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THôNG TiN Về
một số thuốc hiện có tại 
bệnh viện

KHáNG SiNH ceftriaxone (CEFTRIAXON STRAGEN 
lọ bột pha tiêm 2 g)

Ceftriaxone là kháng sinh thuộc nhóm 
cephalosporin thế hệ iii, được chỉ định 
điều trị những nhiễm khuẩn do các chủng 
nhạy cảm gây ra như nhiễm khuẩn huyết 
và viêm màng não, viêm phổi, bệnh lậu, 
bệnh thương hàn đa kháng thuốc, đặc 
biệt ở trẻ em.

Liều dùng
người lớn:

1-2 g x 1 lần/ngày (hoặc chia làm 
2 liều bằng nhau dùng 2 lần 1 
ngày). Liều tối đa 4 g/ngày.
Điều trị bệnh lậu chưa biến chứng: 
liều duy nhất 250 mg tiêm bắp.

Trẻ em: 50-75 mg/kg x 1 lần/ngày 
(hoặc chia làm 2 liều bằng nhau dùng 
2 lần 1 ngày). Liều tối đa 4 g/ngày.
Trẻ sơ sinh: 50 mg/kg/ngày.

cách dùng
Tiêm bắp: Pha thuốc với 7 
ml dung môi, lắc mạnh. Tiêm 
vào khối cơ lớn để tránh tiêm 
vào tĩnh mạch. Liều tiêm bắp 
trên 1 g phải chia đều 2 vị trí. 
Tiêm tĩnh mạch: Pha thuốc với 
40 ml dung môi, lắc mạnh. 
Thuốc nên được truyền tĩnh 
mạch liên tục trong 30 phút. 
Thận trọng khi truyền tĩnh 
mạch trong 60 phút cho trẻ 
sơ sinh.

Một số lưu ý  
khi sử dụng thuốc

Nên thận trọng khi chỉ định 
dùng cho những người có tiền 
sử bệnh đường dạ dày – ruột, 
đặc biệt là bệnh viêm ruột kết.
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THÔNG TIN THUỐC

KHáNG SiNH cefpirom (miNata 1 g & laXaZERO 2 g) 

Nên ngừng dùng ceftriaxone 
ở những bệnh nhân có dấu 
hiệu và triệu chứng của bệnh 
túi mật và/hoặc phát hiện 
qua siêu âm có sự cô đặc mật 
trong túi mật (hiện tượng kết 
tủa muối canxi ceftriaxone). 
Không dùng ceftriaxone cho 
trẻ sơ sinh tăng bilirubin 
huyết, đặc biệt là trẻ đẻ non. 

Cefpirom là một kháng sinh cephalosporin thế hệ thứ tư. Là một kháng sinh 
beta-lactam, cefpirom tác động diệt khuẩn bằng cách ức chế sự tổng hợp 
thành tế bào vi khuẩn. Cefpirom có tác dụng với nhiều vi khuẩn Gram 
dương và Gram âm trên lâm sàng, kể cả vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí.  
Cefpirom ổn định với tác động của nhiều beta-lactamase.

chỉ định 
Điều trị trong các nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới, nhiễm khuẩn đường 
tiểu dưới và trên có biến chứng, nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn ở bệnh 
nhân thiếu bạch cầu và thiếu miễn dịch, nhiễm khuẩn da và mô mềm, 
nhiễm khuẩn nặng ở bệnh nhân săn sóc đặc biệt.

Tương tác thuốc cần lưu ý
Vancomycin và fluconazole có tương kị 
vật lý với ceftriaxone khi trộn lẫn.
Dùng Ceftriaxone cùng với các thuốc sau:

Furosemide: độc tính đối với thận 
tăng lên.
Thuốc tránh thai dạng uống: tác dụng 
tránh thai có thể bị giảm.
Warfarin: tác dụng chống đông có 
thể tăng.
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Liều dùng
Bảng 1. Liều dùng ở bệnh nhân có chức năng thận bình thường

chỉ định Liều đơn  
(g)

Khoảng cách 
liều (giờ)

Liều hàng 
ngày (g)

Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới 1-2 12 2-4

Nhiễm khuẩn đường tiểu dưới và 
trên có biến chứng

1 12 2

Nhiễm khuẩn huyết 2 12 4

Nhiễm khuẩn ở bệnh nhân thiếu 
bạch cầu và thiếu miễn dịch

2 12 4

Nhiễm khuẩn da và mô mềm 1 12 2

Nhiễm khuẩn nặng ở bệnh nhân 
săn sóc đặc biệt

2 12 4

Bảng 2. Liều dùng ở bệnh nhân suy chức năng thận (egFR < 50 ml/phút)

Độ thanh thải  
creatinin  
(ml/phút)

Liều dùng khuyến nghị 
cho chức năng thận 
bình thường 2 x 1 g

Liều dùng khuyến nghị 
cho chức năng thận 
bình thường 2 x 2 g

50 – 20 Khởi đầu 1 g, sau đó  
0.5 g, 2 lần/ngày

Khởi đầu 2 g, sau đó  
1 g, 2 lần/ngày.

20 – 5 Khởi đầu 1 g, sau đó  
0.5 g, 1 lần/ngày 

Khởi đầu 2 g, sau đó  
1 g, 1 lần/ngày.

≤ 5 
(thẩm phân máu)

0.5 g x 1 lần/ngày, thêm 
0.25 g ngay sau khi 
thẩm phân máu.

