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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA DƯỢC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 6 năm 2021 
 

DANH MỤC THUỐC NGOẠI TRÚ  

NHÌN GIỐNG NHAU, ĐỌC GIỐNG NHAU  

(LASA – Look Alike, Sound Alike) 
 

1. Khái niệm: 

Những thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau thường dễ bị nhầm lẫn khi sử dụng.  

- Thuốc nhìn gần giống nhau (Look Alike - LA) là các thuốc: 

o có hình dạng, màu sắc, kích thước và chi tiết gần giống nhau hoặc 

o được đóng gói trong bao bì trực tiếp (vỉ, viên, ống, lọ, chai, túi) hoặc bao bì gián 

tiếp (hộp) tương tự nhau về hình dạng, màu sắc, kích thước và thiết kế trên bao bì. 

- Thuốc đọc viết gần giống nhau (Sound Alike - SA): là các thuốc có tên biệt dược hoặc 

tên hoạt chất phát âm tương tự nhau hay có cách viết tương tự nhau. 

2. Danh mục thuốc LASA ngoại trú: 

- Mục đích ban hành: tránh nhầm lẫn, giảm thiểu sai sót trong quá trình cấp phát thuốc. 

- Gồm 91 cặp/nhóm thuốc (định kỳ cập nhật mỗi 6 tháng theo danh mục thuốc thực tế tại 

ngoại trú) 

3. Trách nhiệm của nhân viên làm việc tại Nhà Thuốc: 

- Sắp xếp các thuốc LASA tại các vị trí xa nhau. 

- Đặt/dán nhãn cảnh báo tại nơi lưu trữ hoặc trực tiếp trên vỏ hộp. 

- Thực hiện tốt các nguyên tắc kiểm tra, đối chiếu để tránh nhầm lẫn trong quá trình cấp 

phát cho bệnh nhân (kiểm tra chéo bởi ít nhất 2 nhân viên y tế trước khi cấp phát cho 

bệnh nhân) 

- Thông tin cho Bác sĩ điều trị, Thư ký y khoa danh sách thuốc đọc viết gần giống nhau để 

tránh nhầm lẫn trong thao tác kê đơn trên phần mềm. 

- Định kỳ rà soát thuốc thực tế tại Nhà Thuốc để cập nhật danh mục. 

 

TRƯỞNG KHOA DƯỢC 

               (đã ký) 

        Lê Thị Hồng Bảo 
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1 

Aprovel 150mg (irbesartan) 

 

 

 

Vỏ hộp màu trắng - đỏ, chữ màu đen. Mặt lưng 

vỉ có chữ màu xanh lá 

APROVEL 300MG (irbesartan) 

 

 

Vỏ hộp màu trắng – xám đậm. Mặt lưng vỉ chữ 

có màu hồng. 

2 

Azenmarol 1mg (acenocumarol) 

 

 

Vỏ hộp có màu hồng – trắng; Viên thuốc tròn, 1 

vạch chia; mặt lưng vỉ in chữ màu đen. 

AZENMAROL 4MG (acenocumarol) 

 

 

Vỏ hộp có màu ĐỎ - trắng; Viên thuốc hình bầu 

dục, 2 vạch chia; mặt lưng vỉ in chữ màu hồng. 

3 

Betaloc Zok 25mg 

(metoprolol succinat) 

 

 

Hộp 1 vỉ 14 viên. Viên nén hình bầu dục. 

BETALOC ZOK 50MG 

(metoprolol succinat) 

 

 

Hộp 2 vỉ 14 viên. Viên nén hình tròn. 
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4 

Cadglim 2mg (glimepirid) 

 

 

Hộp màu trắng, nâu, có đường cong màu xám. 

Số chỉ hàm lượng màu xám. Mặt lưng vỉ in tên 

Cadglim 2. 

CADGLIM 4MG (glimepirid) 

 

 

Hộp màu trắng, nâu, có đường cong màu vàng. 

Số chỉ hàm lượng màu vàng. Mặt lưng vỉ in tên 

Cadglim 4. 

5 

Candekern 8mg (candesartan) 

 

  

Hàm lượng 8mg trên vỏ hộp được in màu xanh 

lá. 

Candekern 16mg (candesartan) 

 

  

Hàm lượng 16mg trên vỏ hộp được in màu đỏ. 

 

6 

Canzeal 2mg (glimepirid) 

 

  

Hộp màu trắng. Số chỉ hàm lượng mà chữ S lớn 

trên hộp có màu xanh lá. Viên có màu xanh lá 

nhạt. 

CANZEAL 4MG (glimepirid) 

 

  

Hộp màu trắng. Số chỉ hàm lượng mà chữ S lớn 

trên hộp có MÀU ĐỎ. Viên có màu XANH 

DƯƠNG NHẠT. 

