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Tăng thanh thải thận (Augmented Renal Clearance - ARC) - 
tăng cường thải trừ các chất tan trong tuần hoàn chung qua 
thận - là một biểu hiện lâm sàng với độ thanh thải creati-
nine trong 24 giờ lớn hơn 130 mL/phút/1,73 m2 ghi nhận 
ở những bệnh nhân nặng [1]. Mặc dù có thể đã tồn tại từ 
trước nhưng phải đến đầu những năm 2010, khái niệm 
ARC mới được đưa vào trong thực tế điều trị. Sự tăng thanh 
thải thận đối với thuốc trong thời gian biểu hiện ARC có thể 
tác động đáng kể đến kết quả điều trị của bệnh nhân. Việc 
sử dụng chế độ liều thường qui mà không hiệu chỉnh theo 
chức năng thận hiện tại ở bệnh nhân ARC có thể dẫn đến 
thất bại điều trị [2]. 

TỔNG QUAN

Các nghiên cứu tại các khoa ICU đã ghi nhận một tỉ lệ đáng kể khoảng 30-
65% bệnh nhân có ARC, mặc dù nồng độ creatinine ở mức bình thường. Ở 
một số bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng như nhiễm khuẩn huyết, chấn thương 
sọ não, xuất huyết dưới nhện, nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương, tần suất 
xuất hiện ARC khoảng 50-85% [3]. Thời gian khởi phát và kéo dài của ARC 
không được biết rõ. Theo Udy và cộng sự, 65,1% bệnh nhân xác định có 
ARC thì việc phát hiện được ghi nhận ít nhất một lần trong suốt 7 ngày đầu 
nhập khoa ICU với tỷ lệ 38,4% bệnh nhân có ARC vào ngày nhập khoa đầu 
tiên và đạt tỷ lệ cao nhất ghi nhận ở ngày thứ 5 nhập khoa (54,5%). Nhiều 
nghiên cứu khác đã ghi nhận ARC kéo dài trong khoảng vài tuần, chỉ một số 
ít bệnh nhân có biểu hiện ARC thoáng qua không quá 1 ngày. Với thời gian 
xuất hiện ARC không dự đoán được, cần phải theo dõi liên tục chức năng 
thận của bệnh nhân để kịp thời điều chỉnh liều lượng thuốc [2, 4]. 
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Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tăng thanh thải ở bệnh nhân nặng vẫn 
chưa được xác định chính xác nhưng ARC được cho là có mối liên quan mật 
thiết đến hội chứng đáp ứng viêm hệ thống (SIRS)1. Bệnh nặng có thể hoạt 
hóa SIRS2 và dự trữ chức năng thận (RFR), dẫn đến tăng tuần hoàn máu thận 
và tăng độ lọc cầu thận. Ngoài những biến đổi về mặt sinh lý thì việc phải sử 
dụng thuốc đường tiêm truyền và các biện pháp duy trì chức năng tim mạch 
bao gồm bồi phụ thể tích tuần hoàn và sử dụng thuốc giãn mạch3 ở bệnh 
nặng có thể làm tăng cung lượng tim; kèm với sự gia tăng nồng độ peptid 
natri lợi niệu tâm nhĩ (ANP) cũng góp phần làm tăng tuần hoàn máu thận4. 
Các yếu tố này làm tăng độ lọc cầu thận, dẫn đến tình trạng tăng thanh thải 
ở bệnh nhân nặng (Hình 1.1) [2, 5].

[1] SIRS là một phần của đáp ứng miễn dịch gây ra nhiều rối loạn sinh lý ở bệnh 
nhân nặng. Nguyên nhân dẫn đến SIRS có thể là tình trạng nhiễm khuẩn nặng, chấn 
thương, bỏng, viêm tụy, phẫu thuật lớn, các bệnh lý tự miễn, viêm phổi thở máy, thiếu 
máu cục bộ, bệnh máu ác tính …. 
[2] Các chất trung gian gây viêm có thể làm tăng đáng kể cung lượng tim và giảm 
sức cản thành mạch, do đó làm tăng mức lọc cầu thận ở những bệnh nhân có chức 
năng thận bảo tồn. 
[3] Ảnh hưởng của 2 yếu tố này vẫn cần được nghiên cứu thêm. Các dữ liệu lâm sàng 
gần đây cho thấy tác động của noradrenalin làm tăng cung lượng tim, lưu lượng máu 
tới thận và thanh thải thận, đặc biệt trong trường hợp có giãn mạch rõ rệt.  
[4] Tuy nhiên, kết quả về mối tương quan giữa ANP và độ thanh thải creatinine không 
đạt được ý nghĩa thống kê.

Hình 1.1. Cơ chế  
tăng thanh thải thận  
ở bệnh nhân ICU
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Tình trạng tăng thanh thải thường được xem là một dấu hiệu 
tốt vì chứng tỏ cơ thể vẫn còn khả năng đáp ứng với tổn 
thương. Dù vậy cần chú ý đến các thuốc đào thải qua thận, ví 
dụ các kháng sinh nhóm  βeta-lactam, Aminoglycoside, thuốc 
kháng đông Enoxaparin,…

THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 
NGUY CƠ TĂNG THANH THẢI
Các nghiên cứu dịch tễ học về tình trạng 
tăng thanh thải thận ở bệnh nhân nặng cho 
thấy tình trạng này xuất hiện nhiều hơn ở 
bệnh nhân trẻ (trung vị 43 tuổi so với 61 
tuổi, p = 0,023), giới tính nam (75,6% so 
với 46,7%, p = 0,014), vừa trải qua sang 
chấn (phẫu thuật, chấn thương), và có mức 
điểm đánh giá bệnh nặng thấp (ví dụ: 
thang điểm SOFA, SAPS, APACHE II). ARC 
có mối tương quan chặt chẽ với bệnh nhân 
chấn thương và nhiễm khuẩn huyết giai 
đoạn đầu với tỉ suất mắc được ghi nhận lần 
lượt là 85,7% và 50-85% [3].

Ngoài ra, hội chứng ARC còn liên quan đến việc sử dụng 
noradrenalin (p = 0,01), lượng muối nạp (p < 0,0001), huyết 
áp động mạch trung bình (p = 0,0002), và áp lực tĩnh mạch 
trung tâm (p = 0,02). Một số yếu tố khác cũng được cho là 
ảnh hưởng đến ARC như: nồng độ creatinine huyết thanh thấp 
(0,7 mg/dl so với 0,8 mg/dl, p = 0,001), vóc dáng cơ thể: 
BMI (23,6 mg/kg2 so với 22,1 mg/kg2, p < 0,05), bệnh lý 
đái tháo đường (11,6% so với 25%, p < 0,05), albumin huyết 
thanh cao (4,2 g/dl so với 3,8 g/dl, p <0,05) [6]. 

Cho đến nay có 2 thang điểm đánh giá nguy cơ tăng thanh 
thải: thang điểm ARC và thang điểm ARTIC [2] (Bảng 1.1).
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Thang điểm ARC đã được chứng minh 
độ nhạy là 100% và độ đặc hiệu là 
71% trong chẩn đoán bệnh nhân mắc 
ARC5 [7]. Nhưng vì tính không thực 
tế cần phải hoàn thành điểm SOFA 
trong hệ thống tính điểm ARC, Barletta 
et al. đã đề xuất hệ thống tính điểm 
Chăm sóc đặc biệt sau chấn thương 
(ARCTIC), mặc dù phương pháp này 
chỉ đạt độ nhạy 84% và độ đặc hiệu 
là 68% [6]. Việc sử dụng các công cụ 
dự đoán ARC hoặc ARCTIC cho phép 
xác định sớm các bệnh nhân có nguy 
cơ và giúp các bác sĩ thực hiện các 
biện pháp can thiệp thích hợp.

[5] Dựa trên dữ liệu xác nhận từ dược 
động học của piperacillin/tazobactam 
đã thay đổi ở bệnh nhân ICU.

Bảng 1.1. Đánh giá nguy cơ xuất hiện tăng thanh thải thận

Thang điểm ARC Thang điểm ARCTIC

Yếu tố nguy cơ
Tuổi ≤ 50 = 6 điểm
Chấn thương = 3 điểm
Điểm SOFAa ≤ 4 = 1 điểm

SCrb < 62 µmol/L = 3 điểm
Giới nam = 2 điểm
Tuổi < 56 = 4 điểm
Tuổi 56 - 75 tuổi = 3 điểm

Đánh giá nguy cơ
0 - 6 điểm: nguy cơ ARC thấp
7 - 10 điểm: nguy cơ ARC cao

< 6 điểm: nguy cơ ARC thấp
≥ 6 điểm: nguy cơ ARC cao

Độ nhạy 100% 84%

Tính đặc hiệu 71% 68%

Chú thích:
aSOFA (Sequential Organ Failure Assessment): Đánh giá suy 
chức năng đa cơ quan
bSCr: nồng độ creatinin huyết thanh
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Đo độ thanh thải creatinine thông qua nồng độ creatinine niệu trong khoảng 
thời gian xác định là phương pháp ước tính khá chính xác (chỉ sau đo GFR bằng 
chất ngoại sinh), dễ thực hiện, ít tốn kém và thích hợp cho bệnh nhân nặng [2, 
8]. Tuy nhiên, phương pháp này có hạn chế là cần tiến hành trong điều kiện ổn 
định trong khi bệnh nhân ICU lại có huyết động thận dao động nhanh, thể tích 
dịch cơ thể thay đổi liên tục [9]. Ngày nay, các phương pháp đánh giá chức 
năng thận thông dụng nhất là sử dụng các công thức ước tính GFR dựa trên nồng 
độ creatinine huyết thanh (CrCl) như Cockcroft-Gault, MDRD, CKD-EPI, Jelliffe’s 
& Jelliffe’s multistep. Các công thức này đều có độ lệch chấp nhận được nhưng 
phản ánh thiếu chính xác chức năng thận thực tế6. Do đó, khuyến cáo phát hiện 
và đánh giá ARC nên dựa vào việc đo CrCl thông qua nồng độ creatinine niệu. 

