
HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ

Ngày     tháng      năm  2022

STT Tên thuốc Tên thuốc nhầm lẫn Ghi chú Loại LASA

1

Amiparen -5 (Các axit amin) 5% 

200ml

Amiparen - 10 (Các axit amin) 

10% 200ml

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng chai nhựa chứa 200 ml dung dịch

- Cùng dạng bào chế

- Cùng giống quy cách đóng gói

*Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 5 và 10

LASA

(look alike sound alike)

2

Aerrane 250ML (Isofluran) 

100%; 250ML

Aerrane 100ML (Isoflurane) 

100%; 100ML

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng hàm lượng

- Cùng chai thủy tinh màu nâu, nhãn màu 

tím.

- Cùng dạng bào chế

- Cùng giống quy cách đóng gói

*Khác nhau:

- Khác thể tích chai: 250ml và 100ml

LASA

(look alike sound alike)

3

Glucose 5% (Glucose) Glucose 10% (Glucose)

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng chai nhựa chứa 500 ml dung dịch,

- Cùng dạng bào chế

- Cùng giống quy cách đóng gói

*Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 5% và 10%

LASA

(look alike sound alike)

4

Humalog Mix 50/50 Kwikpen 

100IU/ml x 3ml (Insulin trộn 

(M))

Humalog Mix 75/25 Kwikpen 

100IU/ml x 3ml (Insulin trộn (M))

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng dạng bào chế

- Cùng giống quy cách đóng gói

*Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 50/50 và 75/25

- Humalog Mix 50/50 có màu trắng đỏ

- Humalog Mix 75/25 có màu trắng vàng

LASA

(look alike sound alike)

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

I.  Nhìn giống nhau, đọc giống nhau (LASA - look alike sound alike)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN

DANH MỤC THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU, ĐỌC GIỐNG NHAU

(LASA - LOOK ALIKE, SOUND ALIKE)
(Đính kèm văn bản số      /CV-BVĐKSG ngày 09/06/2022 về việc ban hành danh mục thuốc LASA năm 2022)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LASA 2022 1 THUỐC TIÊM



STT Tên thuốc Tên thuốc nhầm lẫn Ghi chú Loại LASA

5

Lovenox 60MG (Enoxaparin 

(natri))

Lovenox 40MG (Enoxaparin 

(natri))

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng dạng bào chế

- Cùng giống quy cách đóng gói

*Khác nhau:

- Khác hàm lượng, màu sắc:

+ Lovenox 60mg bơm tiêm màu cam

+ Lovenox 40mg bơm tiêm màu vàng

LASA

(look alike sound alike)

6

Morihepamin 200 Morihepamin 500

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng hàm lượng

- Cùng dạng bào chế

- Cùng túi nhựa dẻo trong suốt

- Cùng giống quy cách đóng gói

*Khác nhau:

- Khác thể tích mỗi túi:

+ Morihepamin 200 chứa 200ml dung dịch

+ Morihepamin 500 chứa 500ml dung dịch

LASA

(look alike sound alike)

7

Natri clorid 0,9 % 100ML (Natri 

clorid)

Natri Clorid 0,9% 250ML (Natri 

clorid)

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng choạt chất

- Cùng dạng bào chế

- Cùng giống quy cách đóng gói

*Khác nhau:

- Khác thể tích mỗi chai: 100ml và 250ml

- Khác quy cách đóng gói

LASA

(look alike sound alike)

8

Natri Clorid 0,9% 500ML (Natri 

clorid)

Natri Clorid 0,9% 250ML (Natri 

clorid)

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng choạt chất

- Cùng dạng bào chế

- Cùng giống quy cách đóng gói

*Khác nhau:

- Khác thể tích mỗi chai: 500ml và 250ml

- Khác quy cách đóng gói

LASA

(look alike sound alike)