7 

CoAprovel 150mg/12.5mg 

(irbesartan + hydrochlorothiazid) 

 

  

 

Vỏ hộp màu trắng - đỏ, chữ màu đen. Mặt lưng 

vỉ có chữ màu đen – đỏ 

COAPROVEL 300MG/12.5MG 

(irbesartan + hydrochlorothiazid) 

 

  

Vỏ hộp màu trắng – xám đậm. Mặt lưng vỉ chữ 

có màu xanh dương. 
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8 

Co-Diovan 80/12.5mg 

(valsartan + hydrochlorothiazid) 

 

  

Viên hình bầu dục. Mặt lưng vỉ in chữ màu đen 

CO-DIOVAN 160MG/25MG 

(valsartan + hydrochlorothiazid) 

 

  

Viên hình bầu dục. Mặt lưng vỉ in chữ màu đỏ 

9 

Concor cor 2,5mg (bisoprolol fumarat) 

 

 

Vỏ hộp màu trắng, viền màu cam 

CONCOR 5MG (bisoprolol fumarat) 

 

 

Vỏ hộp trắng, viền màu tím 

10 

Coveram 5mg/5mg 

(perindopril + amlodipin) 

 

Vỏ hộp/ lọ có màu xanh lá – hồng. 

Viên thuốc hình bầu dục, có khắc 5/5. 

Coveram 5mg/10mg 

(perindopril + amlodipin) 

 

Vỏ hộp/ lọ có màu xanh lá – tím. 

Viên thuốc hình vuông, có khắc 5/10. 

Coveram 10mg/5mg 

(perindopril + amlodipin) 

 

Vỏ hộp/ lọ có màu xanh lá – vàng. 

Viên thuốc TAM GIÁC, có khắc 10/5. 

Coveram 10mg/10mg 

(perindopril + amlodipin) 

 

Vỏ hộp/ lọ có màu xanh lá – cam. 

Viên thuốc TRÒN, có khắc 10/10. 

11 

Coversyl 5mg 

(perindopril) 

 

COVERSYL 10MG 

(perindopril) 
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Vỏ hộp/ lọ màu xanh lá đậm – trắng. 

Viên thuốc hình bầu dục, màu xanh lá, cạnh có 

vạch chia. 

Vỏ hộp/ lọ màu xanh lá đậm – ĐỎ – trắng. 

Viên thuốc HÌNH TRÒN, MÀU XANH LÁ, 

KHÔNG CÓ VẠCH CHIA 

12 

Coversyl plus Arginine 5mg/1,25mg 

(perindopril + indapamid) 

 

Vỏ hộp có màu xanh lá mạ - trắng. 

Viên thuốc MÀU TRẮNG, HÌNH BẦU DỤC. 

COVERSYL PLUS 10MG/2.5MG 

(perindopril + indapamid) 

 

Vỏ hộp/ lọ màu xanh lá đậm – ĐỎ – trắng . 

Viên thuốc HÌNH TRÒN, MÀU TRẮNG. 

13 

Cozaar 50mg (losartan) 

 

 

Vỉ 14 viên, xếp sát nhau, mặt lưng vỉ in chữ 

màu xanh dương. 

COZAAR 100MG (losartan) 

 

 

Vỉ 10 Viên, xếp có khoảng cách. Mặt lưng vỉ in 

CHỮ MÀU ĐEN. 

14 

Crestor 10mg (rosuvastatin) 

 

 

Hộp màu cam, mặt lưng vỉ có màu cam 

CRESTOR 20MG (rosuvastatin) 

 

 

Hộp màu XANH, mặt lưng vỉ có màu XANH 
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15 

DIAMICRON MR 60MG (gliclazid) 

 

 

Vỉ 15 viên nén HÌNH BẦU DỤC xếp thành 2 

dãy, Viên có 1 vạch chia. 

Diamicron MR 30mg (gliclazid) 

 

 

Vỉ 30 viên xếp đều thành 3 dãy. Viên nén 2 đầu 

vuông 

16 

Diovan 80mg (valsartan) 

 

 

  

Viên hình tròn, mặt lưng in chữ màu đen. 

DIOVAN 160MG (valsartan) 

 

  

Viên dạng dài. Mặt lưng in MÀU ĐỎ. 

17 

Eliquis 2,5 (apixaban) 

 

  

Hộp có màu trắng – nâu; Viên thuốc hình tròn, 

có màu vàng. 

Eliquis 5 (apixaban) 

 

  

Hộp có màu trắng – CAM. Viên thuốc hình BẦU 

DỤC, có MÀU HỒNG. 

18 

Exforge 5mg/80mg 

(amlodipin + valsartan) 

 

 

Viên hình tròn. Mặt lưng in chữ màu đen 

EXFORGE 10MG/160MG 

(amlodipin + valsartan) 

 

 

Viên dạng dài. Mặt lưng in chữ màu đen. 
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19 

Ezensimva 10mg/20mg 

(ezetimib + simvastatin) 

 

 

Hộp màu xanh lá đậm, hộp 3 vỉ, vỉ 10 viên. 

Ezenstatin 10mg/10mg 

(ezetimid + atorvastatin) 

 

 

Hộp MÀU XANH DƯƠNG, hộp 4 vỉ, VỈ 7 

VIÊN 

20 

Forxiga 5mg (dapagliflozin) 

 

 

Vỏ hộp có màu trắng – xanh dương, viên thuốc 

hình tròn. 

