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

Để tránh việc dùng thuốc không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị 

trên bệnh nhân.  

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

dụng của bệnh nhân, khoa Dược Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ban hành danh mục 

thuốc không nên bẻ- nhai- nghiện, danh mục được cập nhật, bổ sung trong quá trình 

sử dụng. Đề nghị quý bác sĩ và nhân viên y tế lưu ý nhằm tối ưu hóa việc sử dụng và 

tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân.  

DANH MỤC THUỐC KHÔNG NÊN BẺ - NHAI - NGHIỀN 

 Khi viên thuốc bị nhai, bẻ hoặc nghiền có thể dẫn đến thay đổi độ ổn định và 

tác dụng của nó, làm tăng độc tính hoặc khó uống do có mùi khó chịu, có vị đắng. Các 

thuốc không nên bẻ, nhai hoặc nghiền gồm có: 

 1) Viên phóng thích kéo dài: Viên thuốc được bào chế để giải phóng hoạt chất 

trong thời gian dài làm cho nồng độ thuốc trong máu ổn định, giảm số lần dùng thuốc. 

Thuốc thường có các ký hiệu chi tiết theo bảng dưới đây:  

Kí hiệu Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 

CR Controlled Release Phóng thích có kiểm soát 

CD Controlled Delivery Phóng thích có kiểm soát 

MR Modified Release Phóng thích có kiểm soát 

SR/Dur Sustained Release Phóng thích kéo dài 

XL/XR/ER Extended Release Phóng thích kéo dài 

LP Libération Prolongée Phóng thích kéo dài 

PA Prolonged Action Tác dụng kéo dài 

SA Sustained Action Tác dụng kéo dài 

LA Long Acting Tác dụng kéo dài 

DA Delayed Action Tác dụng chậm 

Retard Retard Chậm 

ZOK Zero order kinetic 

Dạng thuốc phóng thích theo động 

học bậc 0 (Nồng độ thuốc hằng định 

theo thời gian) 

Có một số thuốc thuộc nhóm trên nhưng không có ký hiệu như Lypanthyl 

Supra 160mg dạng viên nén bao phim chứa các hạt giải phóng có kiểm soát, Kaldyum 

dạng viên giải phóng có kiểm soát,… 



 2) Viên bao tan trong ruột: Là dạng bào chế để thuốc đi qua dạ dày còn 

nguyên vẹn, chỉ tan ở tá tràng và phóng thích dược chất tại ruột. Mục đích của thuốc 

này gồm có: 

- Để ngăn ngừa dược chất bị phân hủy trong môi trường có acid của dạ dày 

- Tránh kích ứng đường tiêu hóa, tránh tổn thương răng và niêm mạc miệng, 

ngăn ngừa dược chất phóng thích ở dạ dày, gây hại cho niêm mạc dạ dày 

- Duy trì dạng thuốc đến vị trí đích ở đường tiêu hóa 

3) Thuốc ngậm dưới lưỡi: Thuốc được bào chế nhằm mục đích giải phóng 

dược chất ở khoang miệng và được hấp thu trực tiếp vào máu thông qua hệ thống mao 

mạch phong phú dưới lưỡi. Thuốc đi thẳng vào hệ tuần hoàn chung và không bị 

chuyển hóa bước một qua gan. 

4) Thuốc chứa dược chất có nguy cơ gây hại cho người tiếp xúc: Là thuốc 

điều trị ung thư, thuốc gây độc tế bào, thuốc ức chế miễn dịch. Việc nhai hoặc nghiền 

các thuốc này có thể không ảnh hưởng đến dược động học của thuốc nhưng sẽ tạo ra 

các hạt phân tử có khả năng gây hại cho người thao tác do hít phải các phân tử này. 

5) Thuốc rất đắng, có mùi khó chịu: Thường nhà sản xuất hay bao những 

viên thuốc này với đường để che lấp mùi vị, giúp người bệnh dễ uống hơn. Nếu bẻ 

nhỏ, nghiền nát, lớp đường bao ngoài sẽ mất đi, người bệnh sẽ không chịu được vị 

đắng khó chịu của dược chất. 

6) Thuốc viên sủi: Đây là loại thuốc cần được làm tan hoàn toàn trong nước 

trước khi đưa vào cơ thể. Thuốc dạng sủi là dạng phải giữ nguyên viên, tránh ẩm tốt 

để giữ nguyên hoạt chất và chỉ uống sau khi hòa tan. 