9

NovoMIX 30 Flexpen (Insulin 

aspart biphasic) 300U/3ml

NovoRAPID Flexpen (Insulin 

aspart) 300 IU/3ml

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hàm lượng

- Cùng choạt chất

- Cùng dạng bào chế

- Cùng giống quy cách đóng gói

*Khác nhau:

- Khác màu sắc:

+ Novomix nhãn bút màu xanh

+ Novorapid nhãn bút màu cam 

LASA

(look alike sound alike)

LASA 2022 2 THUỐC TIÊM



STT Tên thuốc Tên thuốc nhầm lẫn Ghi chú Loại LASA

10

Nước cất tiêm 10ML (Nước cất 

pha tiêm)

Nước Cất PHA Tiêm 5ML (Nước 

cất pha tiêm)

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng ống thủy tinh trắng chứa dung dịch 

trong suốt

- Cùng hàm lượng

- Cùng choạt chất

- Cùng dạng bào chế

- Cùng giống quy cách đóng gói

*Khác nhau:

- Khác thể tích ống: 10ml và 5ml

- Khác quy cách đóng gói

LASA

(look alike sound alike)

11

Nước muối sinh lý Natri clorid 

0,9% 1000ML (Natri clorid)

    Nước muối sinh lý Natri clorid 

0,9% 500ML (Natri clorid)

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng chai nhựa màu trắng chứa dung dịch 

trong suốt

- Cùng hàm lượng

- Cùng choạt chất

- Cùng dạng bào chế

*Khác nhau:

- Khác thể tích chai: 1000ml và 500ml

- Khác quy cách đóng gói

LASA

(look alike sound alike)

12

Zobacta 2,25G (Piperacillin 2g + 

Tazobactam 0,25g)

Zobacta 3,375G (Piperacillin 3g 

+Tazobactam 0,375g)

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng choạt chất

- Cùng lọ thủy tinh chứa bột màu trắng

- Cùng dạng bào chế

- Cùng giống quy cách đóng gói

*Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Zobacta 2,25g hộp và lọ màu xanh lá cây

- Zobacta 3,375g hộp và lọ màu xanh dương

LASA

(look alike sound alike)

13

Povidone (Povidon Iodin) 10% 

chai 1100ml

Povidone (Povidon Iodin) 10% 

chai 260ml

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng chai nhựa màu vàng chứa dung dịch 

màu nâu.

- Cùng hàm lượng

- Cùng choạt chất

- Cùng dạng bào chế

*Khác nhau:

- Khác thể tích chai: 1100ml và 260ml

- Khác quy cách đóng gói

LASA

(look alike sound alike)

14

PoviDONE (Povidon Iodin) 10% 

chai 1100ml

PoviDINE (Povidon iodine) 5% 

chai 20ml

* Giống nhau:

- Cùng choạt chất

- Cùng dạng bào chế

*Khác nhau:

- Khác NSX

- Khác hàm lượng: 10% và 5%

- Khác thể tích chai: 1100ml và 20ml 

- Khác quy cách đóng gói

LASA

(look alike sound alike)

LASA 2022 3 THUỐC TIÊM



STT Tên thuốc Tên thuốc nhầm lẫn Ghi chú Loại LASA

1

Fenilham (fentanyl) 50mcg/ml Opiphine (Morphin) 10mg/1ml

* Giống nhau:

- Cùng NSX.

- Cùng dạng bào chế

- Cùng giống quy cách đóng gói

*Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Tên thuốc đọc khác nhau

- Màu sắc ống thủy tinh khác nhau:

+ Fenilham ống thủy thinh màu trắng.

+ Opiphine  ống thủy thinh màu nâu.

LA

(Look Alike)

2

Midazolam-Hameln 5mg/ml 

(Midazolam) 5mg/ml

Paciflam (Midazolam) 5mg/ml

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hàm lượng

- Cùng hoạt chất

- Cùng ống thủy tinh trắng.