FORXIGA 10MG (dapagliflozin) 

 

 

Vỏ hộp có màu trắng – ĐỎ, viên thuốc hình bầu 

dục 

21 

Galvus Met 50mg/500mg 

(vildagliptin + metformin) 

 

 

Galvus Met 50mg/850mg 

(vildagliptin + metformin) 

 

 

GALVUS MET 

50MG/1000MG 

(vildagliptin + metformin) 
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22 

Glucophage XR 500mg 

(metformin) 

 

 

Hộp 4 vỉ 15 viên. 

Vỏ hộp có màu trắng, viền 

vàng. Viên nén hình tròn 

Glucophage XR 750mg 

(metformin) 

 

 

Hộp 2 vỉ 15 viên. 

Vỏ hộp có màu trắng, viền đỏ. 

Viên nén hình bầu dục dài. 

GLUCOPHAGE XR 1000MG 

(metformin) 

 

 

Hộp 3 vỉ 10 viên 

Vỏ hộp có màu trắng, viền 

xanh dương. Viên nén có hình 

bầu dục. 

23 

Herbesser R100 (diltiazem) 

 

 

Hộp màu trắng – xanh da trời. Vỉ 10 nang, 2 

đầu đều màu trắng. 

HERBESSER R200 (diltiazem) 

 

 

Hộp màu trắng - đỏ. Vỉ 10 viên nang, 1 đầu màu 

trắng, 1 đầu màu đỏ. 
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24 

Janumet 50mg/500mg 

(sitaglitin + metformin) 

 

 

Hàm lượng chữ đen trên nền 

vàng, mặt lưng vỉ in  tên thuốc 

chữ màu xanh 

Janumet 50mg/850mg 

(sitaglitin + metformin) 

 

 

Hàm lượng chữ trắng trên nền 

nâu, mặt lưng vỉ in  tên thuốc 

chữ màu nâu. 

JANUMET 50MG/1000MG 

(sitaglitin + metformin) 

 

 

Hàm lượng chữ TRẮNG trên 

NỀN XANH DƯƠNG, mặt 

lưng vỉ in  tên thuốc CHỮ 

MÀU ĐEN 

25 

Janumet XR 50mg/1000mg 

(sitaglitin + metformin) 

 

Dòng hàm lượng chữ đen trên nền nâu. Lọ 14 

viên. Viên có màu xanh lá, dập “80” 

 

JANUMET XR 100MG/1000MG 

(sitaglitin + metformin) 

 

Dòng hàm lượng chữ đen trên nền xanh dương. 

Lọ 28 viên. Viên có MÀU XANH DƯƠNG, dập 

“81” 

26 

Januvia 50mg (sitagliptin) 

 

 

Hàm lượng 50mg trên nền xanh lá. Mặt lưng vỉ 

thuốc in chữ màu xanh lá. 

 

JANUVIA 100MG (sitagliptin) 

 

 

Hàm lượng 100mg trên NỀN XANH DƯƠNG. 

Mặt lưng vỉ thuốc in chữ MÀU XANH 

DƯƠNG. 
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27 

Jardiance 10mg (empagliflozin) 

 

3 ô màu trên hộp có 2 màu xám - vàng. 

Dòng hàm lượng được tô màu xám; 

Viên thuốc hình tròn. 

JARDIANCE 25MG (empagliflozin) 

 

3 ô màu trên hộp có 2 màu XANH - VÀNG. 

Dòng hàm lượng được tô màu XANH; 

Viên thuốc hình BẦU DỤC. 

28 

Jardiance Duo 12.5mg/850mg 

(empagliflozin + metformin) 

 

3 ô màu trên hộp có 2 màu xanh lá – cam; 

Dòng hàm lượng được tô màu xanh lá; 

JARDIANCE DUO 12.5MG/1000MG 

(empagliflozin + metformin) 

 

3 ô màu trên hộp có 2 màu xanh DƯƠNG – 

CAM; 

Dòng hàm lượng được tô màu XANH DƯƠNG; 

29 

LIPANTHYL 200M (fenofibrat) 

 

  

Hộp 2 vỉ, 15 viên nang màu cam mỗi vỉ 

Lipanthyl NT 145mg 

(fenofibrat) 

 

  

Hộp 3 vỉ, 10 viên nén màu trắng mỗi vỉ. Mặt 

lưng vỉ in chữ màu xanh dương 
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30 

Lipitor 10mg 

(atorvastatin) 

 

 

 

Mặt lưng vỉ in chữ màu hồng. 

Lipitor 20mg 

(atorvastatin) 

 

 

 

Mặt lưng vỉ in chữ màu tím. 

LIPITOR 40MG 

(atorvastatin) 

 

 

 

Mặt lưng vỉ in chữ màu XANH 

LÁ. 

31 

Lostad T25 (losartan) 

 

  

Mặt lưng vỉ in chữ màu đen 

Lostad T50 (losartan) 

 

  

Mặt lưng vỉ IN CHỮ MÀU ĐỎ 

32 

Lovenox 40mg/0.4ml (enoxaparin) 

 

 

 

Hàm lượng 4000 màu cam vàng; Vỏ giấy có in 

tên và hàm lượng 4000 màu cam vàng; Ống đẩy 

có màu vàng; thân bơm không chia vạch. 

