
Ngày     tháng      năm  2022

STT Tên thuốc Tên thuốc nhầm lẫn Ghi chú Loại LASA

1

 Augmentin 1G (Amoxicillin 875 mg + Kali 

clavulanat 125mg)

 Augmentin 625MG (Amoxicillin 500 mg + Kali 

clavulanat 125mg)

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là vỉ thiết, mặt trước giống nhau

- Viên nén màu trắng

- Quy cách 7 viên/ 1 vỉ thuốc (14v/ 1 hộp)

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 1g và 625mg

LASA

2

Auroliza 30 (Lisinopril) 30mg Auroliza-H ( Lisinopril 10mg + 

Hydrochlorothiazide 12,5mg)

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là vỉ thiếc

- Viên nén màu vàng nhạt

- Quy cách 14 viên/ 1 vỉ thuốc (28v/ 1 hộp)

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 30 và 10/12.5

- Khác kích thước viên nén giữa 2 hàm 

lượng

-Mặt sau in khác màu chữ trên vỉ thuốc: 

Auroliza 30 và auroliza-H 10/12.5 

LASA

3

Azenmarol 1 (Acenocoumarol) 1mg Azenmarol 4 (Acenocoumarol) 4mg

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là vỉ thiếc

- Viên nén màu trắng

- Quy cách 10 viên/ 1 vỉ thuốc (100v/ 1 

hộp)

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 1mg và 4mg

- Khác kích thước viên nén giữa 2 hàm 

lượng

- Mặt sau in khác màu chữ trên vỉ thuốc: 

Azenmarol 1 và Azenmarol 4

LASA

4

    Candekern 8MG Tablet (Candesartan 

cilexetil) 8mg

Candekern 16MG Tablet (Candesartan cilexetil) 

16mg

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là vỉ thiết

- Viên nén màu vàng nhạt

- Quy cách 14 viên/ 1 vỉ thuốc (28v/ 1 hộp)

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 8mg và 16mg 

- Khác kích thước viên nén giữa 2 hàm 

lượng 

- In hàm lượng bằng màu chữ khác trên hộp 

thuốc: 8mg và 16mg

LASA

5

Concor 5MG (Bisoprolol fumarate) Concor Cor 2,5MG (Bisoprolol fumarate) 

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là vỉ nhôm

- Cùng là viên nén

- Quy cách 10 viên/ 1 vỉ thuốc (30v/ 1 hộp)

* Khác nhau:

 - Khác hàm lượng: 5mg và 2,5mg

LASA

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

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

HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ

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 VIÊN CÁC DẠNG DÙNG KHÁC
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6

Glucofast 500 (Metformin hydroclorid) 500mg Glucofast 850 (Metformin hydroclorid) 850mg

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là vỉ thiết

- Viên bao đường

- Quy cách 15 viên/ 1 vỉ thuốc (60v/ 1 hộp)

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 500mg và 850mg

- Khác kích thước viên giữa 2 hàm lượng 

LASA

7

Galvus MET (Vildagliptin 50mg + Metformin 

850mg)

Galvus 50MG (Vildagliptin 50mg)

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là vỉ nhôm

- Viên nén

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 50mg/850mg và 50mg 

- Khác hình dạng viên nén giữa 2 hàm 

lượng

- Khác quy cách đóng gói 

LASA

8

Glucophage 850MG (Metformin hydrochlorid) 

850mg

Glucophage XR 500MG (Metformin 

hydrochloride) 500mg

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là vỉ thiết

- Viên bao đường

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 850mg và 500mg 

- Khác kích thước viên giữa 2 hàm lượng

- Khác quy cách đóng gói 

LASA

9

Glucovance 500mg/2,5MG (Metformin 

hydrochlorid 500 mg, Glibenclamid 2,5mg)

Glucovance 500mg/5MG  (Metformin 

hydrochlorid 500 mg, Glibenclamid 5mg)

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là vỉ thiết

- Viên nén màu vàng

- Quy cách 15 viên/ 1 vỉ thuốc (30v/ 1 hộp)

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 500mg/2.5mg và 

500mg/5mg

- Khác màu đậm/nhạt giữa 2 hàm lượng

- In hàm lượng bằng màu chữ khác trên hộp 

thuốc: 500mg/2.5mg và 500mg/5mg

LASA

10

Humalog Mix 75/25 Kwikpen 100IU/ml x 3ml 

(Insulin trộn (M))

Humalog Mix 50/50 Kwikpen 100IU/ml x 3ml 

(Insulin trộn (M))

