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CẬP NHẬT THÔNG TIN AN TOÀN MỘT SỐ
THUỐC
Nguy cơ viêm tụy cấp và tăng dị
tật bẩm sinh do carbimazol,
thiamazol: Cảnh báo từ ANSM
Ngày 05/02/2019, ANSM đã cảnh
báo nguy cơ viêm tụy cấp và khuyến
cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên
sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả
trong quá trình điều trị bằng carbimazol
hoặc thiamazol.
Trong trƣờng hợp viêm tụy cấp,
nên ngừng carbimazol, thiamazol ngay
lập tức và vĩnh viễn. Đối với bệnh nhân
có tiền sử viêm tụy cấp do carbimazol
hoặc thiamazol, không đƣợc tái sử dụng
thuốc vì có thể dẫn đến viêm tụy cấp tái
phát với thời gian khởi phát nhanh hơn
và đe dọa tính mạng.
Dữ liệu mới từ các nghiên cứu
dịch tể học và các trƣờng hợp đƣợc báo
cáo xác nhận rằng carbimazol,
thiamazol có khả năng gây dị tật bẩm
sinh khi ngƣời mẹ sử dụng thuốc trong
thai kỳ, đặc biệt trong 3 tháng đầu và ở
liều cao (>= 15mg carbimazol/ngày).
Các dị tật đƣợc báo cáo bao gồm:
Chứng ngừng phát triển da bẩm sinh
(không có một phần da, thƣờng khu trú
trên đầu), dị tật sọ mặt (tắc cửa mũi
sau, rối loạn chức năng khuôn mặt),
khuyết tật thành bụng, đƣờng tiêu hóa
(thoát vị rốn, dây rốn, tắc thực quản,
bất thƣờng ống rốn – mạc treo ruột) và
thông liên thất. Do đó, carbimazol,
thiamazol chỉ nên đƣợc sử dụng trong
thai kỳ sau khi đánh giá lợi ích – nguy
cơ cẩn thận trong từng trƣờng hợp cụ
thể, chỉ dùng ở liều thấp nhất có hiệu
quả và không bổ sung thêm hormon
tuyến giáp; đồng thời cần theo dõi chặt
chẽ ngƣời mẹ, thai nhi và trẻ sơ sinh.
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Thông tin thuốc: Carbimazol,
thiamazol thuộc nhóm thuốc kháng
giáp trạng. Carbimazol là một tiền
thuốc, khi vào cơ thể đƣợc chuyển hóa
nhanh chóng thành chất có hoạt tính là
thiamazol có tác dụng ức chế tổng hợp
hormon tuyến giáp. Tại Bệnh viện đa
khoa Vạn Ninh hiện đang có thuốc
thiamazol (Thyrozol)

Đình chỉ việc chỉ định domperidon
(biệt dƣợc Motilium và các thuốc
generic) cho trẻ em dƣới 12 tuổi và
cân nặng dƣới 35 kg: Cảnh báo từ
ANSM (Pháp)
Ngày 01/7/2019, Pháp đã có quyết
định định chỉ chỉ định domperidon cho
trẻ em. Từ nay, các thuốc có chứa
domperidon (biệt dƣợc Motilium và các
thuốc generic) chỉ đƣợc sử dụng ở
ngƣời lớn và thanh thiếu niên từ 12 tuổi
trở lên và cân nặng từ 35 kg trở lên.
Quyết định này đƣợc đƣa ra dựa trên dữ
liệu an toàn của domperidon và đặc biệt
là nguy cơ xảy ra phản ứng có hại
nghiêm trọng trên tim mạch, cũng nhƣ
kết quả của một nghiên cứu về hiệu quả
trong nhi khoa cho thấy không có sự
khác biệt giữa domperidon và giả dƣợc.
Tóm lại, lợi ích khi sử dụng
domperidon trong nhi khoa đƣợc cho là
không vƣợt trội so với nguy cơ. Song
song với việc hạn chế chỉ định này, chế
phẩm hỗn dịch uống MOTILIUM sẽ
không còn đƣợc cung cấp kèm theo ống
xylanh hỗ trợ sử dụng đƣờng uống cho
trẻ nhỏ.
Các chế phẩm có thành phần
chính là domperidon (MOTILIUM và
các thuốc generic) không còn đƣợc chỉ