- Cùng dạng bào chế

- Cùng giống quy cách đóng gói

*Khác nhau:

- Tên thuốc đọc khác nhau

LA

(Look Alike)

3

A.T Hydrocortisone 

(Hydrocortison) 100mg

Atisolu 40 inj (Methyl prednisolon) 

40mg

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng lọ thủy tinh trắng, bột màu trắng, nắp 

màu xanh.

- Cùng dạng bào chế

- Cùng giống quy cách đóng gói

*Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 100mg và 40mg 

- Khác hoạt chất

- Tên thuốc đọc khác nhau: A.T 

Hydrocortisone và Atisolu 40inj

LA

(Look Alike)

4

Actrapid (Insulin Human) 

1000IU/10ml

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

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng lọ thủy tinh chứa 10ml dung dịch 

tiêm

- Cùng dạng bào chế

- Cùng giống quy cách đóng gói

*Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 1000IU và 700/300

- Tên thuốc đọc khác nhau

- Actrapid hộp màu trắng có đường kẻ màu 

vàng

- Mixtard 30 có hộp màu trắng, đường kẻ 

màu nâu.

LA

(Look Alike)

5

Asoct (Octreotide) 0,1mg/ml Rocalcic 100 (Calcitonin) 100UI

* Giống nhau:

- Cùng ống thủy tinh màu trắng chứa 1ml 

dung dịch tiêm

- Cùng dạng bào chế

- Cùng giống quy cách đóng gói

*Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 0,1mg/ml và 100IU

- Khác hoạt chất

- Khác NSX

- Tên thuốc đọc khác nhau: Asoct và 

Rocalcic

LA

(Look Alike)

II.  Nhìn giống nhau, đọc khác nhau (LA- Look alike)

LASA 2022 4 THUỐC TIÊM



STT Tên thuốc Tên thuốc nhầm lẫn Ghi chú Loại LASA

6

BFS-AMIRON (Amiodaron 

(hydroclorid)) 150MG/3ML

BFS-Naloxone (Naloxon 

(hydroclorid)) 0,4mg/ml

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng ống thuốc trong bao nhôm

- Cùng dạng bào chế

*Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Tên thuốc đọc khác nhau

- Khác quy cách đóng gói: 

+ BFS-AMIRON ống 3ml, hộp có điểm chấm 

màu xanh lá cây góc cuối hộp 3ml.

+ BFS-Naloxone ống 1ml, hộp có điểm chấm 

màu xanh lá tím góc cuối hộp 1ml.

LA

(Look Alike)

7

Ciprofloxacin KABI 200 

(Ciprofloxacin) 200mg

Paracetamol KABI 1000 

(Paracetamol)

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng chai miễn, nắp viền nhôm màu vàng 

chứa 100ml dung dịch tiêm truyền

- Cùng dạng bào chế

- Cùng giống quy cách đóng gói

*Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 200mg và 1000mg

- Khác hoạt chất

- Tên thuốc đọc khác nhau

- Chữ Ciprofloxacin KABI màu đen trên nền 

màu xanh lá cây.

- Chữ Paracetamol KABI  màu đen trên nền 

màu vàng.

LA

(Look Alike)

8

Dexamethasone (Dexamethason) 

4mg/1ml

Lidocain Kabi 2% (Lidocain) 

40mg/2ml

* Giống nhau:

- Cùng ống thủy tinh màu trắng chữ màu đỏ

- Cùng dạng bào chế

*Khác nhau:

- Khác hàm lượng,

- Khác hoạt chất

- Khác NSX

- Tên thuốc đọc khác nhau

- Khác thể tích ống, quy cách đóng gói: 

+ Dexamethasone ống 4mg/1ml, hộp 10 ống 

có chữ màu đỏ,

+ Lidocain Kabi 2% ống 40mg/2ml, hộp 100 

ống, tên thuốc chữ màu đen trên nền xanh 

dương. 

LA

(Look Alike)

9

Metronidazol Kabi 500mg/100ml 

(Metronidazol)

Natri Clorid 3% 100ml (Natri 

clorid)

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng chai nhựa chứa 100ml dung dịch tiêm 

truyền.