Định nghĩa của tăng thanh thải ở bệnh nhân nặng hiện nay được chẩn đoán với 
mức CrCl > 130 mL/phút/1,73 m2. CrCl24h hiệu chỉnh theo diện tích cơ thể được 
tính như sau:

XÁC ĐỊNH VÀ 
TẦM SOÁT ARC  

Ở BỆNH NHÂN ICU

“Tiêu chuẩn vàng” để đánh giá 
chức năng thải trừ của thận là 
xác định mức lọc cầu thận (GFR) 
sử dụng các chất ngoại sinh 
như: inulin, Cr-EDTA, iohexol…; 
nhưng việc sử dụng các marker 
như vậy khá tốn kém và phức 
tạp nên không được áp dụng 
thường quy trên lâm sàng.

cân nặng (kg) x chiều cao (cm)

3600
P =

CrCl (mL/phút/1,73m2) = x
Creatinine nước tiểu (mg/dl) x lượng nước tiểu (ml) 1,73

PCreatinine huyết thanh (mg/dl) x thời gian thu thập mẫu (phút)

[6]  Cả 3 công thức Cockcroft-Gault, CKD-EPI, Hoek đều có độ đặc hiệu cao (lần lượt 81%, 
91%, 91%) nhưng độ nhạy thấp (lần lượt 69%, 25%, 38%) khi xác định ARC.

(Hình 1.2)
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Có 3 mức thời gian được đưa ra để lấy mẫu nước tiểu: 8, 12, 24 giờ. Việc 
lấy mẫu nước tiểu trong khoảng thời gian ngắn (2 giờ) có thể giảm sai số lấy 
mẫu, hoàn thành trong ngày và phù hợp với bệnh nhân có chức năng thận 
thay đổi liên tục, nhưng khung thời gian lấy mẫu phải được lựa chọn tùy theo 
sự thay đổi thải trừ trong ngày. Thanh thải thận tính theo creatinine nước tiểu 
24 giờ lại không mang ý nghĩa thực tiễn trên nền bệnh nặng với diễn tiến 
nhanh và phức tạp. Nhiều nghiên cứu cho thấy creatinine nước tiểu 8 giờ 
(cùng áp dụng công thức như trên) cho kết quả có độ chính xác tốt nhất tương 
đồng với creatinine nước tiểu 24 giờ 7 [10]. Do đó creatinine nước tiểu 8 giờ 
thường được chọn để xác định CrCl niệu.

1. Kết quả xét nghiệm creatinine nước tiểu 8 giờ hoặc 24 giờ đã có ? 
- Nếu có, đánh giá BN bị ARC ? Chuyển sang bước 5 
- Nếu không, xem xét các YTNC và đánh giá CrCl

4. Đo lại CrCl qua xét nghiệm creatinine nước tiểu 8 giờ hoặc 24 giờ:  
BN còn tình trạng ARC không ?

7. Đánh giá lại hàng ngày nguy cơ hoặc 
sự tồn tại tình trạng ARC: 
- Cân nhắc đo CrCl tại bất kì thời điểm 
nào trong quá trình BN nằm viện

2. BN có các YTNC liên quan ARC: 
- Trẻ tuổi (<50 tuổi) 
- Giới tính nam 
- Lý do nhập viện: 
   . Chấn thương não 
   . Xuất huyết dưới nhện/nội sọ 
   . Nhiễm khuẩn nặng/nhiễm khuẩn huyết 
- Huyết động không ổn định 
- Không có tiền sử tổn thương chức năng thận 
- Creatinine máu ngoài giới hạn bình thường

3. BN có nguy cơ cao bị ARC theo thang 
điểm ARC: 
- Tuổi ≤ 50 = 6 điểm 
- Nhập viện do chấn thương = 3 điểm  
- Điểm SOFA ≤ 4 --> = 1 điểm 
    --> Nguy cơ thấp < 6 điểm 
    --> Nguy cơ cao ≥ 7 điểm  
(Cân nhắc dùng thang điểm ARCTIC nếu giới 
hạn thời gian)

6. Tăng liều/tần suất sử dụng thuốc: 
- Cân nhắc thực hiện theo dõi nồng độ 
thuốc trong máu 
- Cân nhắc liều khuyến cáo tối đa hoặc 
chế độ dùng thuốc nhiều lần 
- Cân nhắc chỉ định các thuốc thay thế 
không thải qua thận

5. Đánh giá ảnh hưởng của tình trạng 
ARC trên các thuốc thải qua thận 
- Lâm sàng kém đáp ứng hoặc chậm 
đáp ứng ? 
- Các chỉ số cận lâm sàng kém đáp ứng 
hoặc chậm đáp ứng

Hình 1.2. Các bước đánh giá ARC ở bệnh nhân ICU [2]

[7] Khi so sánh mức tương quan giữa CrCl 2h, CrCl 6h, CrCl 8h, CrCl 16h, CrCl Cockcroft-Gault 
với CrCl 24h ta được hệ số tương quan lần lượt là: 0,597; 0,760; 0,815; 0,958; 0,670.
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TỐI ƯU HÓA CHẾ ĐỘ LIỀU THUỐC 
Ở BỆNH NHÂN ARC

Vancomycin: Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy liều  
vancomycin thông thường không đạt được nồng độ đáy mục tiêu 15-
25 mg/L trong điều trị ở những bệnh nhân ARC, đồng thời nghiên 
cứu đã ghi nhận AUC0-24h giảm rõ rệt ở bệnh nhân này [2]. Không 
những thế ngay cả khi đã dùng vancomycin liều cao (> 2 g/ngày) thì 
vẫn có nghiên cứu ghi nhận 100% bệnh nhân ARC không đạt được 
nồng độ đáy mục tiêu sau 3 ngày sử dụng vancomycin [11]. Tỷ lệ tử 
vong ở những bệnh nhân này cao hơn đáng kể so với những bệnh 
nhân đạt được mức nồng độ đáy trị liệu (OR = 2,1, p = 0,003) [12]. 

Tầm quan trọng lâm sàng của ARC chủ yếu liên quan đến việc 
tăng cường đào thải thuốc, dẫn đến nồng độ dưới trị liệu và có 
khả năng thất bại trong điều trị. Đối với thuốc được sử dụng để 
đạt được hiệu quả lâm sàng mong muốn (ví dụ như thuốc hạ 
huyết áp và thuốc an thần), có thể dễ dàng sửa đổi liều khi có 
ARC. Tuy nhiên, đối với các loại thuốc có các chỉ số đánh giá 
không rõ ràng, như kháng sinh và hậu quả của liệu pháp dưới 
mức tối ưu có thể dẫn đến tai biến lớn, cần phải sớm xem xét 
ước tính độ thanh thải của thuốc để dùng liều thuốc chính xác.

Hiệu chỉnh liều trên bệnh nhân có nguy cơ ARC cao cần hướng tới cá thể 
hóa điều trị trên cơ sở cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ thiếu liều thuốc hoặc 
độc tính tiềm ẩn. Ảnh hưởng này rất lớn đối với các thuốc thải trừ chủ yếu 
qua thận, điển hình là vancomycin (80-90% thuốc thải trừ dưới dạng không 
đổi qua thận) và kháng sinh phụ thuộc thời gian như nhóm βeta-lactam (xem 
thêm Bảng 1.2).
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Nhiều chế độ liều vancomycin khác nhau đã được đề xuất và thử nghiệm 
trên bệnh nhân ARC. Nhìn chung, liều trung bình để đạt được mức nồng độ 
đáy mục tiêu là 42 mg/kg/ngày và có thể tăng lên đến 44 mg/kg/ngày. 
Theo đó, liều nạp 25 mg/kg, liều duy trì là 40 mg/kg/ngày cho chức năng 
thận CrCl >130 mL/phút. Nghiên cứu của Baptista và cộng sự đã ghi nhận 
84% bệnh nhân ARC đạt được mức nồng độ đáy mục tiêu 25 mg/L với chế 
độ liều vancomycin sử dụng độ thanh thải creatinin đo 8 giờ [2].

βeta-lactam là nhóm kháng sinh phụ thuộc thời gian nên tối ưu hóa chế độ 
liều dựa theo PK/PD của thuốc sẽ tập trung vào việc truyền liên tục/kéo dài 
thời gian mỗi lần truyền thuốc hoặc tăng số lần truyền thuốc trong ngày. 
Trong trường hợp bệnh nặng có chức năng thận thay đổi, việc sử dụng 
phác đồ truyền liên tục cố định có thể vẫn không đảm bảo đạt đích PK/PD 
mục tiêu. Do đó, cần tăng tổng liều kháng sinh để làm tăng thời gian trên 
nồng độ ức chế tối thiểu (T > MIC) đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả điều trị.

Aminoglycosid là nhóm kháng sinh phụ thuộc nồng độ và được thải trừ chủ 
yếu qua thận nên cần phải theo dõi nồng độ thuốc trong huyết thanh và 
điều chỉnh liều.

Fluoroquinolon (FQ) cũng là một nhóm kháng sinh bị ảnh hưởng bởi sự thay 
đổi độ thanh thải của thận. Do thuốc có thời gian bán thải dài nên ở bệnh 
nhân bình thường hoặc suy giảm chức năng thận, không cần thiết thực hiện 
TDM. Tuy nhiên, việc theo dõi nồng độ thuốc FQ có thể có giá trị ở bệnh 
nhân ARC và cân nhắc phải dùng liều cao hơn8.