1 g x 1 lần/ngày, thêm 
0.5 g ngay sau khi thẩm 
phân máu.
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THÔNG TIN THUỐC

vi khuẩn gây bệnh bao gồm cả chủng vi 
khuẩn Gram (-).

Viêm phổi (bệnh viện hay mắc phải 
tại cộng đồng).
Nhiễm khuẩn da và mô mềm nặng có 
biến chứng.
Nhiễm khuẩn gây bởi Enterococcus  
faecium đã kháng vancomycin, 
bao gồm cả những trường hợp có  
nhiễm khuẩn huyết đồng thời.

cách dùng
Tiêm tĩnh mạch: lọ 1 gram 
pha trong 10 ml hoặc lọ 2 
gram pha trong 20 ml nước 
vô khuẩn pha tiêm, tiêm chậm 
trong 3-5 phút.
Tiêm truyền tĩnh mạch: hòa 
tan thuốc trong lọ với khoảng 
100 ml dung dịch NaCl 0.9%, 
hoặc dung dịch glucose 5%. 
Nên dùng dung dịch cefpirom 
ngay sau khi pha. Dung dịch 
cefpirom đã pha bền vững 
trong 6 giờ ở nhiệt độ phòng 
và trong 24 giờ khi bảo quản 
trong tủ lạnh (2 – 8oC).
KHôNG pha cefpirom vào 
dung dịch natri carbonat.

chỉ định: 
Linezolid đuợc chỉ định điều trị 
các nhiễm khuẩn bao gồm các 
trường hợp nghi ngờ hoặc đã 
xác định có nhiễm khuẩn huyết 
đồng thời, do các chủng vi  
khuẩn hiếu khí hoặc kỵ khí Gram 
(+) nhạy cảm gây ra. Điều trị 
phối hợp có thể được chỉ định 
trên lâm sàng trong trường hợp 

Một số lưu ý khi sử dụng thuốc
Phải chỉnh liều ở bệnh nhân suy giảm  
chức năng thận và theo dõi  
chức năng thận khi dùng cùng với 
các thuốc có độc tính trên thận khác.
Tác dụng phụ hay gặp: viêm tĩnh 
mạch chỗ tiêm, tiêu chảy buồn nôn, 
ngoại ban, tăng enzyme gan, tăng 
creatinin trong huyết thanh. Có thể 
gây thay đổi thành phần máu khi 
dùng kéo dài. Nên kiểm tra công thức 
máu khi điều trị kéo dài trên 10 ngày.
Nên ngưng cho con bú khi điều trị 
bằng cefpirom.
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KHáNG SiNH LinezoLiD  
(ZYVOX® duNg dịch tiêm tRuYềN 600 mg/300 ml)

Linezolid là một thuốc kháng sinh tổng hợp thuộc nhóm kháng sinh 
mới oxazolidinon. in vitro, thuốc có tác dụng trên các vi khuẩn 
hiếu khí Gram (+), một số vi khuẩn Gram (-) và vi khuẩn kỵ khí. 
Linezolid ức chế chọn lọc quá trình tổng hợp prtotein của vi khuẩn. 
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Liều dùng
người lớn và thiếu niên (≥12 tuổi)

600 mg, cách 12 giờ 1 lần.
Dùng liên tục 10-14 ngày, 
trường hợp nhiễm khuẩn gây 
bởi Enterococcus faecium đã 
kháng vancomycin, điều trị từ 
14-28 ngày.

Trẻ em ( sơ sinh – 11 tuổi) 
10 mg/kg, cách 8 giờ 1 lần.
Dùng liên tục 10-14 ngày, 
trường hợp nhiễm khuẩn gây 
bởi Enterococcus faecium đã 
kháng vancomycin, điều trị từ 
14-28 ngày.

Bệnh nhân suy thận nặng, thẩm 
phân máu, suy gan: chỉ sử dụng 
khi lợi ích vượt trội nguy cơ, nên 
dùng sau khi thẩm phân, không 
cần hiệu chỉnh liều.

cách dùng
Truyền tĩnh mạch trong 30-120 phút. 
Không sử dụng túi truyền tĩnh mạch 
kết nối với các túi/chai truyền tĩnh 
mạch khác. 

Một số lưu ý khi sử dụng thuốc
Tác dụng phụ hay gặp: tiêu chảy, 
đau đầu, buồn nôn và nôn.
Sử dụng linezolid có thể gây ức chế 
tủy xương nên xét nghiệm công 
thức máu đầy đủ được khuyên theo 
dõi hàng tuần ở bệnh nhân dùng 
linezolid. 
Lưu ý khi sử dụng thuốc linezolid 
dài ngày:

>10-14 ngày: chỉ dùng nếu có 
giám sát nồng độ Hb, số lượng 
tế bào máu và tiểu cầu. 
> 28 ngày: cần giám sát chức 
năng thị giác. 

Không sử dụng linezolid cho các 
bệnh nhân đang dùng các thuốc 
ức chế monoamine oxydase 
(MAoi) hoặc đã dùng một trong 
các thuốc này trong vòng 2 tuần 
trước khi dùng linezolid. Không sử 
dụng lượng lớn thực phẩm chứa 
nhiều tyramin.

Nguồn: 

1. thông tin kê toa sản phẩm. 
2. dược thư quốc gia Việt Nam 2015
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THÔNG TIN THUỐC

Trên trang canhgiacduoc.org.vn 
ngày 09/08/2017 có đề cập 
đến khuyến cáo của Cơ quan 
quản lý dược phẩm Úc (TGA) 
đối với các thuốc đối quang từ 
có chứa gadolinium.
Ngày 28/7/2017, trước ý kiến 
quan ngại của cán bộ y tế về 
các thông tin liên quan được 
công bố gần đây, Cơ quan 
quản lý Dược phẩm Úc (TGA) 
đã thông báo các thuốc cản 
quang có chứa gadolinium có 
khả năng ứ đọng trong não 
nhưng chưa có tác dụng không 
mong muốn nào được biết đến.