định cho nhi khoa ở trẻ em dƣới 12 tuổi
và cân nặng dƣới 35 kg (xem Bảng 1).
Bảng - Chỉ định và các dạng bào chế
của domperidon lưu hành tại Pháp
Domperidon đƣợc chỉ định trong
làm giảm các triệu chứng nhƣ buồn nôn
và nôn.
Thuốc hiện có 3 dạng bào chế đƣợc lƣu
hành tại Pháp:
·

Viên nén bao phim 10 mg

·

Viên sủi 10 mg

·

Hỗn dịch uống 1 mg/mL

Trƣớc đó tại Pháp, việc sử dụng
domperidon trong nhi khoa đã không
còn đƣợc bảo hiểm chi trả kể từ năm
2017 do thiếu bằng chứng về tính hiệu
quả. Cơ quan Y tế Tối cao của Pháp
HAS cho rằng việc sử dụng thuốc
không đem lại đủ lợi ích trong chỉ định
này. Các chế phẩm có chứa
domperidon hiện chỉ đƣợc chỉ định cho
ngƣời lớn và thanh thiếu niên từ 12 tuổi
trở lên và từ 35 kg cân nặng trở lên.
Domperidon so sánh với giả dƣợc ở
trẻ em
Quyết định này đƣợc đƣa ra dựa trên dữ
liệu an toàn của domperidon và đặc biệt
là nguy cơ gặp phản ứng có hại nghiêm
trọng trên tim mạch nhƣ kéo dài
khoảng QT, xoắn đỉnh, rối loạn nhịp
thất và thậm chí tử vong đột ngột. Một
nghiên cứu do Ủy ban đánh giá nguy cơ
Cảnh giác Dƣợc PRAC cũng đƣợc thực
hiện nhằm đánh giá hiệu quả của
domperidon so với giả dƣợc trên quần
thể bệnh nhi. Nghiên cứu này đã cho
thấy không có sự khác biệt về hiệu quả
giữa domperidon và giả dƣợc khi dùng
cho trẻ dƣới 12 tuổi bị buồn nôn và
nôn.
Vì vậy, lợi ích khi sử dụng
domperidon ở trẻ em đƣợc đánh giá là
không vƣợt trội so với nguy cơ và từ
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nay, thuốc chỉ đƣợc sử dụng ở ngƣời
lớn và thiếu niên trên từ 12 tuổi trở lên
có cân nặng từ 35 kg trở lên.
ANSM khuyến cáo các chuyên gia y
tế về việc sử dụng hợp lý các thuốc
chứa domperidon
Trong bối cảnh có giới hạn sử
dụng đối với domperidon, Cơ quan
Quản lý Dƣợc phẩm và Sản phẩm y tế
Pháp ANSM nhắc lại với nhân viên y tế
về các khuyến cáo sử dụng hợp lý
thuốc chống nôn này trên ngƣời lớn và
trẻ em từ 12 tuổi trở lên:
- Mức liều giới hạn 10 mg/lần, tối
đa dùng 3 lần/ngày, với liều tối đa là 30
mg/ngày.
- Điều trị trong khoảng thời gian
ngắn nhất có thể, thời gian điều trị tối
đa thƣờng không vƣợt quá 1 tuần.
- Chống chỉ định các thuốc có
chứa domperidon trong các trƣờng hợp
sau:
+ Suy gan mức độ trung bình đến
nặng.
+ Có tiền sử kéo dài khoảng thời
gian dẫn truyền tim bao gồm kéo dài
khoảng QT, rối loạn điện giải nghiêm
trọng, hoặc bệnh tim tiềm ẩn nhƣ suy
tim sung huyết.
+ Sử dụng các thuốc ức chế mạnh
CYP3A4 và các thuốc gây kéo dài
khoảng QT, ngoại trừ apomorphin do
lợi ích vƣợt trội nguy cơ, và chú ý tuân
thủ các thận trọng đƣợc ghi rõ trong tờ
thông tin sản phẩm.

Không sử dụng thuốc có nguồn
gốc từ đất sét nhƣ Smecta
(diosmectits) cho trẻ em dƣới 2
tuổi để điều trị tiêu chảy cấp:
Cảnh báo từ ANSM
Ngày 25/./2019, ANSM yêu cầu
ngƣng sử dụng các thuố có nguồn gốc
từ đát sét nhƣ Smecta (diosmectit) để
điều trị tiêu chảy cấp ở trẻ em dƣới 2

tuổi để phòng ngừa nguy cơ xuất hiện
một lƣợng chì nhỏ trong máu ngay cả
khi điều trị ngán ngày. Các tờ thông tin
sản phẩm và hƣớng dẫn sử dụng thuốc
tại Pháp đang đƣợc cập nhật để loại bỏ
chỉ định này.