[8]Liều levofloxacin 1g mỗi 24 giờ đã được đề xuất cho các bệnh nhiễm trùng do 
S. pneumoniae, P. aeruginosa và S. aureus ở bệnh nhân có CrCl >130 mL/phút 
(liều thông thường 0,5-0,75g mỗi 24 giờ). | 11



Bảng 1.2. Liều dùng kháng sinh gợi ý ở bệnh nhân nặng có ARC [2, 13]

Kháng sinh Liều dùng gợi ý Ghi chú

Amikacin 20mg/kg mỗi 24 giờ
Ceftazidime 4-6g mỗi 24 giờ, TTM liên tục

Cefepime
4-6g mỗi 24 giờ, TTM liên tục 
hoặc 2g mỗi 8 giờ, TTM kéo 
dài trong 3 giờ

Ciprofloxa-
cin

600mg mỗi 12 giờ hoặc 
400mg mỗi 8 giờ

Imipenem
500mg mỗi 4 giờ hoặc 
250mg mỗi 3 giờ, TTM liên 
tục trong 3 giờ

Levofloxacin 750-1000mg mỗi 24 giờ
Liều levofloxacin 1000mg mỗi 
24 giờ cho hiệu quả cao trong 
điều trị S. pneumoniae,  
P. aeruginosa và S.aureus.

Meropenem 2g mỗi 8 giờ Có thể tăng liều đến 8g/ngày

Piperacillin/
tazobactam

4,5g mỗi 6 giờ, TTM kéo dài 
trong 4 giờ

TTM liên tục 24 giờ có thể 
không cải thiện kết quả  
lâm sàng

Teicoplanin
Liều tải 12mg/kg mỗi 12 
giờ trong 3-4 liều; liều duy trì 
6mg/kg mỗi 12 giờ

Vancomycin
Liều tải 25-30 mg/kg, liều 
duy trì 45 mg/kg/ngày, chia 
làm mỗi 8 giờ hoặc TTM  
liên tục

Có thể tăng liều đến 44 mg/
kg/ngày hoặc 47 mg/kg/ngày 
ở bệnh nhân nặng 70kg và 
CrCl 150mL/phút
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VỀ ADR NỘI TRÚ

Báo cáo ADR góp phần đánh giá lợi ích, nguy cơ, hiệu 
quả và độ an toàn của thuốc, đảm bảo sử dụng thuốc 
an toàn. Từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2020, bệnh 
viện Bình Dân ghi nhận 342 báo cáo ADR - xếp thứ 9 
trên cả nước theo số liệu tổng kết của Trung tâm DI & 
ADR Quốc gia. Trong đó, có 220 báo cáo từ bệnh nhân 
nội trú và 122 báo cáo từ bệnh nhân ngoại trú.

ThS. DS. Nguyễn Hoài Phương

Trong năm 2020, khoa Dược nhận được 220 báo cáo. Tính từ năm 2015, số 
lượng báo cáo ADR tăng dần theo từng năm.

Năm 2020, bệnh viện có số lượng báo cáo nội trú tăng gần 2 lần so với năm 
2019. Kết quả đạt được là do khoa Dược đẩy mạnh công tác giám sát báo cáo 
ADR tại các khoa lâm sàng qua việc tăng cường theo dõi hồ sơ bệnh án nội trú 
và kiểm duyệt phiếu lĩnh thuốc, hoàn trả thuốc.

Hình 2.1.1.  
Số lượng báo cáo 
ADR theo từng năm

02 Tổng kết báo cáo
PHẢN ỨNG CÓ HẠI  
CỦA THUỐC (ADR) NĂM 2020
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Báo cáo ADR nhận được từ 23 khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Khoa Hồi sức 
Cấp cứu có số lượng báo cáo ADR cao nhất là 53 báo cáo, chiếm 24,09%.

Bảng 1.2. Liều dùng kháng sinh gợi ý ở bệnh nhân nặng có ARC [2, 13]

STT Khoa Số lượng báo cáo

1 Hồi sức Cấp cứu 53
2 Niệu B 19
3 Phẫu thuật Điều trị Sỏi thận chuyên sâu 15
4 Ung bướu 14
5 Phẫu thuật Ung bướu Tiết niệu 12
6 Niệu A 11
7 Niệu nữ 11
8 Gây mê Hồi sức 1 10
9 Tổng quát 2 10
10 Ngoại Tổng hợp 10
11 Nội soi Niệu 8
12 Nam học 7
13 Tổng quát 3 7
14 Gây mê Hồi sức 2 5
15 Niệu C 5
16 Nội thận 5
17 Tổng quát 1 5
18 Chẩn đoán Hình ảnh 3
19 Hồi sức Tích cực và Chống độc 3
20 Khoa Dược 3
21 Phẫu thuật Tim - Mạch máu 3
22 Nội Tổng hợp 1

Tổng cộng 220

| 15



Đối tượng báo cáo chủ yếu là điều dưỡng với hơn 64% trường hợp, tiếp đến là 
bác sĩ và dược sĩ. Số báo cáo ADR tự nguyện tăng, đạt 78,64%.

Cũng như các báo cáo trước đây, kháng sinh vẫn là nhóm thuốc có tỉ lệ báo cáo 
ADR nhiều nhất, chiếm hơn 71%, đứng thứ 2 là nhóm thuốc giảm đau - kháng 
viêm với gần 12%. Các biểu hiện ADR thường gặp như: nổi mẩn đỏ, ngứa, buồn 
nôn, nôn ói, khó thở, tiêu chảy. Hầu hết các trường hợp bệnh nhân hồi phục 
không di chứng khi ngừng các thuốc nghi ngờ. Trong các báo cáo ADR, ghi nhận 
một trường hợp về tác dụng phụ nghiêm trọng của capecitabin gây hội chứng 
bàn tay-bàn chân. Bệnh nhân u ác đại tràng được điều trị capecitabin sau 2 đợt 
thì xuất hiện các triệu chứng như: tím đen bàn tay, bàn chân; nứt da sâu các đốt 
ngón tay, ngón chân; da mặt bong tróc. Đây cũng là một trong các tác dụng phụ 
thường gặp của capecitabin với tần suất 54%-63%.

Bác sĩ

Dược sĩ

Điều dưỡng

Hình 2.1.2.  
Đối tượng gửi báo cáo ADR

Bảng 2.1.2. Phân bố số lượng báo cáo ADR theo nhóm thuốc (a)

STT Nhóm thuốc Các thuốc thường gây 
ADR (b)

Số lượng 
báo cáo 

ADR
Tỉ lệ

1 Thuốc điều trị kí sinh trùng, 
chống nhiễm khuẩn (c)

Piperacillin + tazobactam, 
cefoperazon ± sulbactam, 
imipenem + cilastatin, 
fosfomycin, cefuroxim, 
vancomycin, cefoxitin, 
levofloxacin

174 71,02%

2 Thuốc giảm đau, hạ sốt; 
chống viêm không steroid Ketorolac, paracetamol 29 11,84%
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Về mức độ nghiêm trọng của ADR, hơn 90% 
số báo cáo ADR được đánh giá là phản ứng 
không nghiêm trọng, khoảng 6% trường hợp 
ADR làm bệnh nhân phải kéo dài thời gian 
nằm viện.

Hầu hết các ADR đều hồi phục không để 
lại di chứng sau khi xử trí hoặc ngưng các 
thuốc nghi ngờ. Chỉ ghi nhận 4 trường hợp 
bệnh nhân đang hồi phục khi báo cáo ADR 
và 1 trường hợp bệnh nhân tử vong không 
liên quan đến thuốc. Đó là ca dị ứng với 
capecitabin phải nhập viện điều trị, trên nền 
bệnh ung thư tụy xâm lấn tĩnh mạch chủ đã 
phẫu thuật Whipple.

Hình 2.1.3.  
Mức độ nghiêm trọng của ADR

Nhập viện/kéo dài thời 
gian nằm viện

Không nghiêm trọng

STT Nhóm thuốc Các thuốc thường gây 
ADR (b)

Số lượng 
báo cáo 

ADR
Tỉ lệ

3 Thuốc điều trị ung thư và 
điều hoà miễn dịch

Docetaxel, capecitabin, 
oxaliplatin 14 5,71%

4
Dung dịch điều chỉnh 
nước, điện giải, các dung 
dịch tiêm truyền khác

Acid amin, nhũ dịch 
lipid, calci clorua 9 3,67%

5 Thuốc đường tiêu hóa Hyoscin, pantoprazol 8 3,27%

6 Thuốc dùng chẩn đoán Iohexol, iopromid 7 2,86%

7 Thuốc tác dụng  
đối với máu

Albumin, acid  
tranexamic, vitamin K1 3 1,22%

8 Thuốc an thần Diazepam 1 0,41%

Tổng cộng 245 100,00%

(a): một báo cáo ADR có thể có nhiều hơn một thuốc bị nghi ngờ.

(b): các thuốc có số lượng báo cáo ADR giảm dần; (c): các kháng sinh ghi nhận 
từ 8 báo cáo ADR trở lên. | 17



Trong năm 2020, khoa Dược ghi nhận 122 báo 
cáo ADR ngoại trú. Trong đó, tư vấn sử dụng 
thuốc cho bệnh nhân qua điện thoại ghi nhận 
53 trường hợp liên quan ADR. Các bệnh nhân 
được tư vấn ngừng uống các thuốc nghi ngờ gây 
ADR và tái khám sớm.