Các chất cản quang có chứa  
gadolinium được tiêm vào tĩnh mạch 
của bệnh nhân để nâng cao chất 
lượng chụp MRi ở các cơ quan nội 
tạng, mạch máu và mô. Chụp MRi 
giúp các chuyên gia y tế chẩn đoán 
các tình trạng bệnh lý. Có hai loại 
dẫn chất đối quang từ có chứa  
gadolinium là dạng mạch thẳng và 
dạng mạch vòng.
Các nghiên cứu được công bố cho 
thấy các dẫn chất cản quang có 
chứa gadolinium mạch thẳng gây 
lắng đọng gadolinium trong não 
nhiều hơn so với các dẫn chất cản 
quang có chứa gadolinium mạch 
vòng. TGA sẽ tiếp tục theo dõi vấn 
đề này và đưa ra can thiệp nếu cần.

KHuyếN Cáo CủA TGA Đối Với
các thuốc Đối quang từ 
có chứa gaDoLinium
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Thông tin cho cán bộ y tế:
Các tờ thông tin sản phẩm của các chất cản quang có 
chứa gadolinium trước đây đã nói rõ gadolinium “không 
vượt qua hàng rào máu não nguyên vẹn” và trong một số 
tờ Thông tin sản phẩm (Pi) có nói gadolinium không tích tụ 
trong mô não bình thường. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều 
bằng chứng cho thấy điều này có thể xảy ra.
Mặc dù chưa nhận thấy bất cứ tác dụng có hại nào của 
việc gadolinium lắng đọng trong não vào thời điểm này, 
nhưng TGA đang làm việc với nhà sản xuất của các sản 
phẩm này để cập nhật các tờ Pi và khuyến cáo về việc sử 
dụng hợp lý các chất cản quang có chứa gadolinium, đặc 
biệt là các chất có mạch thẳng.
Hạn chế sử dụng thuốc cản quang chứa gadolinium trong 
trường hợp cần thêm thông tin về thuốc cản quang. Trong 
những trường hợp này, sử dụng liều thấp nhất có hiệu 
quả và thận trọng cân nhắc khi lựa chọn thuốc. TGA cũng 
khuyến cáo tránh chụp lặp đi lặp lại sử dụng các chất cản 
quang này trừ khi xét về mặt lâm sàng điều này thật sự 
cần thiết.

Nguồn:

1.http://canhgiacduoc.org.vn/canhgiacduoc/diemtin 
2.https://www.tga.gov.au/alert/gadolinium-based-contrast-agents-mri-scans
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THÔNG TIN THUỐC

truyền tĩnh mạch  
Dung Dịch KaLi chLoriDe
NHữNG SAi SóT THuốC CầN Lưu ý

Cơ quan Quản lý Dược Pháp (ANSM) 
đã nhận được những báo cáo về sai 
sót thuốc, đặc biệt liên quan đến việc 
sử dụng trực tiếp dung dịch đậm đặc 
kali chloride (KCl) không pha loãng. 
Những sai sót này có thể gây ra 
hậu quả nặng nề, thậm chí tử vong 
cho bệnh nhân. Ngày 30/5/2017, 
ANSM đã ra thông báo nhắc nhở 
dung dịch ưu trương KCl phải được 
sử dụng bằng đường truyền tĩnh 
mạch và chỉ sau khi pha loãng.
Dung dịch kali chloride (KCl) được 
chỉ định trong điều trị giảm kali máu, 
trong việc điều chỉnh các rối loạn 
nước điện giải & cung cấp lượng kali 
trong dinh dưỡng đường tĩnh mạch.
Mặc dù đã thực hiện những biện 
pháp chỉnh sửa (thay đổi thông tin 
nhãn thuốc, thông tin thuốc tóm tắt 
và hướng dẫn sử dụng thuốc, phổ 
biến tờ áp-phích sử dụng,…), ANSM 
vẫn nhận thấy những nguy cơ sai sót 
thuốc về kỹ thuật pha thuốc và cách 
sử dụng thuốc, chẳng hạn như tiêm 
tĩnh mạch trực tiếp, sai sót khi pha 
loãng hoặc sai sót tốc độ truyền).  
Do đó, ANSM đã bố trí ở các cơ sở y 
tế một bảng áp-phích về khuyến cáo 
sử dụng dung dịch KCl như sau:
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Đối với Bác Sĩ: những quy tắc kê 
đơn phải tuân thủ
ưu tiên đường uống trong trường hợp 
giảm kali máu nhẹ hoặc trung bình.
ưu tiên kê đơn túi dịch truyền để pha loãng.
Luôn luôn ghi rõ trong chỉ định thuốc:

Hàm lượng sử dụng: đối với người 
lớn, hàm lượng KCl để truyền dịch 
tính bằng gram và đối với trẻ em, hàm 
lượng KCl tính bằng mmol/kg/ngày: 
1 gram KCl = 13,4 mmol Kali (K+).
Tổng thể tích dung môi pha loãng 
(dung dịch NaCl 0,9% / glucose 5%).
Truyền tĩnh mạch.
Tốc độ truyền: tốc độ truyền tĩnh mạch 
chậm không vượt quá 1 g KCl/giờ.