Các thuốc có nguồn gốc từ đất sét
đƣợc sử dụng cho ngƣời lớn và trẻ em
trên 15 tuổi

ANSM nhắc lại rằng việc kiểm
soát tiêu chảy cấp ở trẻ dƣới 2 tuổi
trƣớc hết cần có chế độ ăn đảm bảo vệ
sinh và đủ chất dinh dƣỡng. Tuy nhiên
nếu các triệu chứng vẫn tồn tại sau đó
thì có thể sử dụng dung dịch bù nƣớc,
điện giải bằng đƣờng uống (nhƣ
Oresol).

Thông tin thuốc: Tại Bệnh viện
đa khoa Vạn Ninh không có các thuốc
có nguồn gốc từ đất sét.

Không khuyến cáo sử dụng thuốc
có nguồn gốc đất sét cho phụ nữ có thai
hoặc cho con bú.

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn
Ds. Nguyễn Thị Thanh Lệ

Sai sót trong sử dụng thuốc - Biện pháp đề phòng
1. Sai sót trong sử dụng thuốc là gì?
Sai sót trong sử dụng thuốc (SST – tên tiếng Anh là medication error) là những
sai sót có thể phòng ngừa đƣợc, gây ra việc sử dụng thuốc không hợp lý hoặc gây
nguy hại cho bệnh nhân.
Theo một nghiên cứu năm 2013, ít nhất 210.000 ngƣời Mỹ đã tử vong mỗi năm
do hậu quả trực tiếp của SST, đƣa SST trở thành nguyên nhân gây tử vong thứ ba tại
nƣớc này, chỉ xếp sau bệnh tim mạch và ung thƣ . Tại châu Âu, ME và các biến cố bất
lợi liên quan đến chăm sóc y tế xảy ra trên 8–12% trƣờng hợp nhập viện, 23% công
dân châu Âu tuyên bố từng trực tiếp bị ảnh hƣởng bởi SST.
2. Có những loại SST nào?
 Sai sót trong chỉ định thuốc: sai sót trong lựa chọn loại thuốc (sai chỉ định,
chống chỉ định, tiền sử dị ứng, chống phối hợp với thuốc đang điều trị và các yếu tố
khác).
 Sai sót do chỉ định thiếu thuốc: bệnh nhân không đƣợc dùng loại thuốc cần
thiết.
 Sai do thừa thuốc: Sử dụng loại thuốc không cần thiết cho bệnh nhân đó.
 Sai thời gian: bệnh nhân dùng thuốc ngoài khoảng thời gian cho phép hoặc
thời điểm uống thuốc không phù hợp.
 Sai liều: bao gồm dùng liều quá cao hay quá thấp hơn liều điều trị, quên liều,
đƣa thêm liều không đúng nhƣ chỉ định hoặc không nhớ liều dùng cho bệnh nhân
 Sai dạng bào chế: dùng cho bệnh nhân loại thuốc không đúng dạng bào chế
thích hợp
 Sai trong chuẩn bị thuốc: thuốc đƣợc pha chế hoặc thao tác không đúng trƣớc
khi sử dụng
 Sai kĩ thuật dùng thuốc: quy trình không phù hợp hoặc không đúng kỹ thuật
sử dụng thuốc
 Sai khi dùng thuốc biến chất: dùng thuốc hết hạn hoặc hƣ hỏng
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 Sai trong theo dõi: thiếu sót trong việc đánh giá chế độ điều trị và phát hiện
các vấn đề trong sử dụng thuốc hoặc không sử dụng dữ liệu lâm sàng hoặc xét nghiệm
phù hợp để đánh giá đầy đủ đáp ứng của bệnh nhân với thuốc đƣợc kê đơn.
 Sai trong tuân thủ điều trị: bệnh nhân thiếu tuân thủ điều trị với thuốc đƣợc
kê đơn
 Sai sót khác: những sai sót không phân loại đƣợc theo các nhóm trên
3. SST có thể gây ra những hậu quả gì?






