền: ảnh hưởng đến phản ứng 
có hại của thuốc, tính an toàn, đặc 
biệt theo tính chất dược động 

TỔNG QUAN



học-dược lực học của một số 
kháng sinh thì thời gian truyền 
ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu. 
- Sử dụng phối hợp thuốc tiêm 
khác: trộn chung, truyền qua 
Y-site, rửa đường truyền, vị trí tiêm
- Bảo quản thuốc tiêm sau hoàn 
nguyên, pha loãng: độ ổn định, 
đổi màu trong quá trình bảo 
quản, điều kiện bảo quản (nhiệt 
độ, ánh sáng)
- Theo dõi bệnh nhân sau tiêm: 
tác dụng phụ của thuốc, đặc biệt 
lưu ý về phản ứng phản vệ
5. Hướng dẫn pha tiêm – truyền 
kháng sinh của Viện Tim (gọi tắt 
là “Hướng dẫn”):
- Bao gồm các kháng sinh thuộc 
danh mục thuốc của Viện Tim.
- Tính pháp lý: Cùng hoạt chất 
nhưng thành phần tá dược, kỹ 
thuật bào chế, đóng gói của các 
chế phẩm với tên thương mại 
khác nhau sẽ khác nhau. Vì vậy 
Hướng dẫn được xây dựng dựa 
trên dữ liệu thông tin kê đơn được 
Bộ Y tế phê duyệt cho từng tên 
thương mại thuốc cụ thể.
- Tính khoa học: được so sánh, 
đối chiếu với các dữ liệu thuộc 
các tài liệu tra cứu chuyên môn 
như Uptodate 2019, Injecta-
ble Drug Guide (2011), Sanford 
Guide (2019), website Globalrph, 
Hướng dẫn tiêm/truyền một số 
loại kháng sinh của Bộ Y tế (2015). 
Một số khuyến cáo dựa trên các 

thử nghiệm lâm sàng mới, chưa 
được công bố trong tờ hướng dẫn 
sử dụng thuốc nhưng đã được 
nhiều nhà chuyên môn áp dụng thì 
được đưa vào Hướng dẫn pha tiêm 
– truyền kháng sinh của Viện Tim 
với chú thích nguồn tài liệu tham 
khảo cụ thể.
- Tính thực tiễn: Hướng dẫn đã 
được lãnh đạo các Khoa lâm sàng 
tại Viện Tim so sánh, xem xét về nội 
dung so với thực tiễn đang thực 
hiện và được Hội đồng Thuốc và 
điều trị của bệnh viện phê duyệt. 

(1) Hướng dẫn tiêm an toàn trong các 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Ban 
hành kèm theo Quyết định số 3671/
QĐ-BYT ngày 27/9/2012 của Bộ Y tế).



- Chỉ pha thuốc vào dung dịch ngay trước khi sử dụng.
- Tuân thủ hướng dẫn cách pha và kiểm tra các hạt kết tủa trước khi sử dụng 
trên bệnh nhân (Chú ý phân biệt hạt tủa - bọt nước).
- Không pha nhiều thuốc vào chung trong 1 ống tiêm truyền trừ khi tương hợp 
nhau – Khuyến cáo: KHÔNG PHA CHUNG nếu không có chỉ định đặc biệt.
- Thực hiện đảm bảo vô trùng toàn bộ quá trình pha tiêm truyền. Sau khi mở 
nắp/ hoàn nguyên tùy thuốc có thời gian và điều kiện bảo quản khác nhau 
nhưng cần lưu ý vấn đề vi sinh (không quá 24 giờ). Đối với các thuốc chưa có cơ 
sở tham khảo điều kiện bảo quản sau hoàn nguyên khuyến cáo sử dụng ngay 
và loại bỏ phần không dùng hết.
- Đảm bảo rửa đường truyền với đủ lượng dung môi thích hợp nếu cần sử dụng 
chung cho các thuốc khi không có chống chỉ định hay lưu ý cảnh báo khác.
- Danh sách này không bao gồm tất cả các yếu tố tương kị, tương hợp do có rất 
nhiều yếu tố ảnh hưởng tới tương kị thuốc và chỉ liệt kê theo những dung môi 
thường được sử dụng tại bệnh viện để pha thuốc.
- Nên dùng các dung môi cơ bản (NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%) làm dung môi 
để giảm khả năng bất tương hợp, KHÔNG dùng các dung dịch không chắc 
chắn về khả năng tương hợp làm dung môi pha thuốc.

*** Trên các đối tượng bệnh nhân đặc biệt (Hồi sức,...) tùy từng đối tượng 
có thể điều chỉnh về nồng độ pha tiêm và thời gian tiêm truyền phù hợp 
dưới sự phê duyệt của Trưởng Khoa.

- Tài liệu tham khảo:  
1. Uptodate 2019 
2. Injectable Drug Guide (năm 2011) 
3. Thông tin kê đơn sản phẩm   
4. Hướng dẫn tiêm/truyền một số loại kháng sinh, Bộ Y tế (Ban hành kèm theo 
Quyết định số 708/QĐ-BYT ngày 02/03/2015).
5. Globalrph
6. Sanford guide (năm 2019).

LƯU Ý



Bảo quản 2-8°C 

Ampholip

 

Hoạt chất: Amphotericin B

Nồng độ/hàm lượng: 50mg/10ml

Dạng bào chế: Phức hợp lipid tiêm tĩnh mạch đục màu vàng nhạt.

 Cách pha
- Lắc lọ nhẹ nhàng đến khi không còn cặn màu vàng ở đáy lọ.
- Rút một liều thích hợp sử dụng kim tiêm cỡ 18. 
- Thay kim tiêm cỡ 5 mm, bơm thuốc vào pha loãng với Glucose 5%.
- Lắc cho đến khi thuốc được trộn đều, lọ thuốc chưa dùng hết nên bỏ đi

 Nồng độ: 1 – 2 mg/ml

 Thời gian truyền: 
- Tối thiểu 2 giờ.
- Lắc nhẹ chai/túi dịch truyền 2 giờ một lần.

 Tốc độ truyền: 2,5 mg/kg/giờ

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- Glucose 5%

- Không pha thuốc với dung dịch nước muối, các chất điện giải, 
thuốc khác.
- Sau pha loãng: ổn định 48 giờ ở 2-8°C và 6 giờ ở nhiệt độ phòng.
- Bộ dụng cụ đang sử dụng nên được rửa sạch bằng Glucose 5%.