Bảng 2.1.3. Các thuốc đường uống thường gây ADR cho bệnh nhân ngoại trú(a)

STT Thuốc nghi ngờ gây ADR Số báo 
cáo ADR Biểu hiện ADR

1
Kháng sinh (clarithromycin, cef-
prozil, levofloxacin, moxifloxacin, 
ornidazol, tinidazol, rifaximin)

57
Nổi mẩn đỏ, ngứa, mệt 
mỏi, chóng mặt, buồn nôn, 
đau bụng, tiêu chảy

VỀ ADR NGOẠI TRÚ

Đa số bệnh nhân tự hồi phục sau khi ngừng thuốc. Tại các nhà thuốc bệnh viện 
đã ghi nhận được 69 trường hợp bệnh nhân hoàn trả lại các thuốc nghi ngờ gây 
ADR. Có ghi nhận 03 trường hợp phải nhập viện do ADR với các biểu hiện: bí 
tiểu, tim đập nhanh, tăng huyết áp (desmopressin, flavoxate); mẩn ngứa lan rộng 
khắp người, chóng mặt (flurbiprofen, solifenacin); ngứa, sưng, ép tim, khó thở 
(levofloxacin).

CÁC ADR THƯỜNG GẶP TRONG ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ SAU:
Viêm dạ dày, tá tràng do Helicobacter pylori với chỉ định dùng phối hợp 
thuốc kháng sinh, thuốc ức chế bơm proton PPI và một số thuốc điều trị triệu 
chứng như: mebeverin/trimebutin, sulpirid/levosulpirid, itoprid, bismuth;

Bệnh lý đường tiết niệu như viêm bàng quang, sỏi thận, sỏi niệu quản có chỉ 
định dùng kháng sinh và thuốc giảm đau hoặc thuốc chẹn alpha 1 (alfuzosin).
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STT Thuốc nghi ngờ gây ADR Số báo 
cáo ADR Biểu hiện ADR

2
Thuốc 
giảm 
đau

NSAID (dexibuprofen, 
etoricoxib, flurbiprofen, 
lornoxicam, meloxicam)

24
Mệt mỏi, phù toàn thân, 
đau dạ dày, nổi mẩn ngứa, 
sưng mặt

Paracetamol + Tramadol 8 Chóng mặt, choáng váng, 
đau bụng

Gabapentin, pregabalin 9 Chóng mặt, hoa mắt

3
Thuốc 
đường 
tiêu 
hóa

PPI (esomeprazol,  
rabeprazol) 24

Mệt mỏi, hoa mắt, chóng 
mặt, nhức đầu, khó tiêu, 
đau bụng

Itoprid 8 Khó tiêu, nôn ói, buồn ngủ
Bismuth 4 Buồn nôn
Nhôm hydroxid + 
Magne hydroxid 2 Đau đầu, chóng mặt

4 Thuốc chống co thắt  
(mebeverin, trimebutin) 19 Đau bụng, tiểu không được

5 Thuốc tác động lên thần kinh 
(sulpirid, levosulpirid) 12 Mất ngủ, ngủ gà, không 

tập trung

6
Thuốc 
đường 
tiết 
niệu

Flavoxat 7

Nhức đầu, chóng mặt
Alfuzosin 5
Desmopressin 1
Solifenacin 1

(a): một báo cáo ADR có thể có nhiều hơn một thuốc bị nghi ngờ 

Như vậy, nhằm đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hạn chế 
nguy cơ xảy ra ADR, nhân viên y tế cần phải: 

Tuân thủ quy trình khai thác tiền căn dị ứng thuốc của bệnh nhân 
và thực hiện test thuốc khi tiêm truyền đúng quy định.

Tăng cường báo cáo tự nguyện ADR để kịp thời ghi nhận và xử lý 
các vấn đề liên quan đến chất lượng thuốc nếu có.
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03

Điều kiện

Trong quá trình sử dụng thuốc, công tác bảo quản 
thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất đóng 
vai trò quan trọng, đảm bảo được chất lượng thuốc 
từ lúc sản xuất đến khi người bệnh sử dụng. Đa 
số các thuốc được yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ  
< 30oC, nơi khô mát, tránh ánh sáng và tốt nhất là 
bảo quản trong bao bì gốc của thuốc. Một số thuốc 
được yêu cầu bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh từ 
2 – 8oC. Tuyệt đối không được làm đông thuốc vì sẽ 
ảnh hưởng chất lượng thuốc.

ThS. DS. Huỳnh Lê Hạ, DS. Nguyễn Phương Trang

BẢO QUẢN THUỐC

Nhằm đảm bảo việc thực hiện bảo quản thuốc tại các khoa, phòng theo đúng 
Quy trình Sắp xếp, bảo quản thuốc trong kho (QT03.DUOC) và Quy trình Quản 
lý thuốc sử dụng không hết liều đóng gói (QT19.DUOC), khoa Dược có cập nhật 
các thông tin căn cứ theo tờ hướng dẫn sử dụng của các thuốc đang có tại khoa 
như sau:

Bảng 3.1. Danh mục thuốc bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh (2-8oC)

Bảng 3.2. Danh mục các thuốc có điều kiện bảo quản sau khi mở dùng

Bảng 3.2 không đề cập các thuốc chỉ sử dụng một lần, cần loại bỏ dung dịch còn 
thừa. Ngoài ra, thuốc không có thông tin liên quan đến bảo quản thuốc, nhất là 
thuốc tiêm truyền còn thừa trong ống/ lọ/ chai/ túi cũng được xem là thuốc sử 
dụng một lần. Nếu thông tin không được rõ ràng, khoa, phòng nên trao đổi với 
khoa Dược để được tư vấn đầy đủ hơn.
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Bảng 3.1. Danh mục thuốc bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh (2-8oC)

STT Tên thuốc Tên hoạt chất ĐVT Điều kiện bảo quản sau khi mở dùng

1 Actrapid 
100UI/ml

Insulin tác 
dụng nhanh 
ngắn

Lọ Khi đang sử dụng, không nên để lọ 
Actrapid trong tủ lạnh. Có thể bảo 
quản ở nhiệt độ phòng (< 300C ) đến 
6 tuần sau khi mở lần đầu.

2 Atracurium 
-Hameln 
25mg/2.5ml

Atracurium 
besylate

Ống - Đã mở ống: phải sử dụng ngay lập 
tức sau khi mở ống.
- Thuốc đã pha loãng với dung dịch 
NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% có thể 
bảo quản trong vòng 24 giờ ở 2-80C.

3 Avastin 
400mg/ 
16ml

Bevacizumab Lọ Dung dịch sau khi pha loãng với NaCl 
0,9% bảo quản ở 2- 80C không quá 
24 giờ.

4 Biseko  
5%/50ml

Albumin + 
IgG + IgA + 
IgM

Lọ Nên dùng ngay sau khi mở nắp chai. 
Bất kì chai thuốc nào cũng không 
dùng nữa phải loại bỏ.

5 Bleomycin 
Bidiphar  
15 UI

Bleomycin Lọ Thuốc sau khi hoàn nguyên nên được 
giữ ở 2-80C trong vòng không quá  
24 giờ.

6 Calcilinat 
100mg/ 
10ml

Calci folinat Lọ Sau khi pha loãng trong dung dịch 
NaCl 0,9%  
hoặc Glucose 5%, chế phẩm ổn định 
hóa lý trong 24 giờ 2-80C.

7 Cancidas 
50mg và 
70mg

Caspofungin* Lọ - Dung dịch hoàn nguyên có độ ổn 
định trong 24 giờ ở nhiệt độ < 250C.
- Dung dịch đã pha loãng có độ ổn 
định trong 24 giờ ở nhiệt độ 2-80C.

8 Clindamy-
cin-Hameln 
150mg/ml

Clindamycin Ống Sản phẩm sau pha loãng cần được 
dùng ngay lập tức. Nếu không sử 
dụng ngay, có thể bảo quản dung 
dịch trong vòng 24 giờ ở 2-80C.

9 Cordarone 
150mg/3ml

Amiodaron Ống Sau khi mở thuốc phải được  
dùng ngay.

10 Dalacin C 
600mg/4ml

Clindamycin Ống
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STT Tên thuốc Tên hoạt chất ĐVT Điều kiện bảo quản sau khi mở dùng

11 Doxorubicin 
“Ebewe” 
50mg

Doxorubicin Lọ Độ ổn định của thuốc sau khi pha loãng 
là 28 ngày nếu bảo quản trong tủ lạnh 
& 4 ngày nếu ở nhiệt độ phòng

12 Doxorubicin 
Bidiphar 50 
50mg

Doxorubicin Lọ Dung dịch sau khi pha loãng (trong 
dãy nồng độ 0,05mg/ml - 2mg/ml) 
bằng dung dịch NaCl 0,9% hoặc 
Glucose 5% có thể bảo quản trong 12 
giờ ở 2-80C.

13 Epirubicin 
Bidiphar 50 
50mg

Epirubicin 
50mg

Lọ Sau khi pha chế, thuốc có thể bảo 
quản ở nhiệt độ 2-80C trong thời gian 
không quá 12 giờ

14 Eprex 2000 
UI/ 0.5ml

Epoetin alfa Ống

15 Erbitux 
5mg/ml; 
20ml

Cetuximab Lọ Sử dụng ngay sau khi mở lọ thuốc ra. 
Thuốc có thể bảo quản trong vòng 24 
giờ ở nhiệt độ 2-80C.