Đặc biệt lưu ý những bệnh nhân phải giới 
hạn lượng nước đưa vào, đối tượng bệnh 
nhi và những bệnh nhân đang hồi sức.
Kiểm tra tổng lượng KCl cung cấp và 
tương tác thuốc với các thuốc làm tăng 
kali máu.

Đối với Điều dưỡng: dung dịch 
pha loãng, truyền tĩnh mạch chậm
Đọc tất cả lưu ý trên nhãn thuốc

Chuẩn bị dung dịch thuốc không ngắt 
quãng và nếu có thể thì thực hiện kiểm 
tra 2 lần việc pha thuốc.
Luôn luôn pha loãng dung dịch ưu 
trương (nồng độ tối đa là 4 g/L KCl, tức 
là 53,6 mmol/L kali ở người lớn). 
Dán nhãn dung dịch pha thuốc với sự  
lưu ý về liều và tổng thể tích.
Truyền tĩnh mạch chậm và kiểm soát 
tốc độ truyền (không bao giờ vượt quá  
1 g KCl/giờ, tức là 13,4 mmol K+/giờ 
ở người lớn).
Theo dõi những thông số lâm sàng và 
sinh học trong lúc truyền dịch.
Không được dùng đường tĩnh mạch trực 
tiếp và không bao giờ dùng đường tiêm 
dưới da hoặc tiêm bắp.

Đối với dược Sĩ : dự trữ thuốc
ưu tiên trữ các dung dịch chưa pha loãng.
Giới hạn trữ các dung dịch đậm đặc 
trên khoa lâm sàng và dự kiến quy trình 
đáp ứng khi có nhu cầu khẩn cấp.
Xác định vị trí trữ các dung dịch ưu 
trương trong kho bằng nhãn cảnh báo 
và sắp xếp cách xa những chất điện 
giải khác.

hàm lượng kali  
chloride (Kcl)

hàm lượng 
kali (K+ )

thể tích nacl 0.9%/glucose 
5% tối thiểu sau khi pha

thời gian 
truyền ít nhất

1 g 13.4 mmol 250 ml 1  giờ

2 g 26.8 mmol 500 ml 2  giờ

3 g 40.2 mmol 1000 ml 3 giờ

4 g 53.6 mmol 1000 ml 4 giờ

Nguồn: http://ansm.sante.fr/S-informer/points-d-information-points-d-information
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Trên trang canhgiacduoc.org.vn  
ngày 26/05/2017 có đăng 
bài về Bản tin Medicines Safety  
Update số 2 tháng 4-5/2017 
của Cơ quan Quản lý Dược 
phẩm Úc (TGA) với phần cập 
nhật thông tin cho cán bộ y tế về 
liệu pháp điều trị thay thế bằng  
testosterone.
Vấn đề an toàn liên quan tới nguy 
cơ huyết khối động mạch và huyết 
khối tĩnh mạch nghiêm trọng trên 
bệnh nhân sử dụng chế phẩm chứa  
testosterone có thể xảy ra ở mọi lứa 
tuổi, song đặc biệt ở hai nhóm bệnh 
nhân sau:

Nam giới không thiểu năng tuyến 
sinh dục sử dụng testosterone để 
điều trị giảm nồng độ testosterone 
trong máu liên quan đến độ tuổi có 
thể gây nguy cơ cao về các biến cố 
bất lợi trên tim mạch do tăng độ tuổi 
và bệnh tật.
Nam giới sử dụng testosterone để 
tăng nồng độ testosterone nhằm 
tăng khối lượng cơ.

Đã có các báo cáo hậu mãi về huyết 
khối tĩnh mạch, gồm huyết khối tĩnh 
mạch sâu và tắc mạch phổi, huyết khối 
động mạch, gồm nhồi máu cơ tim và 
đột quỵ ở những bệnh nhân dùng chế 
phẩm chứa testosterone. Tuy nhiên, 
nguyên nhân của các biến cố trong 
các báo cáo này thường khó xác định.
TGA cũng nhận được các báo cáo 
biến cố bất lợi liên quan đến việc kê 
đơn không theo hướng dẫn trên nhãn  
(kê đơn “off-label”) các chế phẩm chứa  
testosterone. Kê đơn “off-label” các 
thuốc này cho bệnh nhân không đáp 
ứng đủ tiêu chuẩn điều trị và lâm sàng 
với tình trạng thiếu hụt testosterone có 
thể tăng nguy cơ các biến cố bất lợi  
nghiêm trọng, gồm huyết khối động 
mạch và huyết khối tĩnh mạch.
 TGA khuyến cáo cán bộ y tế xem 
xét nguy cơ huyết khối động mạch/
huyết khối tĩnh mạch trước khi kê đơn  
testosterone cho bệnh nhân. Các bệnh 
nhân nên được thông tin về nguy cơ 
này khi quyết định sử dụng hoặc tiếp 
tục sử dụng testosterone hay không.