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

KHÔNG ÁP DỤNG

KHÔNG ÁP DỤNG



Avelox

 

Hoạt chất: Moxi�oxacin

Nồng độ/hàm lượng: 400mg/250ml

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền, trong suốt, màu vàng.

 Cách pha
- Dịch truyền đã pha sẵn.

 Nồng độ: 1,6 mg/ml

 Thời gian truyền: 
- Phải truyền trên 60 phút

 Tốc độ truyền: 

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- NaCl 0,9%   - NCPT 
- Glucose 5%, 10%  - Lactat Ringer

- Tương kỵ: NaCl 10%, 20%; NaHCO3 4,2%, NaHCO3 8,4%, …
- Chỉ sử dụng khi dung dịch còn trong suốt, không có vẩn.
- Thuốc có thể bị kết tủa ở nhiệt độ < 15ºC, nó sẽ tan ra ở nhiệt
 độ phòng (15-25ºC) —> không bảo quản trong tủ lạnh.

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

KHÔNG ÁP DỤNG

KHÔNG ÁP DỤNG



Benzylpenicillin

 

Hoạt chất: Benzylpenicillin

Nồng độ/hàm lượng: 1.MUI (~600 mg)

Dạng bào chế: Bột pha tiêm

 Cách pha
- Hòa tan 1 MUI trong ít nhất 10 ml:
   + NaCl 0,9%
   + Glucose 5%
- Pha loãng với dung môi trên
(thường sử dụng 50-100ml dung môi NaCl 0,9%)
 Nồng độ: 

 Thời gian truyền: 
- 20 – 30 – 60 phút

 Tốc độ truyền:

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- NaCl 0,9%
- Glucose 5% (kém bền hơn)
- NCPT

- Ổn định trong vòng 1 tuần ở 2-8°C
- Tương kỵ: không trộn chung với aminoglycosid, …

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

Cách pha
- 1 MUI pha trong 1,6 - 2 ml NCPT.
 Ghi chú: TB chậm
Cách pha
- 1 MUI pha trong 4 – 10 ml NCPT.
 Thời gian: TMC: >5 phút
(tốc độ tối đa: 300 mg/phút)[2]

[2,5]

[1,2]



Cancidas 

 

Hoạt chất: Caspofungin

Nồng độ/hàm lượng: 50mg, 70mg

Dạng bào chế: Bột pha tiêm, màu trắng hoặc trắng ngà

 Cách pha
- Hòa tan (cho cả 2 hàm lượng) với 10,5 ml:
   + NaCl 0,9%
   + NCPT
* 10 ml dung dịch sau hòa tan cung cấp đủ lượng thuốc 70 hoặc 50 mg
* Liều 70 mg có thể lấy từ 14 ml của 2 lọ 50 mg sau hòa tan.
- Lấy 10 ml pha loãng với 100 – 250 ml:
   + NaCl 0,9%
   + Ringer lactat
* Không khuyến cáo pha loãng liều 70mg trong 100 ml (xem nồng độ tối đa)
 Nồng độ: Không quá 0,5 mg/ml 

 Thời gian truyền: 60 phút

 Tốc độ truyền: 2,5 mg/kg/giờ

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- NaCl 0,9%
- NCPT

- Không bền trong dung môi có chứa Glucose.
- Bột có màu trắng hoặc trắng ngà, khi hòa tan phải trong suốt.
- Sau khi pha ổn định 24 giờ ở dưới 25°C hoặc 48 giờ nếu bảo quản
 trong tủ lạnh (2-8°C)

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

KHÔNG ÁP DỤNG

KHÔNG ÁP DỤNG

Bảo quản 2-8°C 



Cefazolin Actavis

 

Hoạt chất: Cefazolin

Nồng độ/hàm lượng: 1g

Dạng bào chế: Bột pha tiêm, màu trắng hoặc gần như trắng

 Cách pha
- Hoà tan 1g trong 10 ml:
   + NCPT  + Glucose 5-10%

- Pha loãng với 50 - 100 ml dung dịch:
   + Glucose 5-10% + NCPT + NaCl 0,9%

 Nồng độ: 

 Thời gian truyền:

 Tốc độ truyền:

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

+ Glucose 5-10%
+ NCPT
+ NaCl 0,9%

- Ổn định 24 giờ ở 2-8°C

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

Cách pha
- Hoà tan 1g trong 3 ml NCPT.
 Ghi chú:  TB sâu

Cách pha: Hoà tan 1g trong 10 ml:
 + NCPT   + Glucose 5-10%

 Thời gian: Ít nhất 3-5 phút



Cefepime Kabi 

 

Hoạt chất: Cefepim

Nồng độ/hàm lượng: 1g

Dạng bào chế: Bột pha tiêm, trắng hoặc vàng nhạt

 Cách pha
- Pha với 10 ml: + NCPT + Glucose 5%   + NaCl 0,9%
- Pha loãng với thể tích thích hợp.

 Nồng độ: 

 Thời gian truyền: Khoảng 30 phút

 Tốc độ truyền: 

 Cách pha
- Pha với 10 ml:
   + NCPT  + NaCl 0,9%  + Glucose 5%

 Thời gian: TMC 3-5 phút

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- NCPT    + Ringer
- Glucose 5-10%  + Natri lactat (M/6).
- NaCl 0,9%

- Sau khi pha ổn định trong 2 giờ ở 25ºC.
- Dung dịch có thể chuyển màu khi bảo quản (từ không màu
 đến màu vàng hổ phách) nhưng không ảnh hưởng đến hoạt lực.

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

KHÔNG ÁP DỤNG



Chemacin 

 

Hoạt chất: Amikacin

Nồng độ/hàm lượng: 500mg/2ml

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm, trong suốt, không màu

 Cách pha
- Pha loãng với:
+ Glucose 5%
+ NaCl 0,9%
đủ truyền trong 30- 60 phút
* Khuyến cáo từ 100-200 ml dung môi

 Nồng độ: 

 Thời gian truyền: 30-60 phút.
* Đối với trẻ nhỏ là 1- 2 giờ.

 Tốc độ truyền: 

 Cách pha
- Dung dịch tiêm pha sẵn, không được pha loãng.

