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   THÔNG TIN THUỐC 

Thuốc tiêm ZYVOX: hiện tượng dung dịch có màu vàng khi sử dụng 

 
 

Thuốc tiêm ZYVOX (thành phần: linezolid 600mg/300ml, SĐK: VN-19301-15, nhà sản 

xuất: Fresenius Kabi Norge AS-Na Uy) được đóng gói dưới dạng túi dẻo chứa dung dịch tiêm 

pha sẵn, bên ngoài có thêm lớp bao bì bằng bạc để tránh ánh sáng. Màu sắc của dung dịch tiêm 

truyền tĩnh mạch ZYVOX chỉ được quan sát thấy sau khi xé bỏ lớp bao bạc bên ngoài. 

Thuốc tiêm ZYVOX được sử dụng tại Viện Tim từ tháng 4/2018 và nhiều khoa lâm 

sàng đã từng sử dụng thuốc: khoa Điều trị ngoại, phòng Lưu bệnh, khoa Hồi sức ngoại, khoa 

Nội tim mạch, khoa Hồi sức nội, phòng Cấp cứu. 

Từ tháng 4/2018 đến nay, khoa Dược chỉ ghi nhận được 02 lần phản hồi về màu sắc 

thuốc ZYVOX sau khi mở bao bì, cụ thể: 

- Lần 1: Tháng 4/2021, Bệnh viện Tim Tâm Đức sau khi mượn thuốc Viện Tim sử 

dụng, có phản hồi là xé bỏ lớp bao bên ngoài thì thấy dịch truyền thuốc ZYVOX có 

màu vàng (hạn dùng 11/2021). Văn phòng đại diện Pfizer-nhà đăng ký sản phẩm 

ZYVOX đã gửi văn bản ngày 08/04/2021 thông tin liên quan đến dịch truyền ZYVOX 

có màu vàng. Đồng thời, vì hạn dùng của thuốc còn ngắn nên khoa Dược đã đề nghị 

trả tất cả số lượng thuốc hạn dùng 11/2021 cho nhà cung cấp để nhập lô thuốc mới. 

- Lần 2: Ngày 17/5/2022, khoa Hồi sức ngoại có phản ánh về trường hợp túi thuốc 

ZYVOX (lô 20D23U31, hạn dùng 23/4/2023) có màu vàng ngay sau khi xé bao bì 

ngoài để sử dụng cho bệnh nhân. 

Tổng hợp thông tin phản hồi từ nhà cung cấp và các tài liệu tham khảo, khoa Dược kính 

thông tin đến khoa lâm sàng một số nội dung liên quan đến hiện tượng dịch truyền thuốc 

ZYVOX (linezolid) có màu vàng trong quá trình bảo quản theo bản đính kèm. 

Khi khoa lâm sàng nghi ngờ hoặc phát hiện thuốc có vấn đề về chất lượng, vui lòng 

thực hiện Báo cáo bất thường chất lượng thuốc kèm mẫu thuốc/hình chụp (nếu không 

còn mẫu thuốc) để khoa Dược đánh giá sơ bộ nguyên nhân liên quan đến chất lượng thuốc và 

có căn cứ thực hiện thủ tục đổi, trả thuốc với nhà cung cấp. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Các khoa, phòng 

- Lưu VT, KD. 

Đính kèm: 

- Thông tin thuốc ZYVOX: hiện tượng dung 

dịch có màu vàng khi sử dụng 

- Thang màu kiểm tra cảm quan của Zyvox 

trước khi sử dụng. 

- Văn bản ngày 08/04/2021 của VPĐD Pfizer 

(Thailand) thông tin liên quan đến dung dịch 

truyền ZYVOX có màu vàng 
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ZYVOX: HIỆN TƯỢNG DUNG DỊCH CÓ MÀU VÀNG KHI SỬ DỤNG 
 

 (Đính kèm Thông báo 52/TB-KD ngày 25/05/2022)   

                                                                

 Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch ZYVOX 600mg/300ml (linezolid) là kháng sinh chỉ 

có tác dụng trên các vi khuẩn Gram (+), được chỉ định để điều trị các nhiễm khuẩn bao gồm: 

viêm phổi bệnh viện, bao gồm cả các trường hợp có nhiễm khuẩn huyết đồng thời; viêm phổi 

mắc phải từ cộng đồng, bao gồm cả các trường hợp có nhiễm khuẩn huyết đồng thời; các nhiễm 

khuẩn da và mô mềm có biến chứng, bao gồm cả các trường hợp có nhiễm khuẩn huyết đồng 

thời; nhiễm khuẩn Enterococcus faecium kháng vancomycin bao gồm cả những trường hợp có 

nhiễm khuẩn huyết đồng thời [1] 

 Thông tin thuốc hiện có tại Viện Tim: Tên thương mại: ZYVOX 600mg/300ml  

(SĐK: VN-19301-15; nhà sản xuất: Fresenius Kabi Norge AS – Na Uy) 

TÍNH CHẤT [3] YÊU CẦU VỀ BẢO QUẢN 

Dung dịch trong suốt 

Không màu đến màu vàng 

Không chứa các hạt tiểu phân có thể nhìn thấy được  

Bảo quản dưới 30oC [1] 

Không mở túi bạc cho đến khi sử dụng 

[3] 

THÔNG TIN VỀ MÀU VÀNG CỦA THUỐC TIÊM ZYVOX 

 Thông tin kê đơn do Bộ Y tế phê duyệt: không đề cập đến màu sắc dung dịch tiêm.  

 Thông tin thuốc ZYVOX đăng tải trên cơ sở dữ liệu của FDA: Thuốc tiêm có thể có màu 

vàng đậm dần theo thời gian mà không ảnh hưởng xấu đến hiệu lực. 

