
 

STT TÊN BIỆT DƯỢC Tên hoạt chất 
Đơn 

vị 
Ghi chú 

DANH MỤC THUỐC CẦN ĐƯỢC BẢO QUẢN Ở NHIỆT ĐỘ 2 – 8
0
C 

1 

Humalog Mix 50/50 Kwikpen (Insulin lispro 

(trong đó 50% là insulin lispro và 50% là hỗn dịch 

insulin lispro protamine)) 300U (tương đương 

10,5mg) 

Insulin lispro (trong đó 

50% là insulin lispro và 

50% là hỗn dịch insulin 

lispro protamine) 

Bút 

tiêm 

Bút chưa sử dụng bảo quản 

ở 2 – 80C  

Sau khi sử dụng lần đầu 

bảo quản ở nhiệt độ dưới 

300C C (không nên để 

trong tủ lạnh), tránh ánh 

sáng. 

Sử dụng tối đa 6 tuần. 

2 

Humalog Mix 75/25 Kwikpen (Insulin lispro 

(trong đó 25% là dung dịch insulin lispro và 75% 

là hỗn dịch insulin lispro protamine)) 300U 

(tương đương 10,5mg) 

Insulin lispro (trong đó 

25% là dung dịch 

insulin lispro và 75% là 

hỗn dịch insulin lispro 

protamine) 

Bút 

tiêm 

Bút chưa sử dụng bảo quản 

ở 2 – 80C  

Sau khi sử dụng lần đầu 

bảo quản ở nhiệt độ dưới 

300C 300C (không nên để 

trong tủ lạnh), tránh ánh 

sáng. 

Sử dụng tối đa 6 tuần. 

3 
Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế (SAT) 

(Globulin kháng độc tố uốn ván) 1500 đvqt 

Globulin kháng độc tố 

uốn ván 
Ống  

4 
Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế (SAT) 

(Globulin kháng độc tố uốn ván) 1500 đvqt 

Globulin kháng độc tố 

uốn ván 
Ống  

5 Hyasyn Forte (Natri hyaluronat) 20mg/2ml Natri hyaluronat 
Bơm 

tiêm 
 

6 
Insunova-G Pen (Insulin Glargine (rDNA origin) - 

100IU/ml) 100IU/ml 

Insulin Glargine (rDNA 

origin) - 100IU/ml 

Bút 

tiêm 

Bút chưa sử dụng bảo quản 

ở 2 – 80C  

Sau khi sử dụng lần đầu 

bảo quản ở nhiệt độ dưới 

300C (không nên để trong 

tủ lạnh), tránh ánh sáng. 

Sử dụng tối đa 6 tuần. 

Căn cứ danh mục thuốc sử dụng của Bệnh viện đa khoa Sài Gòn năm 2022 

Để tránh việc bảo quản thuốc không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị khi sử dụng thuốc 

trên người bệnh. 

Để đảm bảo việc bảo quản thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu sử dụng của bệnh 

nhân, khoa Dược Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ban hành danh mục thuốc cần được bảo quản ở nhiệt độ đặc 

biệt, danh mục được cập nhật, bổ sung trong quá trình sử dụng. Đề nghị quý khoa phòng và nhân viên y tế 

lưu ý nhằm tối ưu hóa việc bảo quản thuốc theo đúng yêu cầu về điều kiện bảo quản nhằm đảm bảo chất 

lượng thuốc ổn định trước khi đến tay người bệnh.  

DANH MỤC THUỐC CẦN ĐƯỢC BẢO QUẢN Ở NHIỆT ĐỘ ĐẶC BIỆT 



STT TÊN BIỆT DƯỢC Tên hoạt chất 
Đơn 

vị 
Ghi chú 

7 Milgamma N 100mg + 100mg + 1mg 

Thiamin HCL, 

Pyridoxin HCL, 

Cyanocobalamin 

Ống  

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

Insulin Human (rDNA) 

(isophane insulin 

crystals) + Insulin 

Human (rDNA) 

(soluble fraction) 

Lọ 

Lọ chưa mở bảo quản ở 2 – 

80C  

Lọ đã mở bảo quản ở nhiệt 

độ dưới 250C (không nên 

để trong tủ lạnh), tránh ánh 

sáng. 

Sử dụng tối đa 28 ngày. 

Nên ghi ngày mở nắp lên 

vỏ hộp. 