Gây tăng tác dụng phụ của thuốc
Giảm hiệu quả điều trị
Kéo dài thời gian nằm viện
Gây tăng chi phí điều trị
Làm giảm lòng tin của bệnh nhân với chất lƣợng điều trị bệnh của cơ sở y tế.

4. Các yếu tố nguy cơ gây SST?
Những yếu tố làm tăng nguy cơ xảy ra SST đƣợc liệt kê trong Bảng 1.
Bảng 1: Yếu tố làm tăng nguy cơ xảy ra SST
Yếu tố

Đối tƣợng cụ thể
- BN > 65 tuổi.
- Nhiều bệnh

Yếu tố liên quan đến bện - Có vấn đề về tuân thủ điều trị
h nhân
- Thay đổi về tâm thần nhƣ lú lẫn, đãng trí, trầm cảm.
- Vừa mới thay đổi nơi điều trị (chuyển viện, chuyển khoa l
âm sàng).
- BN dùng thuốc có giới hạn điều trị hẹp
Yếu tố liên quan đến

- BN dùng thuốc cần theo dõi nồng độ thuốc trong máu

thuốc

- BN dùng kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn nghiêm trọng.
- BN gặp ADR hay tƣơng tác thuốc quan trọng

Yếu tố liên quan đến
chế độ dùng thuốc

BN có chế độ dùng thuốc phức tạp
+ Dùng nhiều thuốc (> 5 thuốc)
+ Các dùng thuốc phức tạp (thuốc khí dung)

5. Một số biện pháp để phòng tránh sai sót trong sử dụng thuốc
Một số biện pháp hạn chế sai sót đƣợc tóm tắt trong Bảng 2.
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Bảng 2: Tóm tắt một số biện pháp phòng ngừa sai sót liên quan đến quy trình sử dụng thuốc

Giai đoạn

Ngƣời liên quan

Biện pháp phòng tránh
- Khai thác kĩ tiền sử dùng thuốc của BN (đặc biệt BN
chuyển nơi điều trị)

Kê đơn

Bác sĩ

- Kê đơn phù hợp với chẩn đoán và hƣớng dẫn điều trị
- Kê đơn đầy đủ, rõ ràng

Sao chép
đơn thuốc

- Sử dụng phần mềm để nhập thuốc
Điều dƣỡng
- Lƣu ý tránh nhầm lẫn các thuốc LASA
Dƣợc sĩ cấp phát
cho khoa phòng
- Lƣu ý các thuốc LASA.

Cấp phát
Điều dƣỡng cấp
phát cho bệnh nhân

- Cần tuân thủ quy tắc “5 đúng” (Đúng thuốc, đúng liều
lƣợng, đúng thời điểm, đúng đƣờng dùng và đúng bệnh
Điều dƣỡng tiêm
nhân).
thuốc cho bệnh nhân
Sử dụng
thuốc

- Tránh sự gián đoạn trong quá trình sử dụng thuốc cho bệnh
nhân.
Bệnh nhân

- Giáo dục bệnh nhân để nâng cao hiểu biết về sử dụng
thuốc, đặc biệt đối với bệnh nhân có bệnh mãn tính.

6. Một số ví dụ về sai sót trong sử dụng thuốc

Bảng 3: Ví dụ về sai sót trong sử dụng thuốc
Thông tin bệnh nhân

Sai thời BN 61 tuổi,nam bị nhiễm
gian khuẩn hô hấp

Sai sót thuốc
Bệnh nhân đƣợc chỉ định Rocephin
(ceftriaxon) 1g 1 lọ/lần x 3
lần/ngày.
Rocephin(Ceftriaxon) có thời gian
bán thải là 8h nên thường dùng
với 1 hoặc 2 lần trong ngày.

Can thiệp dƣợc

Giảm 3 lần/ngày
thành 2 lần/ngày.