LOVENOX 60MG/0.6ML (enoxaparin) 

 

 

 

Hàm lượng 6000 màu CAM ĐẬM; Vỏ giấy có in 

tên và hàm lượng 6000 màu cam đậm; Ống đẩy 

có màu CAM; thân bơm CÓ CHIA VẠCH. 
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33 

Metsav 500mg(metformin) 

 

 

Vỏ hộp, mặt lưng vỉ có 2 màu 

xanh dương và xanh da trời. 

Metsav 850mg (metformin) 

 

 

Vỏ hộp, mặt lưng vỉ có 2 màu 

xanh dương và vàng. 

METSAV 1000MG 

(metformin) 

 

 

Vỏ hộp, mặt lưng vỉ có 2 màu 

XANH DƯƠNG VÀ CAM. 

34 

Micardis 40mg (telmisartan) 

   

Hàm lượng trên hộp được in màu xanh lá 

MICARDIS 80MG (telmisartan) 

   

Hàm lượng trên hộp được in MÀU XANH ĐỎ. 

35 

Misenbo 62.5 mg (bosentan) 

 

 

Hàm lượng màu vàng, trên nền trắng; viên thuốc 

hình tròn, có 2 vạch chia; 

 

 

MISENBO 125 MG (bosentan) 

 

 

Hàm lượng 125 màu xanh, trên nền vàng; viên 

thuốc hình BẦU DỤC, KHÔNG CÓ VẠCH 

CHIA 
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36 

Natrixam 1,5mg/5mg 

(indapamid + amlodipin) 

 

 

Vỏ hộp có màu trắng – đỏ. Vỉ 5 viên. 

NATRIXAM 1,5MG/10MG 

(indapamid + amlodipin) 

 

 

Vỏ hộp có màu TRẮNG – XANH. Vỉ 5 viên 

37 

Nisten 5mg (ivabradin) 

 

 

Hộp dài, 2 vỉ 14 viên. Vỏ hộp có nhiều màu sắc 

trên nền trắng 

NISTEN-F 7,5MG (ivabradin) 

 

 

Hộp ngắn, dày. 4 vỉ 7 viên. Vỏ hộp có màu xanh 

lá trên nền trắng. 

38 

Panfor SR-500 (metformin) 

 

 

 

Vỏ hộp màu nâu vàng. Mặt lưng vỉ có tên thuốc 

được tô màu nâu vàng. 

PANFOR SR-1000 (metformin) 

 

 

 

Vỏ hộp MÀU CAM. Mặt lưng vỉ có tên thuốc 

được tô màu NÂU CAM. 
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39 

PMS-Rosuvastatin 10mg (rosuvastatin) 

 

Hàm lượng được ghi trắng trên nền xanh lá. 

Viên thuốc có dập “ROS 10”. 

PMS-ROSUVASTATIN 20MG (rosuvastatin) 

 

Hàm lượng được ghi đen trên NỀN VÀNG. 

VIÊN THUỐC CÓ DẬP “ROS 20”. 

40 

Pradaxa 110mg (dabigatran) 

   

Hàm lượng 110mg được làm nổi bằng màu 

xanh dương; Mặt lưng vỉ thuốc có ghi tên và 

hàm lượng Pradaxa 110mg. 

PRADAXA 150MG (dabigatran) 

   

Hàm lượng 150mg được làm nổi bằng màu 

XANH LÁ. Mặt lưng vỉ thuốc có ghi tên  và hàm 

lượng Pradaxa 150mg ĐƯỢC TÔ ĐẬM. 

41 

Procoralan 5mg (ivabradin) 

   

Vỏ hộp có màu trắng - vàng – đỏ, viên có dạng 

bầu dục. 

PROCORALAN 7,5MG (ivabradin) 

   

Vỏ hộp có màu trắng - đỏ, viên có DẠNG TAM 

GIÁC. 
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42 

Ravenell-62,5mg (bosentan) 

 

  

Vỏ hộp có hoạt tiết màu tím; 

Mặt lưng vỉ có in tên Ravenell-62,5mg 

RAVENELL-125MG (bosentan) 

 

  

Vỏ hộp có hoạt tiết MÀU XANH LÁ; 

Mặt lưng vỉ có in tên Ravenell-125mg 

43 

SAVI CARVEDILOL 12.5MG 

(carvedilol) 

 

 

Vỏ hộp màu trắng–xanh-đen. Viên nén tròn 

màu TRẮNG, Mặt lưng in chữ màu xanh, xanh 

đen. 

Savi Carvedilol 6.25 

(carvedilol) 

 

 

Vỏ hộp màu trắng–xanh– vàng. Viên nén tròn 

màu VÀNG, Mặt lưng in chữ màu xanh, vàng. 

44 

SaVi Prolol 2,5mg (bisoprolol fumarat) 

 

 

Phần tên thuốc Prolol 2,5 màu XÁM. Mặt lưng 

vỉ thuốc có in tên SaviProlol 2,5mg 

SAVI PROLOL 5MG (bisoprolol fumarat) 

 

 

Phần tên thuốc Prolol 5 màu XANH DƯƠNG. 