DANH SÁCH MỘT SỐ THUỐC KHÔNG NÊN BẺ - NHAI - NGHIỀN  

TẠI BỆNH VIỆN NĂM 2022 

STT 
Tên thuốc, hàm 

lượng 
Hoạt chất Dạng bào chế Ghi chú 

1 
Alsiful S.R. Tablets 

10mg 
Alfuzosin hydroclorid 

Viên nén phóng 

thích kéo dài 
  

2 Aspirin 81 Acid Acetyl salicylic 
Viên nén bao phim 

tan trong ruột  
  

3 Augmentin 1g 

Amoxicillin (Dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate); 

Acid Clavulanic (Dưới 
dạng clavulanat potassium) 

Viên nén bao phim 

Nên nuốt cả viên và không được 

nhai. Nếu cần, có thể bẻ đôi viên 

thuốc rồi nuốt và không được nhai 
(Khuyến cáo của NSX). 

4 
Augmentin 625mg 

tablets 

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrate) 

500mg; Acid Clavulanic 
(dưới dạng Kali 

clavulanate) 125mg 

Viên nén bao phim 

Nên nuốt cả viên và không được 

nhai. Nếu cần, có thể bẻ đôi viên 

thuốc rồi nuốt và không được nhai 

(Khuyến cáo của NSX). 

5 Avodart 0,5mg Dutasteride Viên nang mềm 
Tiếp xúc với chất chứa trong nang 
có thể gây nên kích ứng niêm mạc 

miệng – hầu họng. 

6 Beprasan 10mg Rabeprazol natri 
Viên nén bao phim 

kháng dịch vị 
  

7 Calci D-Hasan 
Calci carbonat + Vitamin 
D3 

Viên nén sủi   

8 
Calcium Stella 

500mg 

Calci 500mg (dưới dạng 

calci carbonat 300mg + 

Calci lactat gluconat 
2.940mg) 

Viên nén sủi   

9 Ciprobay 500 Ciprofloxacin Viên nén bao phim 

Thuốc bao phim đường do thuốc 

rất đắng nên không được bẻ, 
nghiền, nhai khi dùng thuốc 

(Khuyến cáo NSX)  

10 Colitis 

Nha đảm tử, Berberin 

clorid, Tỏi, Mộc hương, Cát 
căn 

Viên bao phim tan 

trong ruột 
  

11 Concor 5mg Bisoprolol fumarate Viên nén bao phim 

Thuốc có tá dược Hypromellose 

có chức năng phóng thích có kiểm 

soát nên không được bẻ, nghiền, 
nhai khi dùng thuốc 

12 Concor Cor 2,5mg Bisoprolol fumarate Viên nén bao phim 

Thuốc có tá dược Hypromellose 

có chức năng phóng thích có kiểm 
soát nên không được bẻ, nghiền, 

nhai khi dùng thuốc 



STT 
Tên thuốc, hàm 

lượng 
Hoạt chất Dạng bào chế Ghi chú 

13 Contiflo OD 0,4mg  Tamsulosin HCL 
Viên nang tác dụng 

kéo dài 
  

14 Dalekine 500 Valproat natri 
Viên nén bao phim 

tan trong ruột 
  

15 
Debomin 940mg + 
10mg 

Magnesi lactat dihydrat + 
vitamin B6 

Viên nén sủi   

16 Devitoc 200mg Celecoxib Viên nén sủi   

17 
DH-Metglu XR 

1000 
Metformin hydroclorid 

Viên nén phóng 

thích kéo dài 
  

18 Donox 20mg 
Isosorbid (dinitrat hoặc 

mononitrat) 

Viên nén tác dụng 

kéo dài 
  

19 Dorocron MR 60mg Gliclazid 
Viên nén giải 

phóng có biến đổi 
  

20 
Duspatalin retard 
200mg 

Mebeverin hydroclorid 
Viên nang cứng 
giải phóng kéo dài 

  

21 
Ebastine Normon 
10mg orodispersible 

tablets 

Ebastine 
Viên nén phân tán 

trong miệng 
  

22 Estor 40mg 

Esomeprazol (dạng vi hạt 

bao tan trong ruột chứa 

Esomeprazol magnesium 

dihydrat) 