BN 61 tuổi,nam đƣợc chẩn
đoán tăng huyết áp, tai
Phối hợp pentoxifyllin với
biến mạch máu não cũ.
Đề xuất dừng một
cilostazol và aspirin gây tăng nguy
trong hai thuốc
Thừa Bệnh nhân đƣợc chỉ định
cơ chảy máu. Trong khi tác dụng
pentoxifyllin hoặc
thuốc các thuốc sau: imidapril,
của pentoxifyllin và cilostazol là
Cerecaps (bèo hoa dâu),
cilostazol.
tƣơng tự nhau.
pentoxifyllin, cilostazol,
Aspirin 81mg, rabeprazole
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Vì meloxicam là thuốc qua đƣợc
BN nữ đang cho con bú, bị
sữa mẹ, dù dữ liệu về an toàn của
Chỉ định viêm khớp phản ứng, suy
thuốc trên trẻ chƣa đƣợc nghiên
Thay thế meloxicam
không van tim. BN đƣợc chỉ định
cứu. Các chuyên gia khuyên dùng bằng diclofenac.
hợp lý meloxicam, paracetamol,
các thuốc NSAIDS khác nhƣ
rabeprazole.
ibuprofen, diclofenac.
Calcitriol thường được dùng 1 lần
BN bị suy thận có chỉ định
Đề xuất uống 2 viên
Sai thời
vào buổi sáng vì thời gian bán
calcitriol: sáng 1 viên, tối 1
điểm
thải dài và vì uống vào buổi tối dễ vào buổi sáng.
viên
hình thành sỏi thận.
BN 76 tuổi, nam, bị viêm
bàng quang, suy thận độ 5
Liều cao có CrCl = 12,6ml/ph.
Đƣợc chỉ định Levoflex
500mg x 2 lần/ngày

Theo dõi

BN bị suy tim có chỉ số
Kali máu = 2,1 mmol/l

Levofloxacin cần điều chỉnh liều
khi suy thận; CrCl 10 – 19 ml/ph:
Đề xuất giảm liều
Khởi đầu: 500mg/24h.
còn 250mg/48h
Duy trì: 250mg/48h
Đề xuất bổ sung
Khoảng bình thƣờng Kali máu: 3,5
Kali bằng Kaleorid
– 5 mmol/l.
600mg
Nguồn: Bệnh viện Đại học Y Dược Huế
Ds. Nguyễn Thị Thanh Lệ

THỜI ĐIỂM UỐNG THUỐC SO VỚI BỮA ĂN
Một trong những yếu tố quyết định thời điểm uống thuốc chính là sự tƣơng tác
giữa thuốc với thức ăn. Một số loại thuốc sẽ hấp thu, phân phối hay chuyển hóa nhanh
hay chậm tùy thuộc vào tình trạng dạ dày (rỗng hay đầy thức ăn). Hơn nữa một số loại
thuốc còn gây ra khó chịu và kích ứng dạ dày. Vì vậy việc tƣ vấn cho bệnh nhân về
thời điểm uống thuốc là rất cần thiết.
Đa phần những trƣờng hợp thức ăn làm tăng hấp thu thuốc đều đƣợc tận dụng để
tăng nồng độ thuốc trong máu. Tuy nhiên, với những thuốc mà nồng độ máu quá cao
có thể gây độc thì nên tránh uống vào bữa ăn. Những thuốc bị thức ăn làm giảm hấp
thu thì phải uống xa bữa ăn. Các trƣờng hợp còn lại nên uống vào bữa ăn để giảm tác
dụng không mong muốn trên đƣờng tiêu hóa.
Bảng dƣới đây trình bày một số thuốc/nhóm thuốc đặc biệt nên uống lúc đói (1h
trƣớc khi ăn hay 2h sau khi ăn) hay uống trƣớc bữa ăn (từ 30 phút đến 1h).

Uống trƣớc bữa ăn

Uống lúc đói (1 giờ trƣớc khi ăn hoặc 2 giờ sau ăn)
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Nhóm
thuốc

Thuốc

Thời gian
uống thuốc

Chú ý

THUỐC KHÁNG SINH
Erythromycin
(dạng base hoặc
stearat)

Trƣớc ăn 1h
- Nếu bị kích ứng tiêu hóa thì
uống cùng bữa ăn

Macrolide

Azithromycin

Uống 1h trƣớc hay 2h sau
khi dùng thuốc kháng acid

THUỐC ĐƢỜNG TIÊU HÓA
Esomeprazole
Lansoprazole
Ức chế
bơm proton

- Trƣớc ăn 30 phút
Omeprazole

- Không đƣợc nghiền, bẻ đôi
Rabeprazole
Pantoprazole

Chống nôn

Domperidone

Men vi sinh

Các men vi sinh

Thuốc
Sorbitol
nhuận tràng

Trƣớc ăn 30 phút

Trƣớc ăn 10 phút

THUỐC TIM MẠCH
Trƣớc ăn sáng 1h
Captopril

Tránh thực phẩm chứa Kali:
chuối, phomat, thịt bò; thuốc
chứa kali…

Trƣớc ăn sáng 15 phút
Ức chế men
Perindopril
chuyển

Tránh thực phẩm chứa Kali:
chuối, phomat, thịt bò; thuốc
chứa kali…

Trƣớc ăn sáng 15 phút
Quinalapril
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Tránh thực phẩm chứa Kali:
chuối, phomat, thịt bò; thuốc
chứa kali…