- Cùng dạng bào chế

*Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Tên thuốc đọc khác nhau

- Khác quy cách đóng gói: 

+ Chữ Metronidazol Kabi  màu đen trên nền 

cam.
+  Chữ Natri Clorid 3%  màu đen trên nền 

tím.

LA

(Look Alike)

LASA 2022 5 THUỐC TIÊM



STT Tên thuốc Tên thuốc nhầm lẫn Ghi chú Loại LASA

10

Mixtard 30 FlexPen 300IU/3ml 

(Human insulin regular)

Novomix 30 FlexPen 300U/3ml 

(Insulin aspart biphasic)

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hàm lượng

- Cùng hoạt chất

- Cùng dạng bào chế

- Cùng giống quy cách đóng gói

*Khác nhau:

- Tên thuốc đọc khác nhau

- Khác màu sắc:

+ Mixtard 30 FlexPen hộp màu trắng nâu, 

nhãn bút màu nâu.

+ Novomix 30 FlexPen hộp màu trắng xanh 

dương, nhãn bút màu trắng.

LA

(Look Alike)

11

Nước cất A.T (Nước cất pha 

tiêm) 

Kali Clorid Kabi 10% 10ml (Kali 

clorid)

* Giống nhau:

- Cùng ống thủy tinh trắng chứa 10ml dung 

dịch tiêm truyền, chứ màu xanh

- Cùng dạng bào chế

*Khác nhau:

- Khác hàm lượng,

- Khác hoạt chất

- Tên thuốc đọc khác nhau

- Khác NSX

- Khác quy cách đóng gói

- Khác màu sắc hộp thuốc

+ Nước cất A.T hộp trắng chữ màu đen.

+ Kali Clorid Kabi 10% hộp màu trắng chữ 

Kali Clorid Kabi 10% màu đen trên nền màu 

cam. 

LA

(Look Alike)

12

Nước cất pha tiêm 500ml Ringer Lactate 500ml

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng dạng bào chế

- Cùng chai nhựa trắng chứa 500ml dung 

dịch

- Cùng giống quy cách đóng gói. 

*Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Tên thuốc đọc khác nhau.

LA

(Look Alike)

13

Smoflipid 20% INF 100ml (Nhũ 

dịch lipid)

Lipovenoes 10% PLR 250ml (Nhũ 

dịch lipid)

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng chai thủy tinh chứa dung dịch sữa 

trắng đục.

- Cùng hoạt chất

- Cùng dạng bào chế

- Cùng giống quy cách đóng gói. 

*Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Tên thuốc đọc khác nhau.

- Smoflipid 20% chai thủy tinh chứa 100ml 

dung dịch, tên thuốc chữ trắng nền xanh

- Lipovenoes 10% chai thủy tinh chứa 

2500ml dung dịch, tên thuốc màu đen

LA

(Look Alike)

III. ĐỌC GIỐNG NHAU, NHÌN KHÁC NHAU (SA- Sound alike)

LASA 2022 6 THUỐC TIÊM



STT Tên thuốc Tên thuốc nhầm lẫn Ghi chú Loại LASA

1

Nước cất A.T (Nước cất pha 

tiêm) 10ml

Nước cất ỐNG NHỰA (Nước cất 

pha tiêm) 5ml

* Giống nhau:

- Tên thuốc đọc giống nhau

- Cùng dạng bào chế

- Cùng hoạt chất

*Khác nhau:

- Khác hàm lượng,

- Khác NSX

- Khác quy cách đóng gói: 

+ Nước cất A.T ống thủy tinh 10ml, hộp 20 

ống, chữ xanh.