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- Glucose 5%
- NaCl 0,9%

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

KHÔNG ÁP DỤNG



Ciprobay

 

Hoạt chất: Cipro�oxacin

Nồng độ/hàm lượng: 200mg/100ml  và 400mg/200ml

Dạng bào chế: Dung dịch truyền, trong gần như không màu hoặc vàng nhạt

 Cách pha
- Dịch truyền tĩnh mạch pha sẵn

 Nồng độ: 2 mg/ml

 Thời gian truyền: 
- Tối thiểu 30 phút cho mỗi 200 mg

 Tốc độ truyền: 

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- NaCl 0,9%;  0,45%
- Glucose 5-10%  - Ringer lactat

- Tương kỵ: heparin, penicillin, dung dịch kiềm,…
- Ở nhiệt độ bảo quản lạnh, có thể xảy ra kết tủa và ở nhiệt độ 
phòng, chất kết tủa này sẽ hòa tan trở lại. 
—> Lưu ý: Bảo quản ở nhiệt độ phòng.

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

KHÔNG ÁP DỤNG

KHÔNG ÁP DỤNG



Colistimetato

 

Hoạt chất: Colistimethat

Nồng độ/hàm lượng: 1 MUI

Dạng bào chế: Bột pha tiêm, màu trắng.

 Cách pha
- Pha mỗi 1 MUI với 50 ml:
   + NCPT
   + NaCl 0,9%
* Có thể pha trong 2-4 ml NCPT sử dụng phun khí dung.

 Nồng độ: 

 Thời gian truyền: 30 phút mỗi 1 MUI

 Tốc độ truyền: 

 Cách pha
- Liều tối đa 2 MIU pha trong 10 ml:
   + NCPT
   + NaCl 0,9%.

 Thời gian: TMC ± 5 phút

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- NCPT
- NaCl 0,9%

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

KHÔNG ÁP DỤNG

de Sodio G.E.SCiprobay

 

Hoạt chất: Cipro�oxacin

Nồng độ/hàm lượng: 200mg/100ml  và 400mg/200ml

Dạng bào chế: Dung dịch truyền, trong gần như không màu hoặc vàng nhạt

 Cách pha
- Dịch truyền tĩnh mạch pha sẵn

 Nồng độ: 2 mg/ml

 Thời gian truyền: 
- Tối thiểu 30 phút cho mỗi 200 mg

 Tốc độ truyền: 

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- NaCl 0,9%;  0,45%
- Glucose 5-10%  - Ringer lactat

- Tương kỵ: heparin, penicillin, dung dịch kiềm,…
- Ở nhiệt độ bảo quản lạnh, có thể xảy ra kết tủa và ở nhiệt độ 
phòng, chất kết tủa này sẽ hòa tan trở lại. 
—> Lưu ý: Bảo quản ở nhiệt độ phòng.

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

KHÔNG ÁP DỤNG

KHÔNG ÁP DỤNG



Cravit

 

Hoạt chất: Levo�oxacin

Nồng độ/hàm lượng: 250mg/50ml

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền, màu vàng sáng ngả sang màu vàng lục

 Cách pha
- Dịch truyền đã pha sẵn.

 Nồng độ: 5 mg/ml

 Thời gian truyền: 
- T≥ 30 phút cho mỗi 250 mg hoạt chất

 Tốc độ truyền:

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- Glucose 5%
- NaCl 0,9%

- Ổn định 3 giờ sau mở nắp, 3 ngày sau khi bỏ vỏ hộp. 
- Tương kỵ: dung dịch heparin hoặc alkaline (tức là sodium 
hydrogen carbonate), …

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

KHÔNG ÁP DỤNG

KHÔNG ÁP DỤNG

- Những dung dịch phối hợp cho dinh 
dưỡng ngoài đường tiêu hóa (amino acid,
carbohydrat, điện giải)



Dalacin C 

 

Hoạt chất: Clindamycin

Nồng độ/hàm lượng: 600mg/4ml

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm

 Cách pha
- Pha loãng với:
   + NaCl 0,9%
   + Glucose 5%
* Khuyến cáo pha loãng 600 mg hoạt chất với 50 ml dung dịch.

 Nồng độ: Không quá 18 mg/ml

 Thời gian truyền: 10 phút cho mỗi 300 mg hoạt chất.
Không quá 1200 mg trong 1 lần truyền 1 giờ

 Tốc độ truyền:  Không quá 30 mg/phút

 Cách pha
- Dung dịch tiêm pha sẵn, không được pha loãng.
Ghi chú: Các liều tiêm bắp đơn độc không được lớn hơn 600 mg.

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- NaCl 0,9%
- Glucose 5%

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

KHÔNG ÁP DỤNG

Bảo quản 2-8°C 



Fortum

 

Hoạt chất: Ceftazidim

Nồng độ/hàm lượng: 1g

Dạng bào chế: Bột pha tiêm.

 Cách pha
- Đâm kim tiêm vào nút lọ và bơm vào 10 ml dung môi
- Rút kim và lắc đến khi tạo thành dung dịch trong suốt
- Không đâm kim xả khí cho đến khi thuốc tan hết. Đâm kim xả khí qua
 nút lọ để giải phóng áp suất trong lọ.
- Hòa tan và pha loãng với dung môi sau để tạo thể tích tối thiểu 50 ml:
   + NaCl 0,9%
   + Glucose 5%

 Nồng độ:  Không quá 40 mg/ml

 Thời gian truyền: 15-30 phút

 Tốc độ truyền:

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

Ở nồng độ 1-40 mg/ml tương hợp với:
- NaCl 0,9%
- Glucose 5%
- Hartmann…

- Tương kỵ: natri bicarbonat, aminoglycosid, vancomycin, …
- Sau hoàn nguyên: ổn định 6 giờ ở 25°C hoặc 3 ngày ở 2-8°C

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

Cách pha
- Hòa tan với 3 ml NCPT
 Ghi chú:  Có thể sử dụng  lidocain 0,5%, 1%

Cách pha: Hoàn tan 1g trong 10 ml:
 + NCPT   + NaCl 0,9%
Thời gian: 



Gentamicin  

 

Hoạt chất: Gentamicin

Nồng độ/hàm lượng: 80mg/2ml

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm, trong suốt, không màu hoặc có màu 
vàng rất nhạt

 Cách pha
- Pha loãng theo tỉ lệ 1 mg gentamicin: 1 ml dịch truyền sau:
   + NaCl 0,9%
   + Glucose 5%

 Nồng độ: 1 mg/ml

 Thời gian truyền: 30-60 phút.