- Trước ăn sáng 30 phút
Glycoside

Tránh uống thuốc cùng thực
phẩm chứa nhiều chất xơ hay
cam thảo.

Digoxin

HORMON

Thyroid

- Thận trọng khi dùng các thực
phẩm như đậu tương, quả óc
chó, thực phẩm chứa nhiều
chất xơ.

Levothyroxin

THUỐC CHỐNG THIẾU MÁU
- Trước ăn 1h
Ion

Fe(++)

- Nếu kích ứng tiêu hóa có thể
uống sau ăn 2h
Nguồn: Bệnh viện Đại học Y Dược Huế
Ds. Nguyễn Thị Thanh Lệ

MỘT SỐ THUỐC KHÁNG SINH CÓ NGUY CƠ ĐỐI VỚI
PHỤ NỮ THỜI KỲ MANG THAI VÀ THỜI KỲ TIẾT SỮA
Trong kê đơn và chỉ định sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và đang trong thời kỳ
cho con bú, ngƣời thầy thuốc luôn xem xét đến tính an toàn khi chỉ định cho đối tƣợng
này. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng thuốc, Tổ thông tin thuốc cập nhật thông tin 1 số
kháng sinh có nguy cơ đối với phụ nữ có thai và cho con bú.
Phân loại:
Loại A: Các nghiên cứu có kiểm soát cho tháy không có nguy cơ
Loại B: Không có bằng chứng về nguy cơ trên ngƣời
Loại C: Có Nguy cơ cho bào thai
Loại D: Chắc chắn có nguy cơ cho bào thai
Loại X: Chống chỉ định cho phụ nữ có thai
Bảng danh mục một số kháng sinh có nguy cơ đối với phụ nữa mang thai và
thời kỳ tiết sữa
Tên thuốc

Nguy cơ đối với Nguy cơ trong quá trình sử dụng trong thời
phụ nữ có thai
kỳ tiết sữa

Azithromycin

B

An toàn, theo dõi độc tính trên tiêu hóa của trẻ
bú

Clarithromycin

C

An toàn, theo dõi độc tính trên tiêu hóa của trẻ
bú
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Tên thuốc

Nguy cơ đối với Nguy cơ trong quá trình sử dụng trong thời
phụ nữ có thai
kỳ tiết sữa

Erythromicin

B

An toàn

Cephalosporins

B

An toàn, theo dõi độc tính trên tiêu hóa của trẻ
bú

Ciprofloxacin

C

Tránh cho con bú trƣớc 3-4 giờ sau dùng
thuốc, theo dõi độc tính trên tiêu hóa của trẻ
bú
Tránh cho con bú trƣớc 4-6 giờ sau dùng
thuốc, theo dõi độc tính trên tiêu hóa của trẻ
bú

Levofloxacin

Metronidazol

B

Tốt nhất nên tránh vì dữ liệu và quan điểm
còn trái chiều.
Cân nhắc nguy cơ – lợi ích khi sử dụng.

Tinidazol

C

An toàn không đƣợc chứng minh. Tránh sử
dụng.
Cân nhắc nguy cơ – lợi ích khi sử dụng.

Gentamycin

D

An toàn tƣơng đối

Tobramycin

D

An toàn tƣơng đối, theo dõi độc tính trên tiêu
hóa của trẻ bú

Clindamycin

B

Tránh sử dụng nếu có thể, nếu không thì phải
theo dõi độc tính trên tiêu hóa của trẻ