 Văn bản phản hồi ngày 8/4/2021 của VPĐD Pfizer-nhà đăng ký sản phẩm ZYVOX: 

- Dung dịch thuốc ZYVOX nhạy cảm với ánh sáng. 

- Màu sắc của dung dịch truyền ZYVOX được biết với đặc tính đậm màu dần theo hạn 

dùng của thuốc. 

- Theo giới hạn tiêu chuẩn của nhà sản xuất dựa vào Dược điển Châu Âu, mức độ màu 

của ZYVOX trong khoảng thời gian hạn dùng của thuốc: không được đậm hơn 

thang màu B3 (màu B3 là màu nâu khá rõ). 

- Các phản ánh liên quan đến việc thay đổi màu sắc dung dịch mà nhà sản xuất đã nhận 

được trước đây đã được lấy mẫu gửi về nhà sản xuất để kiểm tra và không ghi nhận 

kết quả nào “không đạt” nằm ngoài tiêu chuẩn. Sản phẩm được xác nhận vẫn đạt tiêu 

chuẩn sử dụng đến hết hạn dụng của thuốc.  

KHUYẾN CÁO CỦA KHOA DƯỢC 

 Kiểm tra bằng mắt thường trước khi sử dụng thuốc. Trong trường hợp dung dịch trong 

suốt, không màu hoặc có màu vàng nhưng không đậm hơn thang màu B3 thì tiếp tục sử dụng 

cho bệnh nhân.  

 Nếu dung dịch thuốc đậm hơn thang màu B3, kính đề nghị khoa lâm sàng: 

- Không sử dụng thuốc cho bệnh nhân 

- Thực hiện Báo cáo bất thường chất lượng thuốc kèm mẫu thuốc về khoa Dược. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Hướng dẫn sử dụng thuốc Zyvox do Bộ Y tế phê duyệt (SĐK: VN-19301-15).  

2. Thông tin thuốc ZYVOX đăng tải trên cơ sở dữ liệu của FDA: 

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/021130s028lbl.pdf 

3. Văn bản ngày 08/04/2021 của VPĐD Pfizer (Thailand) thông tin liên quan đến dịch truyền 

Zyvox màu vàng. 

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/021130s028lbl.pdf


THANG MÀU KIỂM TRA MÀU SẮC  

CỦA DUNG DỊCH THUỐC TIÊM ZYVOX TRƯỚC KHI SỬ DỤNG 

(Đính kèm Thông báo 52/TB-KD ngày 25/05/2022)   

 
 

❖ Dung dịch trong suốt, không màu hoặc có màu vàng nhưng không đậm hơn thang 

màu B3 thì tiếp tục sử dụng cho bệnh nhân.  

❖ Nếu dung dịch thuốc đậm hơn thang màu B3, kính đề nghị khoa lâm sàng: 

- Không sử dụng thuốc cho bệnh nhân 

- Thực hiện Báo cáo bất thường chất lượng thuốc kèm mẫu thuốc về khoa Dược. 

 

  



Phụ lục 7. Mẫu báo cáo bất thường về chất lượng thuốc 

Nơi báo cáo: Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh 

Mã số báo cáo của đơn vị:……………………………… 

Mã số báo cáo (do Trung tâm quốc gia quản lý): 

………………………………………………………… 
 

BÁO CÁO BẤT THƯỜNG VỀ CHẤT LƯỢNG THUỐC 

 

 

A. THÔNG TIN VỀ THUỐC 

1. Tên thuốc (tên biệt dược, tên hoạt chất) : 

2. Nồng độ/hàm lượng : 

3. Dạng bào chế:    Dung dịch                  Bột pha tiêm                       Viên nén  

             Viên nang                  Bột uống                            Khác:........................ 

4. Số lô hoặc số kiểm soát:   Hạn dùng:                   Số đăng ký:  

5. Quy cách đóng gói:  

6. Tên cơ sở sản xuất:  

7. Tên cơ sở phân phối:  

8. Tên và địa chỉ nhà cung cấp trực tiếp:  

9. Ngày nhập thuốc về khoa Dược :  

10. Ngày nhận thuốc về khoa lâm sàng:  

11. Ngày phát hiện vấn đề về chất lượng thuốc:  

12. Điều kiện bảo quản thực tế :  

B. THÔNG TIN VỀ CHẤT LƯỢNG THUỐC 

13. Mô tả đầy đủ các vấn đề chất lượng sản phẩm (gửi kèm phiếu kiểm nghiệm của lô thuốc nếu có) 

 

 

 

C. THÔNG TIN VỀ VIỆC SỬ DỤNG THUỐC TRÊN BỆNH NHÂN  

14. Thuốc (sản phẩm phát hiện có vấn đề về chất lượng thuốc) đã sử dụng trên bệnh nhân chưa?  

15. Nếu đã sử dụng trên bệnh nhân, mô tả kết quả sử dụng thuốc (nếu có):...........................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................... 

16. Đã sử dụng các thuốc cùng lô trên bệnh nhân chưa?  

17. Nếu đã sử dụng trên bệnh nhân, mô tả kết quả sử dụng thuốc (nếu có):  

 

 

18. Các biện pháp giải quyết bất thường về chất lượng của sản phẩm này 

 

 

 

D. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI BÁO CÁO 

19. Họ và tên:                         Nghề nghiệp/Chức vụ:  

 Điện thoại liên lạc:             Email: 

20. Chữ ký 

 

21. Dạng báo cáo:             Lần đầu/  Bổ sung 22. Ngày báo cáo: 

 



 



 



 

 

 