NGuy Cơ HuyếT KHối 
ĐộNG MạCH/HuyếT 
KHối TĩNH MạCH 
Khi sử Dụng 
testosterone

Nguồn:

1.http://canhgiacduoc.org.vn/canhgiacduoc 
2.https://www.tga.gov.au/publication-issue
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Ngày 24/05/2017, Cơ quan Quản lý Dược 
phẩm Anh (Medicines and Healthcare products 
Regulatory Agency - MHRA) đã thông báo về 
những báo cáo liên quan đến trầm cảm và một số 
ít trường hợp có ý nghĩ tự tử ở nam giới khi sử dụng 
finasteride 1 mg (Propecia) cho rụng tóc androgen 
di truyền (androgenetic alopecia). Liều finasteride  
5 mg (Proscar) cũng liên quan đến trầm cảm.
Finasteride là chất ức chế 5∝-reductase-type-2. Ở liều 1 mg 
(Propecia) finasteride được chỉ định để điều trị các dấu hiệu 
rụng tóc do nội tiết tố nam. Ở liều 5 mg, thuốc được chỉ định 
để điều trị và kiểm soát tăng sản tuyến tiền liệt lành tính.
những báo cáo về trầm cảm nặng và ý nghĩ tự tử

Trầm cảm và những ý nghĩ tự tử được báo cáo ở nam giới 
có hoặc không có tiền sử trầm cảm trước đó. Tâm trạng 
trầm cảm đã được ghi nhận khi sử dụng Propecia. Các 
bằng chứng gần đây đã cho thấy sự trầm cảm nặng có 
thể xuất hiện và các lời khuyên cũng đang được cập nhật 
để phản ánh tình trạng trên.
Rối loạn chức năng sinh dục: các tác dụng phụ liên 
quan đến rối loạn chức năng sinh dục đã được báo 
cáo là có liên quan đến finasteride, bao gồm bất lực, 
rối loạn chức năng cương dương, rối loạn xuất tinh  
(ví dụ như giảm khối lượng tinh dịch).

finasteriDe 
Báo Cáo HiếM Có 
về trầm cảm và 
những ý nghĩ tự tử 

Nguồn: https://www.gov.uk/drug-safety-update/finasteride-rare 
-reports-of-depression-and-suicidal-thoughts
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■
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Hội 
CHứNG 
Dress 

& 
thuốc

hội chứng quá mẫn do thuốc (dRESS) được 
mô tả như phát ban, sốt, bất thường huyết 
học, bệnh hạch bạch huyết và tổn thương 
nội tạng.
những thuốc liên quan đến hội chứng dRESS 
là thuốc trị động kinh và allopurinol.
Olanzapine được báo cáo có liên quan đến 
hội chứng dRESS.

Hội chứng quá mẫn do thuốc (Drug reaction with eosinophilia and systemic  
symptoms - DRESS) là phản ứng quá mẫn đe dọa đến tính mạng gây ra bởi các 
thuốc với tỷ lệ tử vong ước tính khoảng 10%. DRESS được đặc trưng bởi phát 
ban, sốt, bất thường về huyết học (tăng bạch cầu ái toan, tăng bạch cầu lympho 
không điển hình), bệnh hạch bạch huyết và tổn thương nội tạng (gan, thận, phổi).
Cán bộ y tế nên lưu ý có nhiều thuốc liên quan đến hội chứng DRESS (Bảng 3). 
Thuốc trị động kinh (ví dụ carbamazepine, lamotrigine, phenytoin) và allopurinol 
là những thuốc phổ biến nhất liên quan đến hội chứng DRESS. Sulphonamides, 
minocycline và vancomycin cũng có thể gây ra hội chứng DRESS.
Bảng 3. ví dụ các thuốc có liên quan đến dRESS

Thuốc thường được 
báo cáo

Allopurinol, carbamazepine, lamotrigine, phenytoin,  
sulfasalazine, vancomycin, minocycline, dapsone,  
sulfamethoxazole.

Thuốc cũng được 
báo cáo

Kháng sinh beta-lactam, nevirapine, olanzapine,  
oxcarbazepine, strontium ranelate, telaprevir.

Gần đây nhất, vào tháng 5/2016, Cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm 
Hoa Kỳ (FDA) đã cảnh báo rằng olanzapine có thể gây ra hội chứng DRESS. 
Medsafe đang làm việc để đảm bảo rằng dữ liệu New Zealand cho các sản 
phẩm có chứa olanzapine có thông tin của hội chứng DRESS.
Trung tâm giám sát phản ứng có hại của thuốc (CARM) đã nhận 39 báo 
cáo về chẩn đoán hội chứng DRESS từ 01/01/2012 đến 31/12/2016. 
Những thuốc  nghi vấn được báo cáo nhiều nhất là allopurinol (13 báo cáo),  
vancomycin (4 báo cáo), piperacillin/tazobactam và sulfasalazine (3 báo cáo).

Nguồn: http://medsafe.govt.nz/profs/PUArticles/
PDF/PrescriberUpdate_June2017.pdf
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1. dung môi chứa glucose và nguy cơ hạ natri máu
 Việc truyền dung dịch glucose ở bất cứ nồng độ nào, chủ yếu 
là Glucose 5%, do được sử dụng thường xuyên và đôi khi quá 
mức, có liên quan với nguy cơ hạ natri máu nghiêm trọng thậm 
chí tử vong, đặc biệt là ở trẻ em.