 Tốc độ truyền: 

 Cách pha
- Dung dịch tiêm đã pha sẵn.

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- NaCl 0,9%
- Glucose 5%

- Tương kỵ: furosemid, heparin, natri bicarbonate và một vài dung 
dịch dinh dưỡng dùng ngoài đường tiêu hóa, …
- Phản ứng với các chế phẩm có pH kiềm hoặc với các thuốc không 
ổn định ở pH acid.
- Khi tiêm phối hợp với một beta-lactam thì phải tiêm ở những 
vị trí khác nhau.

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

KHÔNG ÁP DỤNG

(Vidipha)



Invanz  

 

Hoạt chất: Ertapenem

Nồng độ/hàm lượng: 1g

Dạng bào chế: Bột pha tiêm

 Cách pha
- Hoàn nguyên với 10 ml:
   + NCPT
   + NaCl 0,9%
- Pha loãng với 50 ml NaCl 0,9%

 Nồng độ: Tối đa 20 mg/ml

 Thời gian truyền: Tối thiểu 30 phút

 Tốc độ truyền:  

 Cách pha
- Hoàn nguyên 1g Invanz với 3,2 mL:
+ Lidocain HCl 1% hoặc 2% (không chứa epinephrine)

Ghi chú: TB sâu

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

+ NCPT
+ NaCl 0,9%

- Tương kỵ: dextrose, epinephrine,…
- Ổn định 1 giờ sau hoàn nguyên trong lidocain 
- Sau hoàn nguyên với NCPT, NaCl 0,9%:
+  Ổn định 6 giờ ở 25°C
+ Ổn định 24 giờ ở 5°C và dùng trong vòng 4 giờ sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh.

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

KHÔNG ÁP DỤNG

Bảo quản 2-8°C 



Meronem 

 

Hoạt chất: Meropenem

Nồng độ/hàm lượng: 500mg  và  1g

Dạng bào chế: Bột pha tiêm

 Cách pha
- Hoàn nguyên và pha loãng với:
   + NaCl 0,9% 
   + Glucose 5%
* 50 – 200 ml dung môi

 Nồng độ: 1-20 mg/ml

 Thời gian truyền: 15-30 phút
* PK/PD: truyền kéo dài 3 giờ

Tốc độ truyền: 

 Cách pha
- 5 ml NCPT cho mỗi 250 mg hoạt chất (nồng độ 50 mg/ml)
 Thời gian: TMC ± 5 phút

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- NaCl 0,9%
- Glucose 5%
- NCPT

- Dung dịch sau pha trong suốt, không màu hoặc màu vàng nhạt.
- Ổn định 3 giờ (< 25°C), 16 giờ (2-8°C) trong NCPT
- Ổn định 3 giờ (< 25°C), 24 giờ (2-8°C) trong NaCl
- Trong Glucose: dùng ngay.

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

KHÔNG ÁP DỤNG

 [1],[6]

 [1],[6]

Invanz  

 

Hoạt chất: Ertapenem

Nồng độ/hàm lượng: 1g

Dạng bào chế: Bột pha tiêm

 Cách pha
- Hoàn nguyên với 10 ml:
   + NCPT
   + NaCl 0,9%
- Pha loãng với 50 ml NaCl 0,9%

 Nồng độ: Tối đa 20 mg/ml

 Thời gian truyền: Tối thiểu 30 phút

 Tốc độ truyền:  

 Cách pha
- Hoàn nguyên 1g Invanz với 3,2 mL:
+ Lidocain HCl 1% hoặc 2% (không chứa epinephrine)

Ghi chú: TB sâu

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

+ NCPT
+ NaCl 0,9%

- Tương kỵ: dextrose, epinephrine,…
- Ổn định 1 giờ sau hoàn nguyên trong lidocain 
- Sau hoàn nguyên với NCPT, NaCl 0,9%:
+  Ổn định 6 giờ ở 25°C
+ Ổn định 24 giờ ở 5°C và dùng trong vòng 4 giờ sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh.

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

KHÔNG ÁP DỤNG

Bảo quản 2-8°C 



Metronidazol

 

Hoạt chất: Metronidazol

Nồng độ/hàm lượng: 500mg/100ml

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền.

 Cách pha
- Dịch truyền đã pha sẵn.

 Nồng độ: 5 mg/ml

 Thời gian truyền: 
- Chai 100 ml truyền tối thiểu 20 phút.

 Tốc độ truyền: Không quá 5 ml/phút

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- NaCl 0,9%
- Glucose 5%

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

KHÔNG ÁP DỤNG

KHÔNG ÁP DỤNG

(Kabi)



Midantin 

 

Hoạt chất: Amoxicillin  +  Acid clavulanic

Nồng độ/hàm lượng: 1g/200mg

Dạng bào chế: Bột pha tiêm, màu trắng hoặc vàng nhạt, khô tơi

 Cách pha
- Phải pha với 50 ml  NaCl 0,9%.

 Nồng độ: 

 Thời gian truyền: Khoảng 30 phút

 Tốc độ truyền: 

 Cách pha
- Phải pha với 20 ml:
   + NCPT
   + NaCl 0,9%.
* Khi pha có thể thấy dung dịch có màu hơi hồng nhất thời rồi chuyển sang
 vàng nhạt hoặc hơi có ánh trắng sữa.

 Thời gian: TMC ± 3 phút

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- NCPT
- NaCl 0,9%
- Ringer lactat, Hartmann

- Độ bền của dung dịch chế phẩm phụ thuộc vào nồng độ. Vì vậy 
sau khi pha phải dùng ngay. 
- Thời gian tối đa từ sau khi pha tới khi tiêm xong:
+ Khi pha với 20 ml dung môi: 15 phút 
+ Khi pha với 50 ml dung môi: 60 phút
- Tương kỵ:  glucose, NaHCO3, dextran, manitol,…

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

KHÔNG ÁP DỤNG



Mycosyst

 

Hoạt chất: Fluconazol

Nồng độ/hàm lượng: 200mg/100ml

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền, không màu hoặc gần như
không màu, trong suốt

 Cách pha
- Dịch truyền đã pha sẵn.

 Nồng độ: 2 mg/ml

 Thời gian truyền: 
- Chai 100 ml truyền tối thiểu 10 phút.