16 Esmeron 
10mg/ml

Rocuronium 
bromid

Lọ * Thuốc có thể bảo quản ngoài tủ lạnh 
(<30oC), ngay khi thuốc ra ngoài tủ 
lạnh lần đầu tiên, hạn dùng của thuốc 
là 12 tuần. 
- Thuốc sau khi pha loãng có thể bảo 
quản trong 24 giờ ở nhiệt độ 2-80C 
(bao gồm thời gian sử dụng).

17 Herticad 
150mg

Trastuzumab Lọ Dung dịch đã pha loãng có thể bảo 
quản trong 24 giờ ở nhiệt độ 2-80C.

18 Huyết thanh 
kháng độc tố 
uốn ván tinh 
chế (SAT) 
1500 IU

Huyết thanh 
kháng độc tố

Ống

19 Invanz Ertapenem* Lọ Dung dịch pha loãng với NaCl 0,9% 
có thể sử dụng trong vòng 06 giờ khi 
bảo quản ở nhiệt độ phòng (25oC) 
hoặc bảo quản 24 giờ trong tủ lạnh 
ở nhiệt độ 5oC và dùng trong vòng 4 
giờ sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh.
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STT Tên thuốc Tên hoạt chất ĐVT Điều kiện bảo quản sau khi mở dùng

20 Keytruda 
100mg/4ml

Pembrolizum-
ab

Lọ Dung dịch pha loãng có thể ổn định 
trong 96 giờ ở 2-8°C hoặc tối đa 6 
giờ ở nhiệt độ phòng (≤ 25°C).

21 Mixtard 30 
(700IU+ 
300IU)/10ml

Insulin trộn Lọ Khi đang sử dụng, hạn dùng là 6 tuần 
khi bảo quản dưới 25oC hoặc 5 tuần 
khi bảo quản dưới 30oC.

22 Nanokine 
4000IU

Erythropoietin 
alpha

Bơm 
tiêm

23 Neupogen 
30MU/0,5ml

Filgrastim Bơm 
tiêm

Có thể bảo quản dung dịch pha loãng 
trong vòng 24 giờ ở 2-80C.

24 Octreotide 
0.1mg/1ml

Octreotid Ống

25 Reditux 
500mg/ 
50ml

Rituximab Lọ Dung dịch sau khi hoàn nguyên ổn định 
trong vòng 24 giờ ở nhiệt độ 2-8oC và 
ổn định trong vòng 12 giờ ở  
nhiệt độ 25oC.
Dung dịch pha truyền phải dùng ngay.

26 Sandostatin   
0.1mg/1ml

Octreotid Ống * Có thể để thuốc ở nhiệt độ 30oC 
trong 2 tuần.
- Dung dịch đã pha có thể bảo quản 
trong 24 giờ ở nhiệt độ 2-8oC.

27 Taxewell- 
120 
120mg/3ml

Docetaxel Lọ Các dung dịch hoàn nguyên có thể 
được lưu trữ trong tủ lạnh tối đa 8 giờ.
Dịch truyền pha loãng có thể được bảo 
quản trong tủ lạnh trong tối đa 4 giờ.

28 Tracrium  
25mg/2.5ml

Atracurium 
besylate

Ống * Có thể bảo quản thuốc trong 1 thời 
gian ngắn ở nhiệt độ lên tới 30oC 
nhưng chỉ cho phép trong quá trình 
vận chuyển hoặc thời gian tạm thời 
nằm ngoài dây chuyền lạnh.
- Sau khi mở ống: nên loại bỏ phần 
thuốc thừa.
- Khi pha loãng Tracrium để đạt nồng 
độ tối thiểu 0,5mg/ml, dung dịch sẽ 
ổn định dưới ánh sáng ban ngày
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STT Tên thuốc Tên hoạt chất ĐVT Điều kiện bảo quản sau khi mở dùng

trong khoảng thời gian tương ứng ở 
khoảng nhiệt độ lên đến 30oC:
+ Nếu pha với dung dịch 0,9% ổn 
định trong 24 giờ.
+ Nếu pha với dung dịch Glucose 5% 
ổn định trong 8 giờ.
+ Nếu pha với dung dịch Ringer ổn 
định trong 8 giờ.

29 Xorunwell-L 
20mg/10ml

Doxorubicin Lọ Nên dùng ngay lập tức sau khi  
mở lọ thuốc.

Bảng 3.2. Danh mục các thuốc có điều kiện bảo quản sau khi mở nắp dùng

STT Tên thuốc Tên hoạt chất ĐVT Điều kiện bảo quản sau khi mở dùng

1 Actilyse 
50mg

Alteplase Lọ Dung dịch đã pha bảo quản trong 24 
giờ tại 2 - 8oC.

2 Anzatax  
100mg/ 
16.7ml

Paclitaxel Lọ - Sau khi dùng thuốc lần đầu, sau nhiều 
lần đâm kim và rút thuốc, tính ổn định 
vi sinh, lý hóa của bất kỳ phần dung 
dịch đậm đặc chưa sử dụng còn lại 
được duy trì ở nhiệt độ 25oC, tránh ánh 
sáng trong tối đa 28 ngày.
- Sau khi pha loãng, bảo quản không 
quá 24 giờ ở nhiệt độ 2-8oC.

3 Augmentin  
1g+0.2g

Amoxicillin + 
Acid clavu-
lanic

Lọ - Nếu tiêm tĩnh mạch: nên dùng trong 
vòng 20 phút sau khi hoàn nguyên.
- Nếu truyền tĩnh mạch: 
+ Khi pha thuốc với dung môi là nước cất 
pha tiêm, dung dịch NaCl 0,9%, dung 
dịch pha loãng ổn định trong 4 giờ ở 
nhiệt độ 25oC.
+ Dung dịch pha loãng có thể bảo quản 
trong vòng 8 giờ ở nhiệt độ 5oC nếu dung 
dịch hoàn nguyên được pha loãng với 
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STT Tên thuốc Tên hoạt chất ĐVT Điều kiện bảo quản sau khi mở dùng

dung môi là nước cất pha tiêm, dung dịch 
NaCl 0,9% đã được làm lạnh trước đó.

4 Biofumoksym 
750mg

Cefuroxim Lọ Dung dịch đã pha ổn định trong 24 giờ 
ở nhiệt độ 2-8oC.

5 Campto 
100mg/5ml

Irinotecan Lọ Dung dịch sau khi pha có thể bảo quản 
trong 24 giờ ở nhiệt độ 2-8oC.

6 Cefamandol 
1g

Cefamandol Lọ Dung dịch sau khi pha có thể bảo quản 
trong 24 giờ trong tủ lạnh (5oC).

7 Cefopera-
zone ABR 1g

Cefoperazon Lọ Thời gian bảo quản không nên quá 24 
giờ ở nhiệt độ 2-8oC.

8 Ceftazidime 
EG 1g

Ceftazidim Lọ Dung dịch sau pha có thể bảo quản 
trong vòng 24 giờ ở nhiệt độ 2-8oC.

9 Bridion 
100mg/ml

Sugammadex Lọ *Nếu không thể bảo vệ tránh ánh sáng, 
lọ thuốc phải được sử dụng trong 5 ngày.
- Thuốc sau khi pha loãng có thể bảo 
quản trong 24 giờ ở 2-8oC.

10 Clinoleic 
20%/250ml

Nhũ dịch 
Lipid

Túi Sau khi mở túi dung dịch được sử dụng 
ngay lập tức và không nên lưu giữ dịch 
truyền cho lần truyền tiếp theo.

11 Colirex 1MUI Colistin* Lọ Thuốc sau khi pha loãng với dung dịch 
NaCl 0,9%, Glucose 5% có thể được 
bảo quản trong 24 giờ ở nhiệt độ 2-8oC.

12 Colistin TZF 
1000000UI 
(1MUI)

Colistin* Lọ - Dung dịch pha tiêm bắp nên dùng ngay 
lập tức sau khi pha. Có thể bảo quản 
dung dịch tiêm trong 24 giờ ở 2-8oC
- Dung dịch để truyền tĩnh mạch phải 
được dùng trong 24 giờ sau pha.
- Dung dịch pha dùng bằng đường hít 
phải dùng ngay.

13 Daytrix 1g Ceftriaxon Lọ Thuốc có thể ổn định trong 24 giờ ở 
2-8oC và trong vòng 6 giờ ở điều kiện 
nhiệt độ < 25oC.

14 Degas 
8mg/4ml

Ondansetron Ống Dung dịch sau khi pha loãng bảo quản 
ở nhiệt độ 2-8oC không quá 24 giờ.
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15 Digoxin-BFS 
0,25mg/ml

Digoxin Ống Dung dịch pha với các dịch truyền 
NaCl 0,9% và Glucose 5% ổn định 
trong 24 giờ ở nhiệt độ phòng.

16 Dobutamin  
-BFS 
250mg/5ml

Dobutamin Ống Dung dịch sau khi pha loãng nên dùng 
ngay hoặc chỉ sử dụng trong 4 giờ.

17 Dobutamine 
-hameln  
Injection 
250mg/50ml

Dobutamin Lọ Sản phẩm sau pha loãng cần được 
dùng ngay lập tức. Nếu không sử dụng 
ngay, có thể bảo quản dung dịch trong 
vòng 24 giờ ở 2-8oC.

18 Docetaxel 
“Ebewe” 
20mg/2ml 
và 80mg/ml

Docetaxel Lọ - Sau khi mở nắp trước khi pha loãng: 
độ ổn định về mặt vật lý và hóa khi sử 
dụng được chứng minh là 28 ngày ở 
25oC sau khi đưa kim tiêm vào trong và 
rút dịch ra.
- Sau khi pha loãng, dung dịch pha 
loãng nên sử dụng trong vòng 4 giờ, 
bao gồm thời gian bảo quản và một 
giờ tiêm truyền cho bệnh nhân. Bảo 
quản ở 2-8oC tránh ánh sáng hoặc  
< 25oC không tránh ánh sáng.