Mặt lưng vỉ thuốc có in tên SaviProlol 5mg 
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45 

Senwar 1mg (warfarin natri) 

 

  

Vỏ hộp có màu xanh – hồng; Viên thuốc tròn 

màu hồng; Mặt lưng vỉ in chữ Senwar 1 màu 

xanh 

Senwar 2mg (warfarin natri) 

 

  

Vỏ hộp có màu CAM – hồng; Viên thuốc tròn 

màu XANH LÁ; Mặt lưng vỉ in chữ Senwar 2 

MÀU CAM 

46 

Sitagibes 50mg (sitagliptin) 

 

  

Vỏ hộp có màu trắng với các chi tiết, vạch màu 

xanh – xanh lá. Mặt lưng vỉ in chữ có màu đen. 

SITAGIBES 100MG (sitagliptin) 

 

  

Vỏ hộp có màu trắng với các chi tiết, vạch màu 

vàng – cam – đỏ. Mặt lưng vỉ in chữ có MÀU 

XANH. 

47 

Tanatril 5mg (imidapril) 

 

 

Hộp màu trắng – xanh, Hộp 10 vì. Vỉ 10 viên 

nén tròn. Mặt lưng vỉ in chữ màu xanh 

TANATRIL 10MG (imidapril) 

 

 

Hộp màu TRẮNG – NÂU Hộp 10 vỉ, vỉ 10 viên 

nén tròn. Mặt lưng vỉ in chữ màu nâu. 

48 

Tenecand 8mg (candesartan) 

 

Hộp 30 viên. Viên hình tròn, có dập “8”. 

TENECAND 16MG(candesartan) 

 

Hộp 100 viên. Viên hình tròn, có vạch chia. 
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49 

Trajenta Duo 2,5mg/500mg 

(linagliptin + metformin) 

 

 

Dòng hàm lượng trên hộp có 

được để nền trắng. 

Trajenta Duo 2,5mg/850mg 

(linagliptin + metformin) 

 

 

Dòng hàm lượng trên hộp có 

được để NỀN XANH DA 

TRỜI. 

TRAJENTA DUO 

2,5mg/1000mg 

(linagliptin + metformin) 

 

 

Dòng hàm lượng trên hộp có 

được để NỀN XANH DƯƠNG 

ĐẬM. 

50 

Triplixam 5mg/1.25mg/5mg 

(perindopril + indapamid + amlodipin) 

 

Vỏ hộp có 2 kẻ màu xanh dương. Viên thuốc 

hình bầu dục có dập “2”. 

Triplixam 5mg/1.25mg/10mg 

(perindopril + indapamid + amlodipin) 

 

Vỏ hộp có 3 kẻ màu xanh đậm. Viên thuốc hình 

bầu dục có dập “3”. 

51 

Triplixam 10mg/2.5mg/5mg 

(perindopril + indapamid + amlodipin) 

 

Vỏ hộp có 4 kẻ màu nâu. Viên thuốc hình bầu 

dục có dập “4”. 

Tri"plixam 10mg/2.5mg/10mg 

(perindopril + indapamid + amlodipin) 

 

Vỏ hộp có 5 kẻ màu xanh đậm. Viên thuốc hình 

bầu dục có dập “5”. 
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52 

Twynsta 40mg/5mg 

(telmisartan + amlodipin) 

 

 

Dòng hàm lượng có màu XÁM; 

Mặt lưng vỉ thuốc có in tên 

Twynsta 40/5. 

Twynsta 80mg/5mg 

(telmisartan + amlodipin) 

 

 

Dòng hàm lượng có màu 

XANH DƯƠNG. Mặt lưng vỉ 

thuốc có in tên Twynsta 80/5. 

TWYNSTA 80MG/10MG 

(telmisartan + amlodipin) 

 

 

Dòng hàm lượng có màu ĐỎ. 

Mặt lưng vỉ thuốc có in tên 

Twynsta 80/10. 

53 

Uperio 50mg 

(sacubitril + valsartan) 

 

  

Vỏ hộp có vạch màu XANH 

DƯƠNG; Vỉ 14 viên; mặt lưng 

vỉ có in tên Uperio 50mg. 

Uperio 100mg 

(sacubitril + valsartan) 

 

  

Vỏ hộp có vạch màu CAM; Vỉ 

14 viên; mặt lưng vỉ có in tên 

Uperio 100mg. 

UPERIO 200MG 

(sacubitril + valsartan) 

 

  

Vỏ hộp có vạch màu ĐỎ; Vỉ 7 

viên; mặt lưng vỉ có in tên 

Uperio 200mg. 
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54 

Verospiron 25mg (spironolacton) 

 

  

Hộp 1 vỉ 20 viên nén tròn màu trắng. Hàm 

lượng trên vỏ hộp màu hồng, quy cách hộp viết 

trên nền hồng. 

VEROSPIRON 50MG (spironolacton) 

 

 

Hộp 3 vi, vỉ 10 viên nang cứng có màu trắng – 

vàng. Hàm lượng trên vỏ hộp màu đỏ, quy cách 

hộp viết trên nền đỏ. 