 Tốc độ truyền: Tối đa 10 ml/phút

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- NaCl 0,9%Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

KHÔNG ÁP DỤNG

KHÔNG ÁP DỤNG



Oxacillin

 

Hoạt chất: Oxacillin

Nồng độ/hàm lượng: 1g

Dạng bào chế: Bột pha tiêm.

 Cách pha
- Hoàn nguyên và pha loãng với NaCl 0,9%
(1g pha tối thiểu trong 25 ml dung môi)

 Nồng độ: Tối đa 40 mg/ml

 Thời gian truyền: > 30 phút 

 Tốc độ truyền:

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- NaCl 0,9%
- NCPT

Tương kỵ: aminoglycosid, tetracyclin…

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

Cách pha
- Hòa tan với 5 ml NCPT.

 Ghi chú:  TB sâu

Cách pha: Hòa tan với 10 ml:
 + NCPT   + NaCl 0,9%

 Thời gian: 10 phút

[1]

(Bidiphar)
Mycosyst

 

Hoạt chất: Fluconazol

Nồng độ/hàm lượng: 200mg/100ml

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền, không màu hoặc gần như
không màu, trong suốt

 Cách pha
- Dịch truyền đã pha sẵn.

 Nồng độ: 2 mg/ml

 Thời gian truyền: 
- Chai 100 ml truyền tối thiểu 10 phút.

 Tốc độ truyền: Tối đa 10 ml/phút

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- NaCl 0,9%Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

KHÔNG ÁP DỤNG

KHÔNG ÁP DỤNG



Piperacillin
Tazobactam Kabi 

 

Hoạt chất: Piperacillin   +  Tazobactam

Nồng độ/hàm lượng: 4g  +  0,5g

Dạng bào chế: Bột pha tiêm, màu trắng hoặc trắng nhạt

 Cách pha
- Hòa tan với 20 ml:
   + NaCl 0,9%   + NCPT
* Thuốc thường tan hết sau 5-10 phút

Thời gian:  3-5 phút

 Cách pha
- Hòa tan với 20 ml:
   + NaCl 0,9%   + NCPT
* Thuốc thường tan hết sau 5-10 phút
- Pha loãng đến tối thiểu 50 ml với:
   + NaCl 0,9%   + Glucose 5%
Nồng độ:    
Thời gian truyền: 20-30 phút
* PK/PD: liều đầu truyền > 30 phút, sau đó truyền kéo dài 4 giờ 

Tốc độ truyền:

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- NaCl 0,9%
- Glucose 5%
- NCPT

- Sau khi pha ổn định trong 24 giờ ở 2-8°C

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

KHÔNG ÁP DỤNG

[1],[6]



Rocephin
Hoạt chất: Ceftriaxon

Nồng độ/hàm lượng: 1g

Dạng bào chế: Bột pha tiêm

 Cách pha
- Pha 2g Rocephin trong 40 ml dung dịch không có calci:
   + NaCl 0,9%   + Glucose 5%

 Nồng độ: 

 Thời gian truyền: Ít nhất trong 30 phút.

 Tốc độ truyền:

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

+ NaCl 0,9%  
+ Dextrose 2,5%;  5%; 10%
+ NaCl 0,45%

- Tương kỵ: các dung dịch chứa calci (vd: dung dịch Ringer), qua 
chạc Y cũng không được sử dụng, Nếu không phải trẻ sơ sinh thì
 có thể sử dụng nếu đã rửa đường truyền, …
- Dung dịch đã pha ổn định 6 giờ ở nhiệt độ phòng (24 giờ ở 2-8°C).
- Dung dịch có màu từ vàng nhạt đến hổ phách, tùy theo nồng độ 
và thời gian bảo quản, sự đổi màu không ảnh hưởng đến hiệu quả
và sự dung nạp của thuốc.

+ Dịch truyền hydroxy ethyl starch 6-10%
+ NCPT
+ Lidocain 1% cho tiêm bắp

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

 Cách pha
- Pha với 3,5 ml dung dịch chứa 1% lidocain HCl
 KHÔNG được tiêm tĩnh mạch dung dịch có lidocain.

 Ghi chú:  Không nên tiêm quá 1g thuốc tại 1 vị trí.

 Cách pha: Pha với 10 ml NCPT:
 Thời gian: 2-4 phút



Sulperazone  

 

Hoạt chất: Cefoperazon  +  Sulbactam 

Nồng độ/hàm lượng: 0,5g  +  0,5g

Dạng bào chế: Bột pha tiêm

 Cách pha
- Hòa tan với 3,4 ml:
   + NCPT  + NaCl 0,9%  + Glucose 5%

- Pha loãng với 4-50ml (cho 1 lọ) các dung môi trên.

 Nồng độ: Cefoperazone: 10-250 mg/ml
Sulbactam:  5-125 mg/ml

Thời gian truyền: 15-60 phút.
 Tốc độ truyền:  

 Cách pha
- Hòa tan với 2,8 ml NCPT
- Thêm 1 ml Lidocain 2%
* Tương kỵ khi pha trực tiếp ban đầu với Lidocain

 Cách pha
- Hoà tan với 3,4ml:
+ NCPT   + NaCl 0,9% 
Thời gian: Ít nhất 3 phút.

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

+ NCPT
+ NaCl 0,9% 
+ Dextrose 5%

- Tương kỵ: khi pha trực tiếp ban đầu với Ringer lactat, phải hòa tan 
với NCPT trước, …

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản



Targosid 

 

Hoạt chất: Teicoplanin

Nồng độ/hàm lượng: 400mg

Dạng bào chế: Bột pha tiêm

 Cách pha
- Hoàn nguyên với 3 ml NCPT
- Pha loãng với:
   + NaCl 0,9%              + Glucose 5%  + Ringer lactat, Hartmann’s
* Thông thường sử dụng 100ml dung môi

 Nồng độ: 
 Thời gian truyền: > 30 phút
 Tốc độ truyền:

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- NaCl 0,9%   - Ringer lactat, Hartmann’s
- Glucose 5%   - NCPT

- Tương kỵ: aminoglycosid, … 
- Sau khi pha ổn định 24 giờ ở 2-8°C

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

Cách pha
- Hoàn nguyên với 3 ml NCPT
- Có thể pha với lidocain 0,5%, 1% và dùng ngay
 Ghi chú:  
- Tránh tạo bọt
* Xoay nhẹ lọ thuốc giữa 2 bàn tay cho đến khi bột tan hoàn toàn, KHÔNG 
LẮC . Nếu có bọt, để yên 15 phút.