19 Dopamine 
hydro-
chloride 
200mg/5ml

Dopamin Ống Độ ổn định của chế phẩm mới pha là 
24 giờ.

20 Endoxan  
500mg

Cyclophos-
phamid

Lọ Dung dịch đã pha có thể bảo quản 
trong 24 giờ ở nhiệt độ 2-8oC.

21 Fanlodo 
500mg/ 
100ml

Levofloxacin Chai 
/túi

*Sau khi lấy ra khỏi hộp, để trong điều 
kiện ánh sáng trong nhà tối đa là 3 ngày.
- Phải sử dụng ngay (trong vòng 3 
giờ) sau khi chọc thủng nắp cao su để 
phòng ngừa nhiễm khuẩn. Không cần 
tránh ánh sáng trong khi đang truyền.

22 Farmorubici-
na  50mg

Epirubicin 
50mg

Lọ - Dung dịch đã pha chế ổn định trong 
vòng 24 giờ ở nhiệt độ phòng và 48 
giờ nếu bảo quản trong tủ lạnh 2-8oC.
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- Phải dùng epirubicin trong vòng 24 giờ 
kể từ lần chọc kim tiêm vào nút cao su. 
Phải loại bỏ dung dịch không dùng tới.

23 Fenilham 
0.1mg/2ml

Fentanyl Ống Thuốc sau khi pha loãng  nên được sử 
dụng ngay. Có thể bảo quản dung dịch 
pha loãng trong vòng 24 giờ ở 2-8oC.

24 Fentanyl 
-Hameln 
0.1mg/2ml

Fentanyl Ống Thuốc sau khi pha loãng  nên được sử 
dụng ngay. Có thể bảo quản dung dịch 
pha loãng trong vòng 24 giờ ở 2-8oC.

25 Ferrovin 
100mg/5ml

Sắt nguyên tố 
(dưới dạng sắt 
III Hydroxyd 
Polymaltose)

Ống Dung dịch sau khi pha loãng với NaCl 
0,9% ổn định trong vòng 24 giờ ở nhiệt 
độ phòng (25±2oC) và trong tủ lạnh 
(8±2oC).

26 Fosfomycin 
Invagen 4g

Fosfomycin* Lọ Dung dịch sau khi pha ổn định trong 
vòng 24 giờ.

27 Glyceryl 
Trinitrate 
-Hameln 
10mg/10ml

Nitroglycerin Ống Có thể bảo quản dung dịch truyền trong 
vòng 24 giờ ở nhiệt độ 2-8oC.

28 Irinotesin 
100mg/5ml

Irinotecan Lọ Dùng ngay sau khi pha. Nếu không 
dùng ngay, có thể bảo quản trong 24 
giờ ở nhiệt độ 30oC và trong 48 giờ ở 
nhiệt độ 2-8oC.

29 Kabiven 
Peripheral 
11.3%+ 
11%+ 20%; 
1440ml

Acid amin 
+ glucose + 
lipid + điện 
giải (*)

Túi - Sau khi trộn các thành phần, bảo 
quản trong 24 giờ ở 2-8oC.
- Sau khi lấy ra ở nơi bảo quản ở 
2-8oC, hỗn hợp phải được truyền trong 
vòng 24 giờ. Phần thuốc không dùng 
hết nên bỏ.

30 Klamen-
tin  875mg 
+125mg

Amoxicillin + 
Acid clavulanic

Viên Sử dụng trong vòng 30 ngày sau khi 
mở túi nhôm

31 Maxapin 1g Cefepim Lọ Các dung dịch đã pha để tiêm bắp và 
tiêm tĩnh mạch vẫn giữ được tác dụng 
trong 24 giờ nếu bảo quản nhiệt độ 
(25±3oC) hoặc trong 7 ngày nếu bảo 
quản trong tủ lạnh (5±3oC). | 27
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32 Meronem  
500mg  
và 1g

Meropenem* Lọ - Dung dịch hoàn nguyên với nước cất 
có độ ổn định lý hoá trong 3 giờ ở nhiệt 
độ 25oC hay 16 giờ ở nhiệt độ 2-8oC.
- Dung dịch pha loãng với dung môi 
NaCl 0,9% có độ ổn định lý hoá của 
dung dịch trong 3 giờ ở nhiệt độ 25oC 
và 24 giờ ở nhiệt độ 2-8oC.
- Dung dịch pha loãng với Glucose 5% 
nên sử dụng ngay lập tức.

33 Mixipem 
0,5g+0,5g

Imipenem + 
cilastatin*

Lọ - Dung dịch sau khi pha nên dùng ngay. 
Độ ổn định của thuốc sau khi hoàn 
nguyên là trong 4 giờ ở nhiệt độ 25oC 
và trong 24 giờ ở nhiệt độ 4oC. 
- Dung dịch thuốc sau khi pha có thể 
được dùng để tiêm hoặc truyền tĩnh 
mạch trong vòng 2 giờ.

34 Nexium  
40mg

Esomeprazol Lọ Có thể bảo quản bên ngoài hộp giấy ở 
ánh sáng thường trong nhà đến 24 giờ.
- Dung dịch thuốc nên được dùng ngay 
sau khi pha. Độ ổn định của dung dịch 
trong vòng 12 giờ ở 30oC

35 Noradrena 
-line  Base 
Aguettant  
4mg/4ml

Noradrenalin Ống Có thể bảo quản trong 12 giờ ở nhiệt 
độ 25oC trong 1 ống tiêm nhựa gắn 
vào bơm tiêm điện.

36 Opiphine  
10mg/ml

Morphin 
sulfat

Ống Có thể bảo quản trong 24 giờ ở 2-8oC.

37 Oxaliplatin 
“Ebewe”  
50mg/10ml

Oxaliplatin Lọ Dung dịch sau khi pha loãng bảo quản 
ở nhiệt độ 2-8oC không quá 24 giờ.

38 Paciflam 
5mg/1ml

Midazolam Ống Thuốc đã pha loãng có thể bảo quản 
trong 24 giờ ở 2-8oC.

39 Paclitaxel 
“Ebewe” 
30mg/5ml

Paclitaxel Lọ - Sản phẩm có thể bảo quản ở nhiệt độ 
phòng trong vòng 28 ngày kể từ thời 
điểm rút thuốc lần đầu tiên. 
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STT Tên thuốc Tên hoạt chất ĐVT Điều kiện bảo quản sau khi mở dùng

- Dung dịch đã pha chế:
+ Thời gian bảo quản tối đa của thuốc 
pha trong dung dịch Glucose 5% và 
NaCl 0,9% là 2 tuần ở 2-8oC.
+ Thời gian bảo quản tối đa của thuốc 
pha trong dung dịch Glucose 5% là 1 
tuần ở nhiệt độ phòng (20±3oC), không 
tránh ánh sáng.
+ Thời gian bảo quản tối đa của thuốc 
pha trong dung dịch NaCl 0,9% là 5 
ngày ở nhiệt độ phòng, không tránh 
ánh sáng.

40 Pantoloc IV 
40mg

Pantoprazole 
40mg

Lọ Tính ổn định về hóa học & vật lý đã 
được chứng minh trong 12 giờ ở nhiệt 
độ 25oC.

41 Pataxel 
100mg/ 
16,7ml

Paclitaxel Lọ - Sử dụng trong vòng 28 ngày sau khi 
mở nắp lọ lần đầu  
khi bảo quản nhiệt độ < 25oC 
- Dung dịch sau khi pha loãng bảo 
quản ở nhiệt độ ≤ 25oC hoặc 2-8oC.
+ Dùng trong 7 ngày nếu pha trong 
Glucose 5% 
+ Dùng trong 14 ngày nếu pha trong 
NaCl 0,9%

42 Pemehope 
100mg

Pemetrexed Lọ Pemetrexed được ổn định trong vòng 
48 giờ sau khi pha và pha loãng bằng 
dung dịch pha tiêm NaCl 0,9% để ở 
nhiệt độ 2-8oC.

43 Podoxred 
500mg

Pemetrexed Lọ Dung dịch hoàn nguyên và dung dịch 
tiêm truyền có thể bảo quản trong 24 
giờ ở nhiệt độ 25oC hoặc 2-8oC.

44 Propofol 
-Lipuro 
1%;20ml

Propofol Lọ - Chỉ dùng 1 lần, thuốc thừa loại bỏ ngay.
- Hỗn hợp thuốc pha loãng phải được 
chuẩn bị một cách vô trùng ngay trước khi 
truyền và phải dùng trong vòng 6 giờ.
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STT Tên thuốc Tên hoạt chất ĐVT Điều kiện bảo quản sau khi mở dùng

45 Pulmicort 
respules 
500mcg/2ml

Budesonide Ống Nên vứt bỏ ống thuốc chưa dùng sau 3 
tháng sau khi mở túi đựng thuốc

46 Rabeloc  
20mg

Rabeprazol Lọ Dung dịch sau khi pha có thể dùng 
trong vòng 4 giờ nếu bảo quản ở nhiệt 
độ phòng và 24 giờ nếu bảo quản 
trong ngăn mát tủ lạnh (2-8oC)

47 Solezol 
40mg

Esomeprazol Lọ Dung dịch thuốc nên được dùng ngay 
sau khi pha. Độ ổn định của dung dịch 
trong vòng 12 giờ ở 30oC

48 Solu-Medrol 
40mg

Methylpred-
nisolon

Lọ Bảo quản dung dịch đã pha ở nhiệt độ 
dưới 25oC, sử dụng dung dịch đã pha 
trong vòng 24 giờ sau khi trộn lẫn.