55 

Viacoram 3,5mg/2,5mg 

(perindopril + amlodipin) 

 

Vỏ hộp có màu trắng vàng, Viên thuốc tròn. 

VIACORAM 7MG/5MG 

(perindopril + amlodipin) 

 

Vỏ hộp màu CAM – TRẮNG, Viên thuốc tròn, 

lớn, có dập logo nhà sản xuất. 

56 

Warfarin 1mg (warfarin natri) 

 

 

Vỏ hộp có viền màu hồng. Bề mặt vỉ thuốc tại 

viên dạng nổi 

Warfarin 5mg (warfarin natri) 

 

 

Vỏ hộp có viền màu cam. Bề mặt vỉ thuốc tại 

viên dạng bằng. 
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57 

Xarelto 2,5mg 

(rivaroxaban) 

 

 

 

Hộp trắng – xanh lá. Mặt lưng 

vỉ màu vàng, Viên thuốc có 

màu vàng, trên mặt viên có dập 

  2.5. 

Xarelto 15mg 

(rivaroxaban) 

 

 

 

Hộp trắng, hàm lượng 15mg 

màu cam. Mặt lưng vỉ thuốc 

màu cam. Viên thuốc có màu 

đỏ, trên mặt có dập  15. 

XARELTO 20MG 

(rivaroxaban) 

 

 

 

Hộp trắng, hàm lượng 20mg 

MÀU ĐỎ. Mặt lưng vỉ thuốc 

ĐỎ. Viên thuốc có màu đỏ 

đậm, trên mặt có dập  20. 

58 

Xigduo XR 10mg/500mg 

(dapagliflozin + metformin) 

   

Vị trí hàm lượng và số lượng viên trên vỏ hộp 

được tô màu hồng. 

Xigduo XR 10mg/1000mg 

(dapagliflozin + metformin) 

   

Vị trí hàm lượng và số lượng viên trên vỏ hộp 

được tô màu VÀNG. 
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59 

Zestril 5mg (lisinopril) 

 

 

 

Vỏ hộp có nền trắng, Viên 

thuốc hình tròn có dập chìm 

“Zestril 5”. 

Zestril 10mg(lisinopril) 

 

 

 

Vỏ hộp có nền HỒNG, Viên 

thuốc hình tròn có dập chìm 

“Zestril 10”. 

ZESTRIL 20MG (lisinopril) 

 

 

 

Vỏ hộp có nền VÀNG, Viên 

thuốc hình tròn có dập chìm 

“Zestril 20”. 

60 

Zyrova 10mg 

(rosuvastatin) 

 

  

Tên thuốc được in bằng màu tím. 

ZYROVA 20MG 

(rosuvastatin) 

 

  

Tên thuốc được in bằng MÀU XANH. 

61 

Aprovel 150mg (irbesartan) 

 

 

Vỏ hộp màu trắng - đỏ, chữ màu đen. Mặt lưng 

vỉ có chữ màu xanh lá 

CoAprovel 150mg/12.5mg 

(irbesartan + hydrochlorothiazid) 

 

 

Vỏ hộp màu trắng - đỏ, chữ màu đen. Mặt lưng vỉ 

có chữ màu đen – đỏ 
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62 

Exforge 5mg/80mg 

(amlodipin + valsartan) 

 

  

Viên hình tròn. Mặt lưng in chữ màu đen 

Diovan 80mg 

(valsartan) 

 

  

Viên hình tròn, mặt lưng in chữ màu đen. 

63 

Diamicron MR 30mg (gliclazid) 

 

  

Vỉ 30 viên xếp đều thành 3 dãy. Viên nén 2 đầu 

vuông 

Pyme Diapro MR 30mg (gliclazid) 

 

  

Vỉ 30 viên, xếp thành nhiều dãy. Viên nén có 2 

đầu bo tròn lớn 

64 

Lipanthyl NT 145mg (fenofibrat) 

 

  

Hộp 3 vỉ, 10 viên nén màu trắng mỗi vỉ. Mặt 

lưng vỉ in chữ màu xanh dương 

Lopid 600mg (gemfibrozil) 

 

  

Hộp 3 vỉ, 10 viên nén màu trắng. Mặt lưng vỉ có 

các nhãn màu hồng, tên thuốc màu trắng 

65 

SaVi Trimetazidine 35MR (trimetazidin) 

 

 

Hộp 3 vỉ. Mặt lưng vỉ chữ được in nhiều màu. 

Trimpol MR 35mg (trimetazidin) 

 

 

Hộp 6 vỉ. Mặt lưng vỉ chữ được in bằng màu 

xanh. 
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66 

Sezstad 10mg (ezetimib) 

 

 

 

Hộp màu đỏ trắng. Mặt lưng vỉ 

chữ màu đen. 

Devastin 10mg (rosuvastatin) 

 

 

 

Hộp màu cam trắng. Mặt lưng 

vỉ chữ màu cam. 

Losagen 50mg (losartan) 

 

 

 

Hộp màu xanh da trời. Mặt 

lưng vỉ chữ màu đen. 

67 

Atelec 10mg (clinidipine) 

 

  

Vỉ 10 viên nén, bọc màng nhựa trong và màng 

nhôm. Viên hình bầu dục, màu trắng, có chữ 

màu đỏ. 

