
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

KHU VỰC NGỌC HỒI 
 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

     Số:         Ngọc Hồi, ngày      tháng     năm  

V/v thông tin thuốc tháng 12  

 

Kính gửi: Các khoa, phòng trực thuộc. 
 

Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế về 
việc Quy định tổ chức và hoạt động của khoa dược Bệnh viện; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; Luật tiếp cận thông tin 
số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội ban hành Luật tiếp cận thông 

tin. 

Cập nhật thông tin thuốc đến Bác sỹ đang phục vụ khám, chữa bệnh và 
một số nhân viên y tế có liên quan đến sử dụng thuốc tại Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Ngọc Hồi như sau: 

Thông tin thuốc mới: Vinbrex 80 ( Tobramycin 80mg)       

                         Metronidazol ( Metronidazol 500mg) 

       Tam thất viplant (Bột tam thất) 

  Giao phòng Hành chính quản trị đăng tải nội dung theo tờ Hướng dẫn sử 
dụng 03 thuốc (có nội dung kèm theo) tại chuyên mục Thông tin thuốc trên trang 

thông tin điện tử của Bệnh viện để phục vụ nhân viên y tế tại khoa, phòng tự cập 
nhật kiến thức liên quan đến sử dụng thuốc nhằm thực hiện công tác sử dụng 

thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi ./. 

Nơi nhận:                                                                                    KT.GIÁM ĐỐC 

- BGĐ (b/c); 
- Các khoa, phòng trực thuộc (t/h);                                  
- Lưu:  VT; KD. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Đặng Văn Đào 

 
 

 
 



 

STT Tên thuốc Hoạt chất-Nhóm dược lý Chỉ định Chống chỉ định Liều dùng 

1 Vinbrex 
( Tobramycin80 mg) 

Vinbrex là kháng sinh 
nhóm Aminoglycosid 

Tobramycin được chỉ 
định điều trị các nhiễm 

khuẫn: Nhiễm khuẫn 
thần kinh trung ương: 

Viêm màng não, nhiễm 
khuẫn huyết, nhiễm 
khuẫn huyết ở trẻ sơ sinh 

-Nhiễm khuẫn đường 
ruột: Viêm phúc mạc, 

nhiễm khuẫn đường tiết 
niệu phức tạp và tái phát 

bao gồm viêm bể thận và 
viêm bàng quang.  

-Nhiễm khuẫn đường hô 
hấp dưới: Viêm phổi, 

viêm phế quản phổi, 
viêm phế quản cấp tính.  

-Nhiễm khuẫn da, xương 
và mô mềm bao gồm cả 
bỏng. 

-Tobramycin có thể được 
xem xét sử dụng trong 

những trường hợp nhiễm 
khuẫn tụ cầu nặng khi 

penicilin và các thuốc ít 
có khả năng gây độc 

Quá mẫn với 
Tobramycin hoặc 

với bất kỳ thành 
phần nào của thuốc 

. Người có tiền sử 
dị ứng với các 
kháng sinh loại 

Aminoglycosid do 
có thể mẫn cảm 

chéo. Tiêm nội tủy 
mạc. 

Bệnh nhân có chức 
năng thận bình 

thường: 
Người lớn: NK 

nặng 3mg/kg/ngày, 
chia làm 3 liều nhỏ 
cách nhau 8giờ/lần. 

Với nhiễm khuẫn 
đe dọa tính mạng, 

liều dùng có thể 
tăng lên đến 

5mg/kg/ngày, chia 
đều các liều nhỏ 

cách nhau 6-8 
giờ/lần. Liều dùng 

nên được giảm 
xuống 3mg/kg/ngày 

càng sớm càng tốt. 
Trẻ em: 6-
7,5mg/kg/ngày, 

chia đều làm 3-4 
lần/ngày  

Trẻ sơ sinh: Liều 
tối đa 4mg/kg/ngày 

chia làm 2 lần, 
12giờ/lần đối với 



khác bị chống chỉ định, 

trong khi kết quả thử 
nghiệm tính nhạy cảm 
của vi khuẫn và đánh giá 

lâm sàng cho thấy việc 
sử dụng tobramycin là 

thích hợp. 

trẻ có trọng lượng 

cơ thể 1,5-2,5kg. 
Thời gian điều trị 
7-10ngày. 

Bệnh nhân suy 
giảm chức năng 

thận:Sau khi tiêm 
liều 1mg/kg/lần, 

liều tiếp theo được 
điều chỉnh giảm 

liều cách nhau 8h 

2 Metronidazol 
500mg/100ml 

Metronidazol là thuốc 
kháng khuẩn nhóm 

nitroimidazol 

Dự phòng  và điều trị các 
NK do vi khuẫn kỵ khí 

gây ra: Nk ở hệ thần kinh 
trung ương, NK tai-mũi-

họng, NT phổi và màng 
phổi, viêm màng trong 

tim,NT đường tiêu hóa 
và vùng bụng, NK phụ 

khoa, NT xương khớp, 
NK máu có viêm tĩnh 
mạch huyết khối.  

Trong các trường 
hợp mẫn cảm với 

metronidazol hoặc 
các dẫn xuất 

nitroimidazol khác. 
Người bị bệnh tăng 

natri huyết, bị ứ 
dịch. 

Dùng tiêm truyền 
tĩnh mạch, tốc độ 

truyền 5ml/phút 
+Người lớn và trẻ 

em trên 12 tuổi: 
Trong ngày điều trị 

đầu tiên, cứ cách 6-
8h một lần dùng 

500mg 
metronidazol, cho 
đến tối đa 2g/ngày, 

trong ngày thứ hai 
và những ngày tiếp 

theo, cứ cách 12 
giờ dùng 500mg. 

Thông thường , 
thời gian điều trị là 



5-7 ngày. Dự 

phòng NK trước 
mổ liều duy nhất 
0,5-1g ngay trước 

khi bắt đầu mổ. 
+trẻ em <12tuổi: 

cách 8h một lần 
dùng 7-10mg/kg 

thể trọng  

3 Tam thất vinaplant Tam thất là chế phẩm 
YHCT thuộc nhóm Bổ 

huyết  

Bồi bổ cơ thể, bổ máu, 
phục hồi sức khỏe phụ 

nữ sau sinh.Chữa chứng 
chảy máu do ứ huyết: Ho 

ra máu, chảy máu cam, 
kiết lỵ ra máu, rong kinh. 

Chữa sưng đau do chấn 
thương, thiếu máu, người 

mệt mỏi, hoa mắt, chóng 
mặt. 

Không dùng thuốc 
cho phụ nữ có thai 

Ngày 2-3 lần sau 
bữa ăn. Trẻ em<6 

tuổi, mỗi lần 1 gói 
3g. Trẻ từ 6-14 

tuổi, mỗi lần 1-2 
gói 3g.Trẻ từ 14 

tuổi và người lớn, 
mỗi lần 2-3 gói. 

 
Trích tờ hướng dẫn sử dụng thuốc của các thuốc: Vinbrex 80mg, Metronidazol 500mg, Tam thất vinnaplant.  
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