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Lọ
Cefalotin

(1g Cephalothin)

Dạng dùng, hàm lượng:

-         Tiêm tĩnh mạch, tiêm bắp hoặc 

tiêm truyền tĩnh mạch.

-         Ống 5ml  * 200mg/ml;

Chỉ định:

-         Di chứng của tai biến mạch máu 

não khi đường uống không phù hợp.

4 Lọ

3

I. Thông báo thuốc mới

-         Điều trị phối hợp hay đơn độc 

trong chứng giật rung cơ.

1. Tân dược:

Ghi chú

1 Ống

STT Đơn vị

Oribier 200mg

(Acetylcystein 200mg/8ml)

Quibay

Humulin 70/30

(10ml x 100IU Insulin)

       Khoa Dược hiện nay có 2 loại thuốc có cùng hoạt chất là Piracetam nhưng được 

bào chế dưới 2 dạng dùng khác nhau. Sau đây là lưu ý về chỉ định của từng dạng bào 

chế để các bác sĩ chủ động trong việc chỉ định sử dụng thuốc (tránh xuất toán thuốc của 

Bảo hiểm y tế).

Stacetam

-         Bệnh nhân bị hôn mê, suy giảm 

nhận thức, đau đầu, chóng mặt có lien 

quan đến chấn thương sọ não.

30% insulin 

hòa tan và 

70% insulin 

isophan
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Tên thuốc mới

(nồng độ, hàm lượng)

Tên thuốc cũ

(nồng độ, hàm 

lượng)

II. Thông báo (lưu ý chỉ định thuốc)

Dạng dùng, hàm lượng:

-         Đường uống.

-         Viên nén 800mg.

Chỉ định:

-         Điều trị triệu chứng chóng mặt

-         Ở người cao tuổi: suy giảm trí nhớ, chóng 

mặt, kém tập trung hoặc thiếu tỉnh táo, thay đổi 

khí sắc, rối loạn hành vi, kém chú ý đến bản 

thân, sa sút trí tuệ do nhồi máu não nhiều ổ.

 -  Đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp.

-  Dùng bổ trợ trong điều trị giật rung cơ có 

nguồn gốc vỏ não.



-         Chứng giật rung cơ : liều khởi 

đầu 7,2g/ngày/2-3 lần. 3-4 ngày một 

lần, tăng thêm 4,8g mỗi ngày cho tới 

liều tối đa là 24g/ngày.

-         Chứng nghiện rượu : liều khởi 

đầu 12g/ngày trong giai đoạn thải độc, 

sau đó chuyển sang dùng đường uống.

-         Nghiện rượu mãn tính.

Liều dùng: 

-         Di chứng của tai biến mạch máu 

não  (Giai đoạn bán cấp, cấp, bệnh 

khởi phát ít nhất 15 ngày): 4,8g -

6g/ngày.

-         Điều trị hôn mê, Suy giảm nhận 

thức, nhức đầu, chóng mặt sau chấn 

thương sọ não : liều 9-12g/ngày sau 

đó chuyển sang dùng thuốc đường 

uống.

Liều dùng: 

Liều thường dùng: 30-160mg/kg/ngày chia 2-

3 lần. 

-   Suy giảm nhận thức sau chấn thương sọ 

não: Liều ban đầu là 9-12g/ngày. Liều duy trì 

là 2,4g. Uống ít nhất trong 3 tuần

-         Điều trị dài ngày cho các triệu chứng tâm 

thần thực thể ở người cao tuổi : 1,2-2,4g/ngày. 

Tùy từng trường hợp. liều cao nhất có thể là 

4,8g /ngày trong những tuần đầu.

 -   Điều trị giật rung cơ: liều 7,2g/ngày/2-3 

lần. 3-4 ngày một lần, tăng thêm 4,8g mỗi ngày 

cho tới liều tối đa là 20g/ngày.

 -   Điều trị nghiện rượu: 12g/ngày trong thời 

gian cai rượu đầu tiên. Điều trị duy trì: uống 

2,4g/ngày.

 -   Thiếu máu hồng cầu liềm: 

160mg/kg/ngày/4 lần

 - Điều trị nghiện rượu.

 - Điều trị bệnh thiếu máu hồng cầu liềm. Ở trẻ 

em điều trị hỗ trợ chứng khó đọc



STT Hoạt chất
Đường dùng 

và/hoặc dạng dùng

Tiêm: Dung dịch 

tiêm tĩnh mạch

Uống: Dung dịch 

uống

2 Ephedrin
Tiêm: Dung dịch 

tiêm

3 Naloxon
Tiêm: Dung dịch 

tiêm

4 Papaverin Tiêm: dung dịch tiêm

II. DANH MỤC DANH MỤC THUỐC CHIA LIỀU TẠI BỆNH VIỆN:

STT Tên thuốc Hoạt chất
Quy cách 

đóng gói

ĐƯỜNG 

DÙNG

1 Azipowder 200mg/5ml Azithromycin

Lọ để pha 

15ml hỗn 

dịch

Uống: dạng 

hỗn dịch

2 Ivytus 35mg/5ml
Cao lá cây thường 

xuân khô
Chai 200ml

Uống: dạng 

siro

1 Digoxin

I. DANH MỤC THUỐC HIẾM THEO YÊU CẦU ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN:

 (Theo Quyết định số 37/QĐ-BYT ngày 20/11/2008 về việc ban hành danh mục thuốc 

hiếm theo yêu cầu điều trị)

DANH MỤC THUỐC HIẾM THEO YÊU CẦU ĐIỀU TRỊ 

VÀ DANH MỤC THUỐC CHIA LIỀU TẠI BỆNH VIỆN

BỆNH VIỆN YDCT HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 29 tháng 01 năm 2018