+ Nước cất ống nhựa ống nhựa 5ml, hộp 100 

ống, tem giấy, chữ đỏ và đen

SA

(Sound Alike)

2

Midazolam-HAMELN 5mg/ml 

(Midazolam) 5mg/ml

Midazolam B.BRAUN 1mg/1ml 

(Midazolam) 50mg/50ml

* Giống nhau:

- Cùng  hoạt chất

- Cùng dạng bào chế

- Tên thuốc đọc giống nhau,

*Khác nhau:

- Khác NSX

- Khác hàm lượng

- Khác thể tích và quy cách đóng gói:

+ Midazolam-Hameln 5mg/ml ống thủy tinh 

trắng chưa 1ml dung dịch tiêm truyền, hộp 

05 ống.

+ Midazolam B.Braun 1mg/1ml chai nhựa 

chứa 50ml dung dịch tiêm truyền. Hộp 10 

chai.

- Khác màu nhãn dán: 

+ Midazolam- Hameln nhãn màu trắng cam 

+ Midazolam B.Braun nhãn màu xanh 

dương

SA

(Sound Alike)

3

A.T HYDROCORTISONE 

100MG (Hydrocortison)

A.T NITROGLYCERIN INJ 

5MG/5ML (Glyceryl 

trinitrat(Nitroglycerin))

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Tên thuốc đọc gần giống nhau,

*Khác nhau:

- Khác hoạt chất

- Khác hàm lượng

- Khác dạng bào chế

+ A.T Hydrocortisone 100mg lọ thủy tinh, 

bột màu trắng.

+ A.T Nitroglycerin inj 5mg/5ml ống thủy 

tinh trắng chứa 5ml dung dịch tiêm truyền.

SA

(Sound Alike)

4

CALCI clorid (Calci clorid 

dihydrat) 500mg/5ml

KALI Clorid KABI 10% 10ml 

(Kali clorid)

* Giống nhau:

- Cùng ống thủy tinh trắng chứa dung dịch 

tiêm truyền

- Cùng dạng bào chế

- Tên thuốc đọc gần giống nhau,

*Khác nhau:

- Khác hoạt chất

- Khác hàm lượng

- Khác NSX

- Khác màu sắc trên ống thuốc thủy tinh

+ Calci clorid (Calci clorid dihydrat) ống 

thủy tinh màu trắng chữ màu đen chứa 5ml 

dung dịch.

+Kali Clorid Kabi 10% ống thủy tinh trắng 

chữ màu xanh chứa 10ml dung dịch.

SA

(Sound Alike)

LASA 2022 7 THUỐC TIÊM



STT Tên thuốc Tên thuốc nhầm lẫn Ghi chú Loại LASA

5

Ceftazidime GERDA 2G 

(Ceftazidim) 2g

Ceftazidime EG 1G (Ceftazidim) 

1g

* Giống nhau:

- Cùng hoạt chất

- Cùng dạng bào chế

- Cùng lọ thủy tinh trắng chứa bột màu trắng.

- Tên thuốc đọc giống nhau

*Khác nhau:

- Khác NSX

- Khác hàm lượng

- Khác quy cách đóng gói:

+ Ceftazidime Gerda 2g  hộp chứa 1 0lọ, mỗi 

lọ 2g thuốc.

+ Ceftazidime EG 1g hộp chứa 1 lọ 1g thuốc.

SA

(Sound Alike)

6

CefTIZOXIM 0,5G (Ceftizoxim) 

500mg

CefTAZIDIME EG 1G 

(Ceftazidim) 1g

* Giống nhau:

- Cùng lọ thủy tinh trắng chứa bột màu trắng.

- Cùng dạng bào chế

- Tên thuốc đọc giống nhau

*Khác nhau:

- Khác hoạt chất

- Khác hàm lượng

- Khác NSX

- Khác quy cách đóng gói:

+ Ceftizoxim 0,5g  hộp chứa 1 0lọ, mỗi lọ 

0,5g thuốc.

+ Ceftazidime EG 1g hộp chứa 1 lọ 1g thuốc.