Aspilets 80mg (acetylsalicylic acid) 

 

  

Vỉ 10 viên, cán màng bọc cả 2 mặt. Dọc vì có 2 

đường màu xanh. Viên hình tròn. 

68 

Biresort 10mg (isosorbid dinitrat) 

 

  

Hộp màu xanh lá – trắng. 3 vỉ 20 viên. Mặt lưng 

vỉ in chữ màu xanh lá 

Digorich 0,25mg (digoxin) 

 

  

Hộp màu đỏ trắng. 1 vỉ 30 viên. Mặt lưng vỉ in 

chữ màu đỏ, có các vạch đen, đỏ làm dấu. 
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69 

Staclazide 60MR (gliclazid) 

 

  

Viên nén trong vỉ nhựa đục và màng nhôm. Mặt 

lưng vỉ in chữ có màu tím. 

Stadpizide 50 (sulpirid) 

 

  

Viên nang màu vàng trong vỉ bằng nhựa trong 

và màng nhôm. Mặt lưng in chữ màu đen. 

70 

JANUMET 50MG/1000MG 

(sitaglitin + metformin) 

   

Hàm lượng chữ TRẮNG trên NỀN XANH 

DƯƠNG, mặt lưng vỉ in  tên thuốc CHỮ MÀU 

ĐEN 

Janumet XR 50mg/1000mg 

(sitaglitin + metformin) 

 

Dòng hàm lượng chữ đen trên nền nâu. Lọ 14 

viên. Viên có màu xanh lá, dập “80” 

71 

Savi Carvedilol 6.25 

(carvedilol) 

 

 

Vỏ hộp màu trắng–xanh– vàng. Viên nén tròn 

màu VÀNG, Mặt lưng in chữ màu xanh, vàng. 

Savi Losartan 50mg 

(losartan) 

 

 

Vỏ hộp màu trắng-vàng. Viên nén tròn màu 

vàng. Mặt lưng in chữ màu xanh, xanh đen, 

72 

Natrilix SR 

(indapamid) 

 

 

Vỏ hộp màu trắng. Vỉ 10 viên. 

Natrixam 1,5mg/5mg 

(indapamid + amlodipin) 

 

 

Vỏ hộp có màu trắng – đỏ. Vỉ 5 viên. 
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73 

Nebilet 5mg (nebivolol) 

 

 

Hộp màu xanh – trắng. 1 vỉ 14 viên 

Mibelet 5mg (nebivolol) 

 

 

Hộp màu trắng, có vạch đỏ, 3 vỉ 14 viên 

74 

Nifedipin T20 retard 

(nifedipin) 

 

 

 

VỈ MÀU ĐỎ 10 viên nén 

Felodipin Stella 10mg 

(felodipin) 

 

 

 

Vỉ trong, 10 viên nén MÀU 

HỒNG 

Lisinopril Stella 10mg 

(lisinopril) 

 

 

 

Vỉ trong, 10 viên nén màu 

trắng, có vạch chia. 

75 

Diltiazem Stella 60mg (diltiazem) 

 

  

Hộp 3 vỉ 10 viên. Kích thước vỉ nhỏ so với hộp 

IRBESARTAN STELLA 300MG (irbesartan) 

 

  

Hộp 2 vỉ 14 viên. Kích thước vỉ bằng hộp 

76 

Taginko 40mg 

 

 

Vỉ 10 viên, mặt lưng in chữ màu xanh lá. 

Tanakan 40mg 

 

 

Vỉ 15 viên, mặt lưng vỉ in chữ màu XANH 

DƯƠNG. 
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77 

Lantus Solostar 300IU/3ml 

(Insulin analog tác dụng chậm, kéo dài 

(Glargine, Detemir, Degludec)) 

 

Thân bút, nắp bút có màu xám. Đầu nút bấm có 

màu tím. 

Lantus 100UI/ml (lọ) 

(Insulin analog tác dụng chậm, kéo dài (Glargine, 

Detemir, Degludec)) 

 

Lọ có nắp màu tím. Vỏ hộp có màu trắng với các 

chi tiết trang trí màu tím 

 

78 

Mixtard 30 Flexpen 300UI/3ml  

(Insulin người trộn, hỗn hợp) 

 

Thân, nắp bút màu xanh, đầu nút bấm màu cam. 

Có vạnh màu cam trên thân. Tên bút được viết 

trên nhãn cam. 

Mixtard 30 100UI/ml (lọ)  

(Insulin người trộn, hỗn hợp) 

 

Lọ có nắp màu cam. Vỏ hộp màu trắng với 1 

vạch màu cam. 
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79 

Insulatard Flexpen 300UI/3ml 

(Insulin analog tác dụng chậm, kéo dài 

(Glargine, Detemir, Degludec)) 

 

Thân, nắp bút màu xanh, đầu nút bấm màu xanh 

lá. Có vạnh màu xanh lá trên thân. Tên bút được 

viết trên nhãn màu xanh lá. 