Cách pha: Hoàn nguyên với 3 ml NCPT. 
 * Xoay nhẹ lọ thuốc giữa 2 bàn tay cho đến khi bột tan hoàn toàn, 
KHÔNG LẮC. Nếu có bọt, để yên 15 phút 

 Thời gian: > 3-5 phút [2]

[2]

[2]

Sulperazone  

 

Hoạt chất: Cefoperazon  +  Sulbactam 

Nồng độ/hàm lượng: 0,5g  +  0,5g

Dạng bào chế: Bột pha tiêm

 Cách pha
- Hòa tan với 3,4 ml:
   + NCPT  + NaCl 0,9%  + Glucose 5%

- Pha loãng với 4-50ml (cho 1 lọ) các dung môi trên.

 Nồng độ: Cefoperazone: 10-250 mg/ml
Sulbactam:  5-125 mg/ml

Thời gian truyền: 15-60 phút.
 Tốc độ truyền:  

 Cách pha
- Hòa tan với 2,8 ml NCPT
- Thêm 1 ml Lidocain 2%
* Tương kỵ khi pha trực tiếp ban đầu với Lidocain

 Cách pha
- Hoà tan với 3,4ml:
+ NCPT   + NaCl 0,9% 
Thời gian: Ít nhất 3 phút.

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

+ NCPT
+ NaCl 0,9% 
+ Dextrose 5%

- Tương kỵ: khi pha trực tiếp ban đầu với Ringer lactat, phải hòa tan 
với NCPT trước, …

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản



Tazocin 

 

Hoạt chất: Piperacillin   +  Tazobactam

Nồng độ/hàm lượng: 4g  +  0,5g

Dạng bào chế: Bột pha tiêm, màu trắng

 Cách pha
- Hòa tan với 20 ml:
   +  NaCl 0,9%
   + Glucose 5%
   + NCPT
* Thuốc thường tan hết sau 5-10 phút khi pha loãng với các dung môi trên.

 Nồng độ: 2 mg/ml

 Thời gian truyền: 
- 20-30 phút
* PK/PD: liều đầu truyền > 30 phút, sau đó truyền kéo dài 4 giờ .

 Tốc độ truyền: 

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- NaCl 0,9%
- Glucose 5%
- NCPT

- Sau khi pha ổn định 24 giờ ở dưới 25°C hoặc 48 giờ ở 2-8°C

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

KHÔNG ÁP DỤNG

KHÔNG ÁP DỤNG

[1],[6]



Tienam 

 

Hoạt chất: Imipenem 500mg  +  cilastatin 500mg

Nồng độ/hàm lượng: 500mg  +  500mg

Dạng bào chế: Bột pha tiêm

 Cách pha
- Pha với 100 ml dung môi:
 + NaCl 0,9%   + Glucose 5%
- Phải lắc lọ cho tới lúc tạo thành dung dịch trong suốt.
- Sự thay đổi màu, từ không màu sang màu vàng không ảnh hưởng 
tới hiệu quả của thuốc.

 Nồng độ: 5 mg/ml (tính theo imipenem)

 Thời gian truyền: 
≤ 500 mg imipenem: 20-30 phút.
Trên 500 mg imipenem: 40-60 phút.
* Truyền chậm hơn ở người bị buồn nôn.
* PK/PD: kéo dài 3 giờ 
Tốc độ truyền:

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- NaCl 0,9%
- Glucose 5%, 10%
- Manitol 5%, 10%

- Tương kỵ: lactat (nhưng có thể truyền vào hệ thống truyền IV 
đang truyền lactat), …
- Ổn định sau pha 4 giờ ở < 25°C, 24 giờ ở 2-8°C.

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

KHÔNG ÁP DỤNG

KHÔNG ÁP DỤNG

[1]

Tazocin 

 

Hoạt chất: Piperacillin   +  Tazobactam

Nồng độ/hàm lượng: 4g  +  0,5g

Dạng bào chế: Bột pha tiêm, màu trắng

 Cách pha
- Hòa tan với 20 ml:
   +  NaCl 0,9%
   + Glucose 5%
   + NCPT
* Thuốc thường tan hết sau 5-10 phút khi pha loãng với các dung môi trên.

 Nồng độ: 2 mg/ml

 Thời gian truyền: 
- 20-30 phút
* PK/PD: liều đầu truyền > 30 phút, sau đó truyền kéo dài 4 giờ .

 Tốc độ truyền: 

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- NaCl 0,9%
- Glucose 5%
- NCPT

- Sau khi pha ổn định 24 giờ ở dưới 25°C hoặc 48 giờ ở 2-8°C

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

KHÔNG ÁP DỤNG

KHÔNG ÁP DỤNG

[1],[6]



Tygacil 

 

Hoạt chất: Tigecyclin

Nồng độ/hàm lượng: 50mg

Dạng bào chế: Bột pha tiêm

 Cách pha
- Hòa tan với 5,3 ml:
 + NaCl 0,9%   
 + Glucose 5%
- Lấy 5 ml dung dịch hòa tan vừa pha tiếp tục pha loãng với 100 ml.
* Lọ chứa 6% lượng dư nên 5 ml dung dịch hòa tan tương ứng với 50 mg thuốc
* Đối với liều 100 mg, sử dụng 2 lọ pha vào 100 ml túi dịch truyền 

 Nồng độ: 

 Thời gian truyền: 
≤30 - 60 phút
Tốc độ truyền:

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- NaCl 0,9%
- Glucose 5%
- Ringer lactat

- Dung dịch sau khi pha có màu vàng đến vàng cam, nếu không 
dung dịch nên được loại bỏ.
- Tương hợp dobutamin, dopamin, kali clorid, lidocain HCl
- Tương kỵ: amphotericin B, methylprednisolon, ... (không dùng 
cùng đường truyền), …
- Sau khi pha, ổn định 6 giờ ở 25°C; 48 giờ ở 2-8°C. Nếu nhiệt độ 
bảo quản > 25°C sau khi pha thì cần được dùng ngay.