9 

Mixtard 30 FlexPen (Insulin người rDNA (30% 

insulin hòa tan và 70% insulin isophane)) 

300IU/3ml 

Insulin người rDNA 

(30% insulin hòa tan và 

70% insulin isophane) 

Bút 

tiêm 

Bút chưa sử dụng bảo quản 

ở 2 – 80C  

Sau khi sử dụng lần đầu 

bảo quản ở nhiệt độ dưới 

300C (không nên để trong 

tủ lạnh), tránh ánh sáng. 

Sử dụng tối đa 6 tuần. 

10 

Novomix 30 Flexpen (Insulin aspart biphasic 

(rDNA) 1ml hỗn dịch chứa 100U của insulin 

aspart hòa tan/insulin aspart kết tinh với 

protamine theo tỷ lệ 30/70 (tương đương 3,5 mg)) 

300U/3ml 

Insulin aspart biphasic 

(rDNA) 1ml hỗn dịch 

chứa 100U của insulin 

aspart hòa tan/insulin 

aspart kết tinh với 

protamine theo tỷ lệ 

30/70 (tương đương 3,5 

mg) 

Bút 

tiêm 

Bút chưa sử dụng bảo quản 

ở 2 – 80C  

Sau khi sử dụng lần đầu 

bảo quản ở nhiệt độ dưới 

300C 300C (không nên để 

trong tủ lạnh), tránh ánh 

sáng. 

Sử dụng tối đa 6 tuần. 

11 
Rocuronium 50mg (Rocuronium bromid) 

50mg/5ml 
Rocuronium bromid Ống  

12 
Ryzodeg® Flextouch® 100U/ml (7,68mg + 

3,15mg)/3ml 

Insulin degludec + 

Insulin aspart 

Bút 

tiêm 

Bút chưa sử dụng bảo quản 

ở 2 – 80C  

Sau khi sử dụng lần đầu 

bảo quản ở nhiệt độ dưới 

300C 300C (không nên để 

trong tủ lạnh), tránh ánh 

sáng. 

Sử dụng tối đa 6 tuần. 

13 Actrapid (Insulin Human) 1000IU/10ml Insulin Human Lọ 

Lọ chưa mở bảo quản ở 2 – 

80C  

Lọ đã mở bảo quản ở nhiệt 

độ dưới 250C (không nên 

để trong tủ lạnh), tránh ánh 



STT TÊN BIỆT DƯỢC Tên hoạt chất 
Đơn 

vị 
Ghi chú 

sáng. 

Sử dụng tối đa 28 ngày. 

Nên ghi ngày mở nắp lên 

vỏ hộp. 

14 
BFS-AMIRON 150MG/3ML (Amiodaron 

(hydroclorid)) 150MG/3ML 

Amiodaron 

(hydroclorid) 
Lọ  

15 
Bupivacaine Aguettant 5mg/ml (Bupivacain 

hydrocloride) 5mg/ml 

Bupivacain 

hydrocloride 
Lọ  

16 Asoct (Octreotid) 0.1mg/ml Octreotid Ống  

17 
Asoct (Octreotide (dưới dạng Octreotid acetate)) 

0,1mg/ml 

Octreotide (dưới dạng 

Octreotid acetate) 
Ống  

18 Rocalcic 100 (Calcitonin) 100UI Calcitonin Ống  

19 Eprex 2000 U (Epoetin alfa) 2000 IU/0,5 ml Epoetin alfa Ống  

2. DANH MỤC THUỐC CẦN ĐƯỢC BẢO QUẢN Ở NHIỆT ĐỘ < 25
0
C 

1 Colistin TZF (Colistin) 1MIU Colistine Lọ  

2 Diazepam 10mg/2ml (Diazepam) Diazepam Ống  

3 Imipenem Cilastatin Kabi 0,5g + 0,5g 

Imipenem (dưới dạng 

Imipenem monohydrat) 

500mg + Cilastatin 

(dưới dạng Cilsatatin 

natri) 500mg 

 

Lọ 

 

4 
Pethidine-hameln 50mg/ml (Pethidin hydroclorid) 

100mg/2ml 
Pethidin hydroclorid Ống 

 

5 
Pizulen (Meropenem (dưới dạng Meropenem 

trihydrat)) 1g 

Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrat) 
Lọ 

 

6 
Tilatep for I.V. Injection 200mg (Teicoplanin*) 

200mg 
Teicoplanin* Lọ 

 

Trân trọng./. 

Đơn vị thông tin thuốc- Khoa Dược BVĐKSG 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                             

 