Dung dịch glucose, đặc biệt Glucose 
5% không nên được sử dụng như 
một dung dịch thay thế mà không 
có thăng bằng điện giải thích hợp. 
Trong trường hợp truyền kéo dài và/ 
hoặc với lượng lớn (tương ứng với 
một lượng nước, do sự chuyển hoá 
glucose nhanh chóng trong cơ thể), 
có thể xuất hiện nguy cơ pha loãng 
các chất điện giải trong máu, đặc 
biệt là natri.
Vì vậy, ANSM muốn cảnh báo cho 
các cán bộ y tế về nguy cơ xảy ra hạ 
natri máu nghiêm trọng khi sử dụng 
dịch truyền glucose trên quần thể có 
nguy cơ, đặc biệt ở trẻ em. Hạ natri 
máu cấp có thể là nguyên nhân gây 
tổn thương não (bệnh não), có thể 
gây biến chứng thần kinh không hồi 
phục thậm chí tử vong.
Trước khi kê đơn dịch để truyền  
glucose, cần tuân thủ các thận trọng 
liên quan đến:

Nguy cơ giảm natri máu gây tử 
vong, tăng đường huyết hoặc hạ 
kali máu.
Chú ý đối tượng bệnh nhi.
Người cao tuổi, có thể xuất hiện 
các tổn thương trên tim, thận 
hoặc gan.
Cách sử dụng, đặc biệt về tốc độ 
và thể tích dịch truyền.
Nguy cơ thoát mạch (kiểm soát 
bằng catheter).
Nguy cơ hội chứng “hồi phục” 
(renutrition) ở những bệnh nhân 
suy dinh dưỡng nặng.

Các loại dung môi gây ra tình trạng 
giảm trương lực sinh lý hiện là đối 
tượng của các thảo luận cấp châu 
Âu, có thể sẽ dẫn đến việc thay 
đổi thông tin thuốc (tóm tắt thông 
tin thuốc, tờ hướng dẫn sử dụng và 
nhãn thuốc).

cơ quan quản Lý 
Dược pháp (ansm): 
KHuyếN Cáo Về Sử DụNG 
MộT Số THuốC ĐườNG TiêM

■ 

 
■
■ 
 

■ 

■ 
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2. Lưu ý sử dụng thuốc chứa methylprednisolon 
trên bệnh nhân dị ứng protein sữa
Sau một tín hiệu nguy cơ ở Croatia, EMA đã tiến hành đánh 
giá tổng quan về các thuốc chứa methylprednisolon đường tiêm 
(tĩnh mạch hoặc tiêm bắp) có chứa tá dược là lactose.
Lactose trong thành phần của thuốc có thể lẫn các protein từ 
sữa bò, các protein này có thể gây ra các phản ứng quá mẫn 
ở những bệnh nhân dị ứng với protein sữa. Việc tiêm các chế 
phẩm này cho bệnh nhân làm nặng thêm triệu chứng dị ứng 
ban đầu dẫn đến tăng liều không phù hợp và làm nặng thêm 
phản ứng dị ứng.
Tháng 03/2017, PRAC đã đình chỉ lưu hành các chế phẩm 
corticoid dạng tiêm có chứa lactose. Trong cuộc họp tháng 
07/2017, PRAC đã yêu cầu nhà sản xuất thay đổi thành phần 
tá dược này. Trước khi có thay đổi, các biện pháp giảm thiểu 
nguy cơ bao gồm cảnh báo trên nhãn thuốc khả năng có chứa 
protein sữa và tránh sử dụng cho bệnh nhân dị ứng với các 
protein này đã được áp dụng.

3. nguy cơ tổn thương gan nặng khi sử dụng  
ketamin kéo dài liều cao
Ngày 04/07/2017, ANSM cập nhật nguy cơ tổn thương gan 
nặng khi sử dụng ketamin kéo dài liều cao. 
Từ năm 2014, 10 trường hợp tổn thương gan nặng trong đó 4 
trường hợp bệnh nhân cần cấy ghép gan mới đây đã được báo 
cáo cho ANSM.
Các tổn thương ứ mật dạng viêm đường mật có thể liên quan 
đến việc sử dụng ketamin lặp lại và/hoặc kéo dài (từ 1 đến 
5 tháng liên tục) và ở liều cao, trong kiểm soát đau kháng trị 
(trên 100 mg/ngày liên tục trong nhiều ngày) và trong chăm 
sóc giảm đau ở bệnh nhân bỏng nặng (200 đến 400 mg/giờ 
trong 3-6 giờ).

Nguồn: 

1.http://canhgiacduoc.org.vn/canhgiacduoc/diemtin/ 
2.http://ansm.sante.fr/S-informer/points-d-information-points-d-information/
Solutes-a-base-de-glucose-risque-d-hyponatremie-point-d-information 
3.http://ansm.sante.fr/S-informer/actualite/methylprednisolone-retour-d 
-information-sur-le-pRac-de-juillet-2017-point-d-information 
4.http://ansm.sante.fr/S-informer/informations-de-securite-lettres-aux 
-professionnels-de-sante/Ketamine
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1. Thuốc nSAids không kê đơn & Phụ nữ có thai 
Gần đây, Hội đồng phản ứng có hại của thuốc (The Medicines Adverse  
Reactions Committee – MARC) thuộc Medsafe đã thảo luận về nguy cơ sảy thai 
tự phát ở phụ nữ có thai dùng NSAiDs. Hội đồng khuyến cáo Medsafe cập 
nhật cơ sở dữ liệu nhãn thuốc (Label Statements Database) để sửa đổi thông 
tin cảnh báo liên quan đến phụ nữ có thai sử dụng thuốc chứa NSAiDs đường 
uống không kê đơn.
Bảng 4: Thông tin cảnh báo hiện có và thông tin thay đổi dự kiến trong việc sử 
dụng thuốc cho phụ nữ có thai và sản phẩm tương ứng

thông tin hiện có thông tin sửa đổi

Thông tin 
cảnh báo 
sử dụng 
thuốc trên 
phụ nữ có 
thai

Không sử dụng [tên sản 
phẩm] trong suốt 6 tháng 
đầu thai kỳ ở phụ nữ có thai, 
ngoại trừ trường hợp khuyến 
cáo của nhân viên y tế.
Không sử dụng trong suốt 3 
tháng cuối thai kỳ.