SA

(Sound Alike)

7

CefTRIAXON STRAGEN 2g 

(Ceftriaxon*)

CefTAZIDIME GERDA 2g 

(Ceftazidim) 2g

* Giống nhau:

- Cùng lọ thủy tinh trắng chứa bột màu trắng, 

nắp cao su xanh lá cây.

- Tên thuốc đọc gần giống nhau

- Cùng hàm lượng

- Cùng dạng bào chế

- Cùng quy cách đóng gói.

*Khác nhau:

- Khác hoạt chất

- Khác NSX

SA

(Sound Alike)

8

Hepa-MERZ 5g/10mg (L-

Ornithin - L- aspartat)

HepaRIN 25.000IU/5ml (Heparin 

(natri))

* Giống nhau:

- Tên thuốc đọc gần giống nhau

*Khác nhau:

- Khác hoạt chất

- Khác hàm lượng

- Khác NSX

- Khác quy cách đóng gói:

+ Hepa-Merz 5g/10mg  hộp chứa 05 ống 

thủy tinh màu nâu, mỗi ống chứa 10ml dung 

dịch.

+ Heparin 25.000IU/5ml hộp chứa 05 lọ thủy 

tinh màu trắng chứa 5ml dung dịch.

SA

(Sound Alike)

9

HyaSYN FORTE 20mg/2ml 

(Natri hyaluronat)

HyaLGAN 20mg/2ml (Natri 

hyaluronat)

* Giống nhau:

- Tên thuốc đọc gần giống nhau.

- Cùng hoạt chất

- Cùng hàm lượng

- Cùng dạng bào chế

*Khác nhau:

- Khác NSX

- Khác quy cách đóng gói:

+ Hyasyn Forte 20mg/2ml hộp chứa 03 bơm 

tiêm màu xanh. 

+ Hyalgan 20mg/2ml hộp chứa 01 bơm tiêm 

màu trắng. 

SA

(Sound Alike)
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10

Mixtard 30 FLEXPEN (Human 

Insulin regular) 300IU/3ml

Mixtard 30 (Insulin) 

(700IU+300IU)/10ml

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hàm lượng

- Cùng choạt chất

- Cùng dạng bào chế

*Khác nhau:

- Khác cách đóng gói: 

+ Mixtard 30 FlexPen 300IU/3ml hộp 05 bút 

tiêm.

+ Mixtard 30 (700IU+300IU)/10ml hộp 01 

lọ.

SA

(Sound Alike)

11

Natri Clorid 0,9% 100ml (Natri 

clorid)

Natri Clorid 3% 100ml (Natri 

clorid)

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng chai nhựa chứa 100ml dung dịch tiêm 

truyền.

- Tên thuốc đọc giống nhau.

- Cùng dạng bào chế

*Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Khác quy cách đóng gói: 

+ Chữ Natri Clorid 0,9% 100ml  màu đen 

trên nền màu xanh

+  Chữ Natri Clorid 3%  màu đen trên nền 

màu tím.

SA

(Sound Alike)

12

Natri Clorid 0,9% 500ml (Natri 

clorid)

NaCl 0,45% (Mỗi 500ml chứa: 

Natri clorid 2,25g) 0,45g/100ml

* Giống nhau:

- Tên thuốc đọc giống nhau.

- Cùng hoạt chất

- Cùng dạng bào chế.

- Cùng thể tích chai 500ml

*Khác nhau:

- Khác NSX

- Khác hàm lượng

- Khác quy cách đóng gói:

+ Natri Clorid 0,9% 500ml thùng 20 chai 

nhựa

+ NaCl 0,45% thùng10 chai nhựa

SA

(Sound Alike)

13

Paracetamol A.T INJ 

(Paracetamol) 300mg/2ml

Paracetamol KABI 1000 

(Paracetamol) 1.000mg/100ml

* Giống nhau:

- Tên thuốc đọc giống nhau.

- Cùng hoạt chất

*Khác nhau:

- Khác NSX

- Khác hàm lượng

- Khác quy cách đóng gói:

+Paracetamol A.T hộp chứa 05 ống thủy tinh 

màu nâu, mỗi ống chứa 2ml dung dịch.