Insulatard 100UI/ml (lọ) 

 (Insulin analog tác dụng chậm, kéo dài 

(Glargine, Detemir, Degludec)) 

 

 

Lọ có nắp màu anh lá. Vỏ hộp màu trắng với 1 

vạch màu xanh lá. 
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80 

Lantus Solostar 300IU/3ml 

(Insulin analog tác dụng chậm, kéo dài 

(Glargine, Detemir, Degludec)) 

 

Thân bút, nắp bút có màu xám. Đầu nút bấm có 

màu tím. 

Mixtard 30 Flexpen 300UI/3ml  

(Insulin người trộn, hỗn hợp) 

 

Thân, nắp bút màu xanh, đầu nút bấm màu cam. 

Có vạnh màu cam trên thân. Tên bút được viết 

trên nhãn cam. 

Insulatard Flexpen 300UI/3ml 

(Insulin analog tác dụng chậm, kéo dài 

(Glargine, Detemir, Degludec)) 

 

Thân, nắp bút màu xanh, đầu nút bấm màu xanh 

lá. Có vạnh màu xanh lá trên thân. Tên bút được 

viết trên nhãn màu xanh lá. 

Novomix 300U/3ml Flexpen 

(Insulin analog trộn, hỗn hợp) 

 

Thân, nắp bút màu xanh, đầu nút bấm màu xanh 

dương. Tên bút được viết trên nhãn màu trắng. 

81 

EXFORGE 10MG/160MG 

(amlodipin + valsartan) 

 

 

 

Viên dạng dài. Mặt lưng in chữ màu đen. 

Exforge HCT 10mg/160mg/12.5mg 

(amlodipin + valsartan + hydrochlorothiazid) 

 

 

 

Vỉ 7 viên dạng dài. Mặt lưng in màu đen. 
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82 

Tanganil 500mg 

 

  

Viên có dạng dài, xếp trên vỉ thành 3 hàng. 

Aleucin 500mg 

 

  

Viên có dạng tròn. Xếp trên vỉ thành 2 hàng. 

83 

SaVi Valsartan 160mg (valsartan) 

 

  

Vỏ hộp màu TRẮNG - XANH. Vỉ 10 viên nén 

dài, màu vàng. Mặt lưng in chữ màu xanh – đen. 

SaVi Valsartan Plus HCT 80mg/12.5mg 

(valsartan + hydrochlorothiazid) 

 

  

Vỏ hộp màu trắng – cam. Vỉ 10 viên nén tròn, 

màu hồng. Mặt lưng in chữ màu xanh – cam. 

84 

Nikoramyl 5mg (nicoraldil) 

 

  

Hộp có màu ĐỎ - TRẮNG. Viên có dạng dài, 

mặt lưng vỉ chữ in màu đỏ 

Nitralmyl 0.6mg 

(Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin)) 

 

  

Hộp có màu XANH ĐẬM–TRẮNG, chữ màu 

xanh. Viên có dạng tròn. Mặt lưng in chữ màu 

đen. 

85 

ZYROVA 20MG 

(rosuvastatin) 

 

  

Tên thuốc được in màu xanh dương. Hộp 10 vỉ. 

Noklot 75mg 

(clopidogrel) 

 

  

Tên thuốc được in màu xanh đen, HỘP 3 VỈ. 
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86 

Pracetam 800mg (piracetam) 

 

  

Hộp màu trắng tím, 6 vỉ, vỉ 15 viên, viên nén 

dài màu vàng. 

Piracetam-Egis  800mg (piracetam) 

 

Hộp màu trắng – đỏ, lọ tối màu chứa 30 viên nén 

dài màu trắng. 

87 

TANATRIL 10MG (imidapril) 

 

  

Hộp màu TRẮNG – NÂU Hộp 10 vỉ, vỉ 10 viên 

nén tròn. Mặt lưng vỉ in chữ màu nâu. 

Tadalafil Stella 10mg (tadalafil) 

   

Hộp màu NÂU – TRẮNG, hộp 1 vỉ, vỉ 2 viên 

nén màu VÀNG. 

88 

Xelostad 10 (rivaroxaban) 

 

  

Vỏ hộp có 2 màu TRẮNG – ĐỎ. Viên nén tròn 

nhỏ, màu hồng, vỉ 10 viên. 

Xatral XL 10mg (alfuzoxin) 

 

 

Vỏ hộp có màu xanh đậm. Viên nén hình trụ 

tròn, cỏ màu trắng – vàng, Vỉ 30 viên. 

89 

Penicilin V kali 1MIU (Minh Dân) 

(penicillin) 

 

  

Viên có dạng bầu dục. 

Penicilin V Kali 1MIU tab. (vidipha) 

(penicillin) 

   

Viên có dạng chữ nhật dài 
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90 

Atorvastatin SaVi 40 

(atorvastatin) 

 

 

Hộp 3 vỉ, 10 viên nén mỗi vỉ. 

ATORVASTATIN 20 mg (Khapharco) 

(atorvastatin) 

 

Lọ 1000 viên nén. 

91 

Pitalip (pitavastatin) 

 

 

Hộp màu ĐỎ - TRẮNG. Vỉ 10 viên. 

Pitator (pitavastatin) 

 

 

Hộp màu xanh lá, trắng, vỉ 14 viên. 

 