Không sử dụng [tên sản phẩm] 
nếu dự kiến mang thai, hoặc 
trong suốt 6 tháng đầu thai kì 
ngoại trừ theo khuyến cáo của 
bác sĩ.
Không sử dụng trong suốt 3 
tháng cuối thai kỳ.

Các sản 
phẩm

ibuprofen được bán như 
thuốc không cần đơn, thuốc 
chỉ được bán ở hiệu thuốc 
hoặc thuốc chỉ được bán 
bởi dược sĩ ở dạng rắn dùng 
đường uống.
Diclofenac được bán như 
thuốc bán không cần đơn 
dùng đường uống.

Tất cả các dạng liều dùng 
đường uống (dạng rắn và 
dạng lỏng) của các NSAiDs 
sẵn có dưới đây được bán 
không cần đơn đối với tất 
cả các chỉ định và tất cả các 
nhóm tuổi:
ibuprofen, diclofenac, 
naproxen, mefenamic acid, 
flurbiprofen, benzydamine.

NHữNG Điều Lưu ý KHi Sử DụNG 
NHóM THuốC GiảM ĐAu 
trên phụ nữ có thai & 
cho con bú
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2. TgA: cập nhật thông tin an toàn khi sử dụng tramadol trong 
thời kỳ cho con bú
Một lượng nhỏ tramadol được tìm thấy trong sữa mẹ và ảnh hưởng của thuốc 
đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chưa được nghiên cứu đầy đủ. Vì vậy, cho con 
bú trong thời gian sử dụng tramadol không được khuyến cáo.
Tramadol được dùng để giảm đau từ nhẹ đến trung bình ở người lớn và trẻ nhỏ 
từ 2 tuổi trở lên. Đôi khi được sử dụng giảm đau sau mổ lấy thai.
Tramadol được chuyển hóa trong cơ thể thành chất chuyển hóa có hoạt tính, 
chất này cũng có tác dụng giảm đau. Một lượng nhỏ tramadol và chất chuyển 
hóa của thuốc được tìm thấy trong sữa mẹ khi người mẹ uống thuốc này. Lượng  
tramadol và chất chuyển hóa của thuốc thường quá thấp để gây ra vấn đề 
nào đó cho trẻ. Tuy nhiên, các báo cáo có ghi nhận nguy cơ là hô hấp của 
trẻ có thể bị ảnh hưởng hoặc trẻ có thể bị dị ứng với tramadol và chất chuyển 
hóa của thuốc.

Trên trang canhgiacduoc.org.vn ngày 30/05/2017 có đăng bài về Bản tin  
Adverse Drug Reaction News số 1, tập 19 - tháng 5/2017, Cơ quan Khoa học 
y tế Singapore (HSA) khuyến cáo nguy cơ tim mạch khi sử dụng domperidon.
Domperidon là thuốc hỗ trợ nhu động đã được sử dụng từ lâu trong điều trị 
buồn nôn, nôn và khó tiêu. Gần đây, HSA đã hoàn thành việc đánh giá lại 
lợi ích – nguy cơ để xác định các biện pháp bổ sung cần thiết nhằm giảm 
nguy cơ tim mạch liên quan đến việc sử dụng domperidon. Đánh giá này được 
thực hiện sau đánh giá trước đó vào năm 2012, 
kết quả là thông tin trong tờ hướng dẫn sử dụng 
được tăng cường gồm cảnh báo nguy cơ loạn 
nhịp thất (ventricular arrhythamia - VA) và đột tử 
do tim (sudden cardiac death - SCD).

Nguồn: 

1. http://canhgiacduoc.org.vn/canhgiacduoc/diemtin/ 
2. http://www.medsafe.govt.nz/safety/EWS/2017/useOftramadolduringbreastfeeding.asp 
3. http://www.medsafe.govt.nz/consultations/WarningStatementsNSaids.asp

hsa: Khuyến cáo mới 
TRoNG ViệC Sử DụNG DoMPERiDoN
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 Các yếu tố nguy cơ độc tính trên tim mạch có thể xác định được bao gồm: 
tuổi cao (> 60 tuổi), tiền sử bệnh tim mạch, dùng liều cao domperidone  
(> 30 mg/ngày) và sử dụng đồng thời các thuốc kéo dài khoảng QT và ức 
chế CyP3A4. Các báo cáo về độc tính trên tim mạch liên quan đến sử dụng  
domperidon được đưa ra phân tích. Từ 2006 đến 2016, HSA nhận được 2 
trường hợp kéo dài khoảng QT liên quan đến domperidon. Xem xét việc sử 
dụng lâu dài thuốc này trên lâm sàng và tỷ lệ tương đối thấp các báo cáo biến 
cố bất lợi liên quan đến tim mạch, HSA đã tham khảo ý kiến của Hội đồng 
Tư vấn thuốc và đưa ra kết luận rằng: lợi ích của thuốc vượt trội hơn nguy cơ 
khi sử dụng thuốc hợp lý cho các chỉ định đã đề cập ở trên. Các biện pháp bổ 
sung được khuyến cáo để giảm nguy cơ độc tính trên tim mạch, các biện pháp 
này bao gồm giới hạn sử dụng thuốc cho bệnh nhân có nguy cơ cao và tăng 
cường các cảnh báo trên tim mạch trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Khuyến cáo của hSA
Chống chỉ định domperidon ở bệnh nhân kéo 
dài khoảng dẫn truyền tim, đặc biệt là khoảng 
QT, bệnh nhân rối loạn điện giải hoặc bệnh tim 
mạch và khi sử dụng đồng thời các thuốc kéo dài 
khoảng QT hoặc các chất có khả năng ức chế  
CyP3A4.
Tăng nguy cơ độc tính trên tim mạch được quan 
sát trên bệnh nhân 60 tuổi.
Nên sử dụng domperidon ở liều thấp nhất có 
hiệu quả và trong thời gian ngắn nhất có thể.
Với người lớn và trẻ trên 12 tuổi trên 35 kg, khuyến 
cáo liều dùng đường uống tối đa: 10 mg/lần x 3 
lần/ngày. Đối với dạng viên đạn đặt trực tràng: 
30 mg/lần x 2 lần/ngày.
Với trẻ dưới 12 tuổi và trẻ trên 12 tuổi dưới 35 
kg, khuyến cáo liều dùng đường uống là 0,25 
mg/kg x 3 lần/ngày. Đối với dạng viên đạn đặt 
trực tràng: 0,75 mg/kg x 2 lần/ngày