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

KHÔNG ÁP DỤNG

KHÔNG ÁP DỤNG



Unasyn

 

Hoạt chất: Ampicillin 1g   +  Sulbactam 0,5g

Nồng độ/hàm lượng: 1g   +   0,5g

Dạng bào chế: Bột pha tiêm, màu trắng ngà

 Cách pha
- Hòa tan với 3,2 ml NCPT:

- Pha loãng với
   + NaCl 0,9%  + NCPT + Natri lactat M/6
      Khuyến cáo   :    0 - 1,5 g Unasyn/ 50 ml dung môi 
                                     >   1,5 g Unasyn/100 ml dung môi
Nồng độ: Tối đa 125 – 250 mg/ml 

 Thời gian truyền: 15-30 phút
 Tốc độ truyền:

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

+ NaCl 0,9%
+ NCPT
+ Natri lactat M/6

- Tương hợp nhưng ít ổn định trong glucose hay dung dịch chứa 
carbohydrat.
- Ổn định 8 giờ sau khi pha ở 25°C.
- Tùy nồng độ mà bảo quản lạnh ở 4°C được 48 hay 72 giờ trong 
NCPT hay NaCl 0,9%
- Dung dịch đậm đặc để tiêm bắp nên dùng trong vòng 1 giờ sau pha.

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

Cách pha
- Hòa tan với 3,2 ml NCPT.
 Ghi chú:  Để hạn chế đau có thể pha với lidocain 0,5% 

Cách pha: 
Hòa tan với 3,2 ml NCPT

Thời gian: :    Tối thiểu 3 phút

[5]



Voxin

 

Hoạt chất: Vancomycin

Nồng độ/hàm lượng: 500mg  và  1g

Dạng bào chế: Bột pha tiêm

 Cách pha
- Hoàn nguyên 0,5g và 1g tương ứng với 10 và 20 ml NCPT.
- Pha loãng tương ứng với ≥ 100 ml và ≥ 200 ml 
 + Glucose 5%    + NaCl 0,9%.
* Trường hợp BN cần hạn chế dịch có thể giảm 50% lượng dung môi nhưng 
cần truyền tốc độ chậm và theo dõi đường truyền[1]

 Nồng độ: ≤ 5-10 mg/ml.
 Chỉ pha 10 mg/ml khi cần hạn chế dịch.
 Thời gian truyền: 
≥ 50 phút/liều 500mg
≥ 100 phút/liều 1g

 Tốc độ truyền: ≤ 10 mg/phút

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- NaCl 0,9%
- Glucose 5%
- Một số dung môi khác ít được dùng.

- Dung dịch sau hoàn nguyên có thể bảo quản trong 96 giờ ở 2-8°C

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

KHÔNG ÁP DỤNG

KHÔNG ÁP DỤNG



Zyvox

 

Hoạt chất: Linezolid

Nồng độ/hàm lượng: 600mg/300ml

Dạng bào chế: Dung dịch truyền

 Cách pha
- Dịch truyền đã pha sẵn

 Nồng độ: 2 mg/ml

 Thời gian truyền: 
30-120 phút

 Tốc độ truyền: ≤ 10 mg/phút

Tiêm Bắp

Tiêm 
Tĩnh Mạch

Truyền 
Tĩnh Mạch

- NaCl 0,9%
- Glucose 5%
- Ringer lactat 

- Tương ky: ceftriaxon, amphotericin B…
- Khuyến cáo: truyền riêng, không dùng đồng thời ngay cả qua chạc Y.

Dung môi 
tương hợp

Lưu ý 
& 

Bảo quản

KHÔNG ÁP DỤNG

KHÔNG ÁP DỤNG



THÔNG TIN THUỐC MỚI
&

CẬP NHẬT THÔNG TIN AN TOÀN MỘT SỐ THUỐC



1. Chỉ định:
Xarelto, phối hợp với acid acetyl-
salicylic (ASA) đơn trị liệu hoặc 
với ASA có kết hợp clopidogrel 
hoặc ticlopidine, được chỉ định để 
phòng huyết khối ở bệnh nhân 
người lớn sau hội chứng mạch 
vành cấp (ACS) có tăng các dấu ấn 
sinh học của tim. 

2. Chống chỉ định:
Mẫn cảm với rivaroxaban hoặc bất 
kỳ thành phần nào của thuốc
Đang chảy máu đáng kể liên quan 
lâm sàng (như chảy máu nội sọ, 
xuất huyết tiêu hóa)
Mắc bệnh gan đi kèm với bệnh 
đông máu, dẫn đến nguy cơ chảy 
máu liên quan lâm sàng 
Độ an toàn và hiệu quả của Xarel-
to trên phụ nữ có thai chưa được 
thiết lập. Các dữ liệu trên động vật 
cho thấy rivaroxaban qua được 
hàng rào nhau thai. Do đó, chống 
chỉ định Xarelto trong suốt thời 
gian mang thai 
Độ an toàn và hiệu quả của Xarelto 
trên phụ nữ cho con bú chưa được 
thiết lập. Các dữ liệu trên động vật 
cho thấy rivaroxaban có bài tiết 
vào sữa mẹ. Do đó, người mẹ chỉ 
sử dụng Xarelto khi ngừng cho 
con bú.

3. Liều lượng: 
Liều khuyến cáo thông thường: 
Sau khi xảy ra hội chứng vành cấp, 

liều khuyến cáo là 1 viên Xarel-
to hàm lượng 2,5 mg, 2 lần/ngày. 
Bệnh nhân cũng cần uống hàng 
ngày 1 liều ASA từ 75-100 mg 
hoặc liều hàng ngày 75-100 mg 
ASA phối hợp với 1 liều hàng ngày 
75 mg clopidogrel hoặc một liều 
chuẩn hàng ngày của ticlopidin.

Suy giảm chức năng gan: 
- Chống chỉ định cho bệnh nhân 
có bệnh gan đi kèm với bệnh   
đông máu dẫn đến nguy cơ chảy 
máu liên quan lâm sàng. 
- Không cần thiết điều chỉnh liều 
ở những bệnh nhân có các bệnh 
gan khác.
- Dữ liệu lâm sàng còn hạn chế 
trên bệnh nhân suy gan trung 
bình (Child Pugh B) cho thấy có 
tăng đáng kể hoạt tính dược học.  
Không có dữ liệu lâm sàng trên 
bệnh nhân suy gan nặng (Child 
Pugh C).