49 Sufentanil 
-Hameln 
50mcg/ml

Sufentanil Ống Thuốc sau khi pha loãng có thể bảo 
quản trong 24 giờ ở 2-8oC.

50 Sulperazone 
0.5g+0.5g

Cefoperazon 
+ sulbactam

Lọ Dung dịch sau khi pha bảo quản ở 
nhiệt độ phòng (15-30oC) và nên sử 
dụng trong vòng 24 giờ sau khi pha.

51 Tazopelin 
4g+0,5g

Piperacillin + 
tazobactam

Lọ Dung dịch sau khi pha có thể ổn định 
trong 12 giờ ở nhiệt độ phòng và 24 
giờ nếu bảo quản trong tủ lạnh (2-8oC).

52 Tienam  
0.5g+0.5g

Imipenem + 
cilastatin*

Lọ Dung dịch hoàn nguyên ổn định trong 
4 giờ ở nhiệt độ phòng hoặc 24 giờ ở 
nhiệt độ 2-8oC.

53 Tygacil 
50mg

Tigecyclin* Lọ - Sau khi hoàn nguyên, Tygacil có thể 
bảo quản ở nhiệt độ phòng (< 25oC) 
trong tối đa 24 giờ (tối đa 6 giờ để 
trong lọ và thời gian còn lại đựng trong 
túi dịch truyền).
- Dung dịch hoàn nguyên được pha 
loãng ngay với NaCl 0,9% hoặc Glu-
cose 5% có thể bảo quản trong 48 giờ 
ở nhiệt độ 2-8oC.
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54 Unasyn 1g + 
0,5g

Ampicilin + 
sulbactam

Lọ - Nếu dùng tiêm bắp: nên dùng trong 
vòng 1 giờ sau khi hoàn nguyên.
- Nếu dùng truyền tĩnh mạch bằng cách 
pha loãng thuốc với nước vô khuẩn pha 
tiêm hoặc NaCl 0,9%:
+ Khi dung dịch pha loãng có nồng độ 
45mg/ml, có thể bảo quản trong 8 giờ 
ở nhiệt độ 25oC và trong 48 giờ ở nhiệt 
độ 4oC.
+ Khi dung dịch pha loãng có nồng độ 
30mg/ml, có thể bảo quản trong 72 
giờ ở nhiệt độ 4oC.

55 Vaklonal 
500mg

Vancomycin Lọ Khi pha thành dung dịch, cần bảo quản 
trong tủ lạnh (2-8oC) & dùng trong 24 giờ.

56 Ventolin 
Nebules 
2.5mg/2.5ml

Salbutamol 
sulfat

Ống Không được sử dụng thuốc sau 3 tháng 
kể từ khi mở vỉ nhôm.

57 Vinphacine 
500mg/2ml

Amikacin Ống Bảo quản dung dịch pha ở điều kiện 2- 
8oC, tránh ánh sáng & không quá 12 giờ.

58 Voxin 1g Vancomycin Lọ - Dung dịch hoàn nguyên có thể bảo 
quản 96 giờ ở 2-8oC.
- Dung dịch sau khi pha loãng với dung 
dịch Glucose 5% hoặc NaCl 0,9% có 
thể bảo quản trong 24 giờ ở 2-8oC.

59 Xylocaine 
Jelly 2%/ 
30g

Lidocain 
hydroclorid

Tube Sau khi mở nắp, hạn dùng của thuốc là 
28 ngày dưới điều kiện bảo quản bình 
thường của thuốc.

60 Zolex 4mg 
4mg

Zoledronic 
acid

Lọ Dung dịch pha loãng với 100 ml NaCl 
0,9% hoặc Glucose 5% bảo quản ổn 
định trong 24 giờ tại nhiệt độ 2-8oC.
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DS. Ninh Thị Hoa Hường, DS. Lê Hồ Bảo Ân

04 Tính tương kỵ
TRONG SỬ DỤNG THUỐC 
TIÊM TRUYỀN

Trong quá trình sử dụng thuốc, người bệnh có thể 
được chỉ định sử dụng nhiều loại thuốc cùng một 
lúc tùy theo bệnh lý và tình trạng lâm sàng. Đặc 
biệt, các bệnh nhân nội trú điều trị nhiễm khuẩn 
nặng hoặc nằm ở khoa Hồi sức Tích cực & Chống 
độc phải đồng thời dùng các loại thuốc tiêm truyền 
khác nhau. 

Thực tế lâm sàng vẫn có chỉ định trộn chung các dung dịch hoặc cho truyền cùng 
một lần qua cổng truyền chữ Y hoặc qua khóa 3 ngã. Việc đánh giá tính tương 
hợp, tương kỵ khi trộn chung thuốc tiêm-dung môi hoặc thuốc tiêm-thuốc tiêm 
đóng vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng điều trị và sự an toàn của 
người bệnh.

Để giảm thiểu các trường hợp tương kỵ thuốc, khoa Dược xây dựng các bảng 
thông tin tham khảo theo phần mềm Micromedex về:

Tương kỵ thuốc tiêm - dung môi

Tương kỵ thuốc tiêm - thuốc tiêm qua cổng truyền chữ Y/ khóa 3 ngã

Các bảng thông tin này chỉ bao gồm một số cặp thuốc thường sử dụng. Khi có y 
lệnh yêu cầu pha trộn thuốc không thường quy, các khoa lâm sàng nên trao đổi 
với khoa Dược để được tư vấn thêm thông tin.
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Bảng 4.1. Tương kỵ thuốc tiêm – dung môi khi pha chung

STT Dung môi Hoạt chất Ghi chú

1
Glucose 5%,
Glucose 10%

Amoxicillin + 
Acid clavulanic

Không ổn định về mặt hoá học: thuốc bị 
phân huỷ

Bevacizumab Không ổn định về mặt hoá học: thuốc bị 
phân huỷ

Caspofungin Không ổn định về mặt vật lý và hóa học

Ertapenem Không ổn định về mặt hoá học: thuốc bị 
phân huỷ

Imipenem + 
cilastatin

Không ổn định về mặt hoá học: thuốc có 
thể bị phân huỷ

Meropenem Không ổn định về mặt hoá học

Trastuzumab
Nhà sản xuất đề nghị không trộn chung 
trastuzumab với dung dịch glucose 5% vì 
không ổn định về mặt vật lý

2 NaCl 0,9% Oxaliplatin
Không ổn định về mặt vật lý: khuyến cáo 
không pha loãng thuốc bằng các dung 
dịch có chứa clo.

3 Ringer lactate

Amoxicillin + 
Acid clavulanic

Không ổn định về mặt hoá học: thuốc bị 
phân huỷ

Atracurium 
besylate

Không ổn định về mặt hoá học: thuốc bị 
phân huỷ

Ceftriaxon Không ổn định về mặt vật lý: tạo tủa với 
các dung dịch chứa canxi

Imipenem + 
cilastatin

Không ổn định về mặt hoá học: thuốc bị 
phân huỷ

Midazolam Không ổn định về mặt hoá học: thuốc bị 
phân huỷ

Pemetrexed Không ổn định về mặt vật lý: tạo tủa với 
các dung dịch chứa canxi

Zoledronic acid Không ổn định về mặt hoá học
Thuốc chứa 
carbonat, 
phosphat, sulfat 
hoặc tartrat

Không ổn định về vật lý: gây kết tủa
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Bảng 4.2. Tương kỵ thuốc tiêm - thuốc tiêm qua cổng truyền chữ Y/ khóa 3 ngã

STT Hoạt chất 1 Hoạt chất 2 Ghi chú

1 Albumin Fosfomycin Không ổn định về vật lý: xuất hiện đục.

2 Albumin Midazolam Không ổn định về vật lý: xuất hiện tủa 
trắng ngay sau khi trộn.

3 Calci clorid Ceftazidime Không ổn định về vật lý: xuất hiện sương 
mù đục, màu sắc thay đổi.

4 Calci clorid Ceftriaxone Ceftriaxone tạo tủa với các dung dịch 
chứa canxi

5 Calci clorid Fosfomycin Không ổn định về vật lý: xuất hiện  
tủa đục.

6 Calci clorid Imipenem Không ổn định về vật lý: xuất hiện sương 
mù đục, màu sắc thay đổi.

7 Calci clorid Netilmicin Không ổn định về vật lý: xuất hiện sương 
mù và màu sắc thay đổi.

8 Calci clorid Oxaliplatin Oxaliplatin tương kỵ với bất kỳ thuốc 
nào chứa Clo.

9 Calci clorid Pantoprazole Không ổn định về vật lý: sương mù và 
tủa vi lượng xuất hiện ngay khi trộn.

10 Calci clorid Pemetrexed Không ổn định về vật lý: tủa trắng xuất 
hiện ngay khi trộn.

11 Calci gluconat Ceftriaxone Ceftriaxone tạo tủa với các dung dịch 
chứa canxi

12 Calci gluconat Imipenem Không ổn định về vật lý: xuất hiện sương 
mù đục, màu sắc thay đổi.

13 Calci gluconat Meropenem Không ổn định về vật lý: màu vàng tăng 
dần trong 4 giờ.

14 Calci gluconat Pantoprazole Không ổn định về vật lý: xuất hiện tủa.

15 Calci gluconat Pemetrexed Không ổn định về vật lý: xuất hiện tủa 
trắng vi lượng trong vòng 4 giờ.

16 Carboplatin Calcium Folinat Không ổn định về vật lý: kết tủa.
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STT Hoạt chất 1 Hoạt chất 2 Ghi chú

17 Caspofungin Cefepime Không ổn định về vật lý: xuất hiện kết 
tủa ngay khi trộn

18 Caspofungin Ceftazidime Không ổn định về vật lý: xuất hiện sương 
mù ngay khi trộn

19 Caspofungin Ceftriaxone Không ổn định về vật lý: xuất hiện kết 
tủa ngay khi trộn

20 Caspofungin Clindamycin Không ổn định về vật lý: xuất hiện kết 
tủa ngay khi trộn

21 Caspofungin Ertapenem Không ổn định về vật lý: xuất hiện sương 
mù ngay khi trộn

22 Caspofungin Fosfomycin Không ổn định về vật lý: xuất hiện  
kết tủa.

23 Caspofungin Metronidazole Không ổn định về vật lý: xuất hiện tủa vi 
lượng và sương mù trong 4 giờ.

24 Caspofungin Piperacillin+ 
tazobactam

Không ổn định về vật lý: xuất hiện tủa 
trắng ngay khi trộn.