Viên nén bao tan 

trong ruột 
  

23 
Felodipin Stella 

5mg Retard 
Felodipin 

Viên nén bao phim 

phóng thích kéo dài 
  

24 Gastevin 30mg Lansoprazol Viên nang 

Thuốc có tá dược Hypromellose 

có chức năng phóng thích có kiểm 
soát nên không được bẻ, nghiền, 

nhai khi dùng thuốc 

25 Gliclada 30mg Gliclazid 
Viên nén phóng 

thích kéo dài 
  

26 
Glucophage XR 
500mg 

Metformin hydrochloride 
Viên nén phóng 
thích kéo dài 

  

27 Gomzat 10mg Alfuzosin 
Viên nén bao phim 

giải phóng kéo dài 
  

28 Imidu 60mg 
Isosorbid (dinitrat 

hoặcmononitrat) 

Viên nén tác dụng 

kéo dài 
  



STT 
Tên thuốc, hàm 

lượng 
Hoạt chất Dạng bào chế Ghi chú 

29 Kagasdine 20mg Omeprazol Viên nang cứng 
Nuốt cả viên cùng với nhiều 
nước, không phá vỡ viên nang 

(Khuyến cáo của NSX)  

30 Kaldyum 600mg Kali clorid 
Viên giải phóng có 

kiểm soát 
  

31 Klacid MR 500mg Clarithromycin 
Viên nén giải 

phóng biến đổi 
  

32 Klamentin 875/125 

Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicillin trihydrat) + 
Acid clavulanic (dưới dạng 

kali clavulanat - avicel) 

Viên nén bao phim 

Chỉ được bẻ đôi viên thuốc khi 

cần thiết, không được nhai hoặc 

nghiền (Khuyến cáo của NSX) 

33 
Komboglyze XR 

5mg; 1000mg 
Metformin+saxagliptin Viên nén bao phim   

34 
Komboglyze XR 
5mg; 500mg 

Metformin+saxagliptin Viên nén bao phim   

35 Martaz 20mg Rabeprazol natri 
Viên nén bao phim 

tan trong ruột 
  

36 Metiny 375mg Cefaclor 
Viên giải phóng có 

kiểm soát 
  

37 
Nifedipin Hasan 20 
Retard 

Nifedipin 
Viên nén bao phim 
tác dụng kéo dài 

  

38 Nitralmyl 0,6 
Glyceryl trinitrat 
(Nitroglycerin) 

Viên nén đặt dưới 
lưỡi  

39 
Pancres Pancreatin 

170mg 

Amylase + lipase + 

protease 

Viên nén bao tan 

trong ruột 
  

40 Pantostad 40 Pantoprazol 
Viên nén bao phim 
tan trong ruột 

  

41 
Perglim M-1 1mg + 

500mg 

Glimepiride + Metformin 

hydrochloride 

Viên nén phóng 

thích chậm 
  

42 
Perglim M-1 
1mg+500mg 

Glimepirid+Metformin 
Viên nén phóng 
thích chậm 

  

43 
Perglim M-2 2mg + 

500mg 

Glimepiride + Metformin 

hydrochloride 

Viên nén phóng 

thích chậm 
  

44 
Pyme Diapro MR 

30mg 
Gliclazid 

Viên giải phóng có 

kiểm soát 
  



STT 
Tên thuốc, hàm 

lượng 
Hoạt chất Dạng bào chế Ghi chú 

45 
SaVi Mesalazine 

500 
Mesalazin 

Viên  nén bao phim 

tan trong ruột 
  

46 Stadnex 40 Cap Esomeprazol Viên nang cứng 

Nên uống nguyên viên thuốc cùng 

nhiều nước, không nên nhai hoặc 
nghiền viên thuốc (Khuyến cáo 

của NSX) 

47 Trimpol MR 35mg 
Trimetazidine 

dihydrochloride 

Viên nén giải 

phóng chậm 
  

48 Trosicam 15mg  Meloxicam 
Viên nén phân tán 

tại miệng 
  

49 Vaspycar MR 35mg Trimetazidin dihydroclorid 
Viên giải phóng có 

kiểm soát 
  

50 Vitamin C Stella 1g  Vitamin C Viên nén sủi bọt   

Trân trọng./.  

         DS. Nguyễn Thành Đạt- Khoa Dược BVĐKKSG 