Tài liệu tham khảo
Dược thư quốc gia 2015
AHFS Drug Information

THÔNG TIN THUỐC ĐÌNH CHỈ LƢU HÀNH
Ngày 24/01/2019 Cục Quản lý Dƣợc có văn bản số 883/QLD-CL về việc đình
chỉ lƣu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lƣợng. Theo đó, Cục Quản lý Dƣợc thông báo:
Đình chỉ lƣu hành toàn quốc thuốc Viên nén bao phim Peridom-M (Domperidone
maleate (10mg Domperidone)) SĐK: VN-16046-12, Số lô: 7D73, NSX: 04/2017, HD:
03/2020 do Công ty Medopharm (India) sản xuất, Công ty cổ phần dƣợc phẩm
Tenamyd nhập khẩu. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lƣợng về chỉ tiêu Định lƣợng.
Thông tin thuốc: Tại Trung tâm Y tế Vạn Ninh không có thuốc nói trên
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Ngày 24/01/2019 Cục Quản lý Dƣợc có văn bản số 884/QLD-CL về việc đình
chỉ lƣu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lƣợng. Theo đó, Cục Quản lý Dƣợc thông báo:
Đình chỉ lƣu hành toàn quốc thuốc Chymomedi (Chymotrypsin 21micorokatals),
SĐK: VD-25331-16; Số lô: 254418; NSX: 21/8/2018; HD: 20/8/2020 do Công ty Cổ
phần Dƣợc Trung ƣơng Mediplantex sản xuất. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lƣợng
về chỉ tiêu Định lƣợng.
Thông tin thuốc: Tại Trung tâm Y tế Vạn Ninh không có thuốc nói trên.
Ngày 26/02/2019 Cục Quản lý Dƣợc có văn bản số 2004/QLD-CL về việc đình
chỉ lƣu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lƣợng. Theo đó, Cục Quản lý Dƣợc thông báo:
Đình chỉ lƣu hành toàn quốc thuốc Viên nén SEBEMIN (Betamethason 0,25mg
và d-Chlorpheniramin maleat 2mg), SĐK: VN-14320-11, Số lô: SDM1710, Ngày SX:
24/10/2017, HD: 23/10/2020 do Công ty Crown Pharm. Co., Ltd (Korea) sản xuất,
Công ty cổ phần dƣợc liệu Trung ƣơng 2 (PHYTOPHARMA) nhập khẩu. Thuốc
không đạt tiêu chuẩn định lƣợng
Thông tin thuốc: Tại Trung tâm Y tế Vạn Ninh không có thuốc nói trên
Ngày 26/4/2019 Cục Quản lý Dƣợc có văn bản số 6346/QLD-CL về việc đình
chỉ lƣu hành thuốc không đạt chất lƣợng. Theo đó, Cục Quản lý Dƣợc thông báo:
Đình chỉ lƣu hành toàn quốc Viên nén bao phim Cetirizine tablets 10mg
(cetirizine 10mg), SĐK: VN-19406-15 do Công ty Windlas Biotech Private Limited
(India) sản xuất, Công ty Cổ phần dƣợc phẩm Trung ƣơng - Codupha nhập khẩu do
thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lƣợng đối về chỉ tiêu độ hòa tan và định lƣợng, đối
với các lô thuốc sau;
Số lô

WCH7005E

WCH7006E

WCH7007E

WCH7008E

NSX

25/8/2017

25/8/2017

25/8/2017

25/8/2017

HD

24/8/2020

24/8/2020

24/8/2020

24/8/2020

Thông tin thuốc: Tại Trung tâm Y tế Vạn Ninh không có thuốc nói trên.
Ngày 05/7/2019 Cục Quản lý Dƣợc có văn bản số 11100/QLD-CL về việc đình
chỉ lƣu hành thuốc không đạt chất lƣợng. Theo đó, Cục Quản lý Dƣợc thông báo:
Đình chỉ lƣu hành và thu hồi viên nén Alphachymotrypsine 4200 đơn vị, SĐK:
VD-22400-15, Số lô:411217, Ngày SX: 29/12/2017, HD:29/12/2020 do Công ty Cổ
phần Dƣợc phẩm Đồng Nai sản xuất tại các cơ sở kinh doanh dƣợc, cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh và ngƣời sử dụng trên phạm vi toàn quốc. Thuốc vi phạm chất lƣợng mức
độ 2.
Thông tin thuốc: Tại Trung tâm Y tế Vạn Ninh không có thuốc nói trên.
Nguồn: Văn bản đình chỉ lưu hành thuốc Cục quản lý dược
Ds Nguyễn Thị Thanh Lệ tổng hợp

Đơn vị Thông tin thuốc – Trung tâm Y tế Vạn Ninh