+ Paracetamol Kabi thùng chứa 48 lọ thủy 

tinh màu trắng chứa 100ml dung dịch.

SA

(Sound Alike)
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14

SODIUM Bicarbonat 4,2% 

250ml (Natri hydrocarbonat 

(natri bicarbonat))

NATRI Bicarbonat 1,4% 250ml 

(Natri hydrocarbonat (natri 

bicarbonat))

* Giống nhau:

- Tên thuốc đọc giống nhau.

- Cùng hoạt chất

- Cùng dạng bào chế

- Cùng chai thủy tinh màu trắng chứa 250ml 

dung dịch.

- Cùng quy cách đóng gói

*Khác nhau:

- Khác NSX

- Khác hàm lượng

- Màu sắc nhãn chai khác nhau

+ Sodium Bicarbonat 4,2%  chữ màu đen, 

tím. Nắp có viền nhôm màu đỏ, cao su màu 

xám.

+Natri Bicarbonat 1,4%  chữ màu đen trên 

nền màu hồng. Nắp có viền nhôm màu vàng, 

cao su màu xanh đậm.

SA

(Sound Alike)

15

TiENAM* VIA 500mg 

(Imipenem + cilastatin*)

TiLATEP* FOR I.V INJECTION 

200mg (Teicoplanin*)

* Giống nhau:

- Tên thuốc đọc gần giống nhau.

- Cùng lọ thủy tinh  chứa bột màu trắng.

- Cùng dạng bào chế

- Cùng quy cách đóng gói

*Khác nhau:

- Khác NSX

- Khác hoạt chất

- Khác hàm lượng

- Khác màu sắc:

+ Tienam* Via 500mg nắp có viền nhôm 

màu trắng, cao su màu xanh 

+Tilatep* For I.V Injection 200mg nắp có 

viền nhôm màu trắng, cao su màu vàng.

SA

(Sound Alike)

16

VinPHACINE (Amikacin) 

500mg/2ml

VinTANIL 1000 (Acetyl Leucin) 

1000mg/10ml

* Giống nhau:

- Tên thuốc đọc gần giống nhau.

- Cùng ống thủy tinh màu trắng, chứa dung 

dịch màu trắng

- Cùng NSX

- Cùng dạng bào chế

*Khác nhau:

- Khác quy cách đóng gói

- Khác hoạt chất

- Khác hàm lượng

- Khác màu sắc, thể tích:

+ Vinphacine (Amikacin) 500mg/2ml hộp 

màu xanh lá cây, ống thủy tinh trắng có chữ 

màu  xanh lá cây chứa 2ml dung dịch.

+Vintanil 1000 (Acetyl Leucin) 

1000mg/10ml hộp màu trắng, xanh dương, 

ống thủy tinh trắng có chữ màu  xanh dương 

chứa 10ml dung dịch

SA

(Sound Alike)

17

VinphaSON (Hydrocortison) 

100mg

VinphaCINE (Amikacin) 

500mg/2ml

* Giống nhau:

- Tên thuốc đọc gần giống nhau.

- Cùng NSX

*Khác nhau:

- Khác hoạt chất

- khác dạng bào chế

- Khác hàm lượng

- Khác quy cách đóng gói:

+ Vinphason (Hydrocortison) 100mg hộp 10 

lọ thủy tinh, bột màu trắng kèm 10 ống nước 

cất pha tiêm

+ Vinphacine (Amikacin) 500mg/2ml hộp có  

05 ống thủy trắng chứa 2ml dung dịch.

SA

(Sound Alike)

Nhóm I: Nhìn giống nhau, đọc giống nhau 14 khoản 

13 khoản 

17 khoản Nhóm III: Nhìn khác, đọc giống

Nhóm II: Nhìn giống, đọc khác
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Tổng số khoản: 44 khoản 
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