Suy giảm chức năng thận:
- Suy thận nhẹ (CrCl: < 80-50 mL/
phút), trung bình (CrCl: < 50-30 
mL/ phút): không cần điều chỉnh 
liều
- Suy thận nặng (CrCl: < 30-15 mL/
phút): dữ liệu lâm sàng còn hạn 
chế trên bệnh nhân cho thấy nồng 
độ rivaroxaban trong huyết tương 
tăng lên đáng kể ở các bệnh nhân 
này. Vì vậy cần thận trọng khi sử 

XARELTO 2,5 MG
Viên nén bao phim phóng thích nhanh



dụng Xarelto cho những bệnh 
nhân này. 
- CrCl < 15 mL/phút: không khuyến 
cáo sử dụng.

Người cao tuổi: Không cần hiệu 
chỉnh liều theo lứa tuổi 
Giới tính: Không cần chỉnh liều 
theo giới tính
Cân nặng: Không cần chỉnh liều 
theo cân nặng cơ thể 
Chủng tộc: Không phải điều chỉnh 
liều cho bệnh nhân thuộc các 
chủng tộc khác nhau

4. Liệu trình điều trị
Nên bắt đầu việc điều trị với Xarel-
to 2,5 mg càng sớm càng tốt sau 
khi ổn định các chỉ số của biến cố 
hội chứng vành cấp (bao gồm cả 
thủ thuật tái tưới máu). Nên bắt 
đầu dùng Xarelto 2,5 mg ngay khi 
ngừng điều trị bằng thuốc chống 
đông đường tiêm.

Việc điều trị được khuyến cáo trong 
ít nhất 24 tháng.
Bệnh nhân sau hội chứng vành cấp 
tiếp tục có nguy cơ bị biến cố tim 
mạch và do đó có thể có ích khi kéo 
dài điều trị.

5. Cách dùng và số lần dùng
Nên uống 1 viên nén Xarelto 2,5 mg 
hai lần/ngày; có hoặc không kèm 
theo thức ăn
Nếu quên liều: Nếu bệnh nhân 
quên một liều, cần tiếp tục dùng 
liều thông thường Xarelto 2,5 mg 
tại thời điểm khuyến cáo uống viên 
tiếp theo.

TLTK: Thông tin kê đơn của Xarelto 2,5 mg 
(ngày phê duyệt 04/07/2018)



HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁC DƯỢC



1. Tóm tắt số lượng báo cáo
    Từ tháng 10/2018 đến hết tháng 12/2019, đã ghi nhận được tổng số 
28 báo cáo ADR được từ các Khoa lâm sàng và đã được Khoa Dược gửi về 
Trung tâm DI & ADR Quốc gia để xử lý và thẩm định theo quy định của Bộ 
Y tế. 
   Số lượng báo cáo lũy tiến tính theo tháng được thể hiện trong biểu đồ 
bên dưới. Số lượng báo cáo ADR rất khiêm tốn trong giai đoạn từ tháng 
10/2018 đến hết tháng 9/2019 – thời điểm đánh giá chất lượng bệnh viện 
(chỉ có 8 báo cáo/12 tháng). Số lượng báo cáo tăng trong 3 tháng sau đó 
(20 báo cáo/ 3 tháng cuối năm) và được ghi nhận chủ yếu từ Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh, Nhà thuốc và Khoa B.

2. Tình hình báo cáo từ các đơn vị có vai trò giám sát, theo dõi và báo 
cáo ADR
     Với 13 khoa lâm sàng và cận lâm sàng có vai trò giám sát và báo cáo 
phản ứng có hại của thuốc. Tuy nhiên, trong giai đoạn này Khoa Dược chỉ 
ghi nhận được các báo cáo từ 6 khoa; trong đó, số lượng báo cáo đến từ 
chủ yếu 3 khoa là: Khoa Chẩn đoán hình ảnh (báo cáo nhiều nhất - 11 báo 
cáo), Nhà thuốc (8 báo cáo) và Khoa B (5 báo cáo).

TỔNG KẾT BÁO CÁO ADR NĂM 2019 TẠI VIỆN TIM

Hình 1. Số lượng báo cáo ADR giai đoạn tháng 10/2018 – 12/2019



Bảng 1. Số lượng báo cáo ADR chi tiết theo từng Khoa

    Có 16 thuốc nghi ngờ được báo cáo, thuộc 2 nhóm chính là thuốc cản 
quang (iopromid và iohexol); kháng sinh (vancomycin, gentamycin, cef-
triaxon). Iopromid là thuốc nghi ngờ được báo cáo nhiều nhất với tỷ lệ 
32,14%, tiếp đến là vancomycin với tỷ lệ là 21,43%.
     Đa số các báo cáo được ghi nhận gây ảnh hưởng ở mức độ không ng-
hiêm trọng (53,57%) hoặc nhập viện/kéo dài thời gian nằm viện (46,43%).
   Đa số các báo cáo liên quan về thuốc sử dụng qua đường tiêm/truyền 
tĩnh mạch (67,86%) và qua đường uống (32,14%).

3. Mô tả về mức độ nghiêm trọng của phản ứng ADR ghi nhận được 
và các thuốc nghi ngờ gây ADR

4. Kết luận
    Số lượng báo cáo ADR trong giai đoạn năm 2019 không nhiều (đặc biệt 
là vào giai đoạn tháng 10/2018 – tháng 9/2019). Số lượng báo cáo ADR 
vẫn chưa đồng đều giữa các đơn vị có vai trò giám sát, theo dõi và báo 
cáo phản ứng có hại của thuốc. Vì vậy, công tác báo cáo ADR cần tiếp tục 
được quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa, nhất là tại các đơn vị chưa tham 
gia báo cáo.



      Bên cạnh các phản ứng có hại nghiêm trọng (sốc phản vệ) hoặc các 
phản ứng có biểu hiện bằng triệu chứng lâm sàng (dị ứng da, buồn nôn, 
…) thì các phản ứng có hại sau cần được nhân viên y tế quan tâm để ghi 
nhận trong thời gian tới:
    - Phản ứng có hại không nghiêm trọng.
   - Phản ứng có hại chỉ phát hiện thông qua các kết quả cận lâm sàng (độc 
tính thận, gan, …).
    - Phản ứng có hại liên quan đến tác dụng dược lý của thuốc (tác dụng 
phụ của thuốc - ADR type A).
    - Phản ứng có hại của các thuốc mới được đưa vào sử dụng tại bệnh viện.

Khoa Dược chân thành cảm ơn và rất mong được sự hợp tác, 
hỗ trợ từ các nhân viên y tế trong hoạt động giám sát, theo dõi 
và báo cáo phản ứng có hại của thuốc.