25 Cefepime Ciprofloxacin Không ổn định về vật lý: xuất hiện  
sương mù.

26 Cefepime Dobutamine
Không ổn định về vật lý (hiện tượng đục 
tăng dần) và không ổn định về hoá học 
(nồng độ Cefepime giảm).

27 Cefepime Dopamine
Không ổn định về vật lý (hiện tượng đục 
tăng dần) và không ổn định về hoá học 
(nồng độ Cefepime giảm).

28 Cefepime Magnesi sulfat Không ổn định về vật lý: xuất hiện sương 
mù ngay khi trộn.

29 Cefepime Midazolam Không ổn định về hóa học: mất hơn 
10% Cefepime trong 1 giờ.

30 Cefepime Ondansetron Không ổn định về vật lý: xuất hiện sương 
mù ngay khi trộn.
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STT Hoạt chất 1 Hoạt chất 2 Ghi chú

31 Cefepime Pantoprazole Không ổn định về vật lý: xuất hiện tủa 
trong 1 giờ.

32 Ceftazidim Amiodarone Không ổn định về vật lý: xuất hiện tủa 
trắng đục sau khi trộn ngay lập tức.

33 Ceftazidim Dobutamin Không ổn định về vật lý: xuất hiện sương 
mù đục, màu sắc thay đổi.

34 Ceftazidim Midazolam Không ổn định về vật lý: xuất hiện sương 
mù đục, màu sắc thay đổi.

35 Ceftazidim Ondansetron Không ổn định về vật lý: xuất hiện sương 
mù đục, màu sắc thay đổi.

36 Ceftazidim Pantoprazole Không ổn định về vật lý: xuất hiện tủa 
ngay khi trộn.

37 Ceftriaxon Clindamycin Không ổn định về hoá học: sự phân huỷ 
hoá học đã được ghi nhận trong y văn.

38 Ceftriaxon Dobutamin Không ổn định về vật lý: xuất hiện sương 
mù đục, màu sắc thay đổi.

39 Ceftriaxon Ondansetron Không ổn định về vật lý: xuất hiện tủa  
vi lượng.

40 Ceftriaxon Vancomycin Không ổn định về vật lý: xuất hiện sương 
mù nhẹ ngay khi trộn.

41 Ciprofloxacin Magnesi sulfat Không ổn định về vật lý: xuất hiện tủa 
trong vòng 1-4 giờ.

42 Ciprofloxacin Meropenem Không ổn định về vật lý: xuất hiện kết 
tủa và tinh thể.

43 Ciprofloxacin Pantoprazole Không ổn định về vật lý: màu vàng nâu 
nhạt dần và tủa vi lượng trong 4 giờ.

44 Ciprofloxacin Piperacillin+ 
tazobactam

Không ổn định về vật lý: xuất hiện sương 
mù trắng ngay khi trộn.

45 Ciprofloxacin Teicoplanin Không ổn định về vật lý: tủa xuất hiện 
ngay khi trộn.
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STT Hoạt chất 1 Hoạt chất 2 Ghi chú

46 Clindamycin Midazolam Không ổn định về vật lý: xuất hiện sương 
mù đục, màu sắc thay đổi.

47 Clindamycin Nicardipine Không ổn định về vật lý: xuất hiện sương 
trắng ngay khi trộn.

48 Clindamycin Pantoprazole Không ổn định về vật lý: tủa đỏ xuất 
hiện sau 1 giờ.

49 Dobutamin Ertapenem Không ổn định về vật lý: tủa trắng xuất 
hiện ngay khi trộn.

50 Dobutamin Esomeprazole Không ổn định về vật lý: đổi màu  
dung dịch

51 Dopamin Esomeprazole Không ổn định về vật lý: đổi màu  
dung dịch

52 Dopamin Fosfomycin Không ổn định về vật lý: dung dịch có 
thể đổi màu cam trong vòng 2 giờ.

53 Dopamin Pantoprazole Không ổn định về vật lý: xuất hiện tủa 
trắng nhạt sau 1 giờ.

54 Doxorubicin Pemetrexed Không ổn định về vật lý: chuyển màu đỏ 
đậm ngay khi trộn.

55 Doxorubicin Rituximab Không ổn định về vật lý: tủa vi lượng 
xuất hiện ngay khi trộn.

56 Epirubicin Calcium Folinat Không ổn định về vật lý: kết tủa vi lượng 
xuất hiện trong 4 giờ.

57 Epirubicin Pemetrexed Không ổn định về vật lý: màu đỏ  
tối dần.

58 Ertapenem Midazolam Không ổn định về vật lý: xuất hiện tủa 
trắng ngay khi trộn.

59 Ertapenem Nicardipine Không ổn định về vật lý: xuất hiện tủa 
vàng nhạt ngay khi trộn.

60 Ertapenem Ondansetron Không ổn định về vật lý: tủa đục  
xuất hiện.
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61 Esomeprazole Fosfomycin Không ổn định về vật lý: hỗn hợp  
đục hơn.

62 Esomeprazole Midazolam
Không ổn định về vật lý (sự mất màu và 
độ đục tăng dần) và không ổn định về 
hoá học (mất một lượng esomeprazole 
ngay khi trộn)

63 Fentanyl Pantoprazole Không ổn định về vật lý: xuất hiện tủa

64 Fosfomycin Midazolam Không ổn định về vật lý: xuất hiện tủa

65 Fosfomycin Nicardipine Không ổn định về vật lý: tủa đục  
xuất hiện.

66 Fosfomycin Ondansetron Không ổn định về vật lý: xuất hiện tủa.

67 Gemcitabin Irinotecan
Không ổn định về vật lý:  
xuất hiện sương mù kèm màu xanh lá 
ngay khi trộn.

68 Gemcitabin Pemetrexed Không ổn định về vật lý: xuất hiện tủa.

69 Imipenem Midazolam Không ổn định về vật lý: xuất hiện sương 
mù đục, màu sắc thay đổi.

70 Irinotecan Pemetrexed Không ổn định về vật lý: màu tối dần 
trong 4 giờ.

71 Linezolid Pantoprazole Không ổn định về vật lý: xuất hiện sương 
mù kèm thay đổi màu ngay khi trộn.

72 Magnesi sulfat Pantoprazole Không ổn định về vật lý: xuất hiện tủa 
trắng nhạt.

73 Magnesi sulfat Vitamin K1 Không ổn định về vật lý: xuất hiện sương 
mù đục, màu sắc thay đổi.

74 Meropenem Nicardipine Không ổn định về vật lý: xuất hiện tủa 
trắng ngay khi trộn.

75 Meropenem Ondansetron Không ổn định về vật lý: xuất hiện tủa 
trắng ngay khi trộn.
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76 Meropenem Pantoprazole Không ổn định về vật lý: tủa xuất hiện 
trong 15 phút.

77 Metronidazole Pantoprazole Không ổn định về vật lý: thay đổi màu 
kèm xuất hiện tủa sau 4 giờ.

78 Midazolam Pantoprazole Không ổn định về vật lý: màu chuyển 
dần sang vàng sau vài phút.

79 Midazolam Piperacillin+ 
tazobactam

Không ổn định về vật lý: sương mù trắng 
xuất hiện sau khi trộn.

80 Nicardipine Pantoprazole
Không ổn định về vật lý: xuất hiện sương 
mù kèm chuyển màu sang vàng nâu 
ngay khi trộn.

81 Nicardipine Piperacillin+ 
tazobactam

Không ổn định về vật lý: xuất hiện tủa vi 
lượng ngay khi trộn.

82 Nicardipine Tigecyclin Không ổn định về vật lý: tủa vàng xuất 
hiện ngay khi trộn.

83 Ondansetron Pantoprazole
Không ổn định về vật lý: xuất hiện tủa 
đục và chuyển màu vàng ngay khi trộn 
tăng sau 4 giờ.

84 Nitroglycerin Pantoprazole Không ổn định về vật lý: xuất hiện tủa 
ngay khi trộn.

85 Pantoprazole Piperacillin+ 
tazobactam

Không ổn định về vật lý: tủa xuất hiện 
sau 1 giờ.

86 Pantoprazole Vancomycin Không ổn định về vật lý: đổi màu ngay 
lập tức kèm tủa đục xuất hiện sau 4 giờ.

87 Pantoprazole Vitamin hỗn 
hợp tiêm

Không ổn định về vật lý: tủa xuất hiện 
sau 1 giờ.

88 Paracetamol Metronidazole Không ổn định về vật lý: xuất hiện tủa 
sau 1 giờ.

89 Piperacillin+ 
tazobactam Vancomycin Không ổn định về vật lý: xuất hiện tủa 

trắng đục ngay khi trộn
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