Nguồn:

1. http://canhgiacduoc.org.vn/canhgiacduoc/diemtin/ 
2. http://www.hsa.gov.sg/content/dam/hSa/hpRg/Safety_alerts_product_Recalls 
_Enforcement/adverse_drug_Reaction_News/2017/adR_News_may2017_Vol19_No1.pdf
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QuyếT Định đình chỉ, 
thu hồi thuốc

1. danh sách các thuốc bị đình chỉ lưu hành theo công văn của 
cục Quản lý dược, từ tháng 06 – 07/2017

Số công 
văn

Tên thuốc Thông tin thuốc Lí do đình chỉ

1 7999/
QLD-CL

Flotaxime 
tab 100 
mg (Cef-
podoxime 
proxetil 
100 mg 
potency)

Số lô: 601, HD: 
31/10/2019, SĐK: 
VN-10484-10 do Công 
ty Theragen Etex Co. 
Ltd., Korea sản xuất, 
Công ty cổ phần dược 
phẩm Trung ương  
Codupha nhập khẩu.

Không đạt tiêu chuẩn 
chất lượng về chỉ 
tiêu độ hòa tan theo 
tiêu chuẩn Dược điển 
nước sản xuất (Dược 
điển Hàn Quốc X) và 
cũng không đạt tiêu 
chuẩn theo các Dược 
điển tham chiếu.

2 8650/
QLD-CL

Vị viêm tán 
– V.A

Số lô: 28301216, HD: 
30/12/2018, SĐK: 
V47-H12-16 do Cơ sở 
Đông dược Vĩnh An  
sản xuất.

Không đạt tiêu chuẩn 
chất lượng về chỉ tiêu 
định tính tam thất 
và giới hạn nhiễm 
khuẩn.

3 8651/
QLD-CL 

Colchi-
cine 1 mg 
(Colchicine 
1 mg)

Số lô: oC106, HD: 
01/07/2018, SĐK: 
VN-11342-10 do Công 
ty Synmedic Laborato-
ries (Ấn Độ) sản xuất, 
Công ty TNHH Một 
thành viên Dược Sài 
Gòn (Sapharco)  
nhập khẩu.

Không đạt tiêu chuẩn 
chất lượng về chỉ tiêu 
tạp chất liên quan.

03
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Số công 
văn

Tên thuốc Thông tin thuốc Lí do đình chỉ

4 8653/
QLD-CL 

ome-
prazole 
Delayed 
Release 
Capsule 
(omepra-
zol  20 
mg)

Số lô: BNC0716032, 
HD: 29/07/2019, 
SĐK: VN-14944-12 do 
Công ty Brawn Labo-
ratories Ltd. (india) sản 
xuất, Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Trung ương 
Codupha nhập khẩu.

Không đạt tiêu chuẩn 
chất lượng về chỉ tiêu 
Độ đồng đều hàm 
lượng, định lượng.

5 9360/
QLD-CL 

Alphachy-
motrypsin 
BVP

Số lô: 03B17, HD: 
27/02/2019, SĐK: VD-
13220-10 do Công ty 
cổ phần BV Pharma  
sản xuất.

Không đạt tiêu chuẩn 
chất lượng về chỉ tiêu 
định lượng  
chymotrypsin theo 
tiêu chuẩn cơ sở.

6 9474/
QLD-CL 

Cefuroxim 
TVP 
(Cefuroxim 
125 mg)

Số lô: 015, HD: 
12/06/2018, SĐK: VD-
11749-10 do Công ty 
Cổ phần Dược phẩm TV 
Pharm sản xuất

Không đạt tiêu chuẩn 
chất lượng về chỉ tiêu 
hàm lượng  
Cefuroxim.

2.công văn số 175/TTKn ngày 07 tháng 07 năm 2017, Trung tâm 
kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm gửi đến Sở y tế để thông 
báo đến các cơ sở y tế:
Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm nhận mẫu gửi kiểm nghiệm 
thuốc Viên nén bao phim ZiNNAT 500 mg (hoạt chất Cefuroxime 500 mg);  
số giấy phép nhập khẩu ghi trên bao bì: Glaxo operations uK Limited – Anh do 
khách hàng nghi ngờ gửi đến kiểm tra chỉ tiêu định tính và định lượng. Kết quả 
kiểm nghiệm định tính không đúng hoạt chất Cefuroxime axetil như thành phần 
ghi trên nhãn.
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