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là bút tiêm

- Quy cách 5 bút tiêm/ 1 hộp

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 75/25 và 50/50

- Sản xuất khác màu để phân biệt hai hàm 

lượng: vỏ hộp màu vàng trắng và màu đỏ 

trắng

LASA

11

Jardiance 10MG (Empagliflozin) 10mg Jardiance 25MG (Empagliflozin) 25mg

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là vỉ thiết

- Viên nén màu vàng nhạt

- Quy cách 10 viên/ 1 vỉ thuốc (30v/ 1 hộp)

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 10mg và 25mg 

- Khác hình dạng viên nén giữa 2 hàm 

lượng

- Khác màu hộp: màu đen vàng và xanh 

vàng

LASA
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Januvia 50MG (Sitagliptin (dưới dạng 

Sitagliptin phosphat monohydrat) 50mg)

Januvia 100MG (Sitagliptin (dưới dạng 

Sitagliptin phosphat monohydrat) 100mg)

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là vỉ thiết

- Viên nén

- Quy cách 14 viên/ 1 vỉ thuốc (28v/ 1 hộp)

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 50mg và 100mg 

- Khác kích thước viên nén giữa 2 hàm 

lượng

- Mặt sau in khác màu chữ trên vỉ thuốc 

LASA

13

Klacid MR (Clarithromycin) 500mg Klacid FORTE (Clarithromycin) 500 mg

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là vỉ thiết

- Viên nén màu vàng

* Khác nhau:

- Khác kích thước viên nén giữa 2 hàm 

lượng

- Khác phần đuôi tên thuốc: MR và 

FORTE

- Khác quy cách đóng gói 

LASA

14

Komboglyze XR 5mg/500MG (Metformin 

500mg + Saxagliptin 5mg)

Komboglyze XR 5mg/1000MG (Metformin 

1000mg + Saxagliptin 5mg)

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là vỉ nhôm

- Viên nén

- Quy cách 7 viên/ 1 vỉ thuốc (28v/ 1 hộp)

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 5mg/500mg và 

5mg/100mg 

- In hàm lượng bằng màu nền chữ khác trên 

hộp thuốc

LASA

15

Lipanthyl NT 145MG (Fenofibrat) 145mg Lipanthyl 200M (Fenofibrate) 200mg

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là vỉ thiết

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 145mg và 200mg 

- Khác kích thước, màu sắc viên giữa 2 

hàm lượng

- Hàm lượng: + 145mg là viên nén

                     + 200mg là viên nang

- In tên thuốc bằng màu chữ khác trên vỉ 

thuốc: Lipanthyl NT 145MG và 

Lipanthyl 200M

LASA

16

Lipanthyl Supra 160MG (Fenofibrate) 160mg Lipanthyl 200m (Fenofibrate) 200mg

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là vỉ thiết

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 160mg và 200mg

- Khác kích thước, màu sắc viên giữa 2 

hàm lượng

- Hàm lượng: + 160mg là viên nén

                      + 200mg là viên nang

- In tên thuốc bằng màu chữ khác trên vỉ 

thuốc: Lipanthyl Supra 160MG và 

Lipanthyl 200M

LASA

17

Lipanthyl NT 145MG (Fenofibrat) 145mg Lipanthyl Supra 160MG (Fenofibrate) 160mg

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là vỉ thiết

- Viên nén màu trắng

- Quy cách 10 viên/ 1 vỉ thuốc (30v/ 1 hộp)

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 145mg và 160mg 

LASA
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Perglim M-1 (Glimepiride + Metformin) Perglim M-2 (Glimepiride + Metformin)

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là vỉ thiết

- Viên nén

- Quy cách 20 viên/ 1 vỉ thuốc (100v/ 1 

hộp)

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 1 và 2 

- Màu sắc giữa các viên nén theo hàm lượn 

khác nhau

- In tên thuốc bằng màu chữ khác nhau trên 

vỉ thuốc: Perglim M-1 và Perglim M-2 

LASA

19

Sadapron 100MG (Allopurinol) 100mg Sadapron 300MG (Allopurinol) 300mg

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là vỉ thiết

- Viên nén màu vàng nhạt

- Quy cách 10 viên/ 1 vỉ thuốc

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 100 và 300

- Khác kích thước viên nén giữa 2 hàm 

lượng

- In tên thuốc bằng màu chữ khác trên hộp 

thuốc: Sadapron 100MG và Sadapron 

300MG

LASA

20

 Sanlein 0,1 (Natri hyaluronat) 1mg/ml  Sanlein 0.3 (Natri hyaluronat) 15mg/5ml

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Quy cách giống nhau

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 0,1 và 0,3

LASA

21

Spinolac FORT (Spironolacton 50mg; 

Furosemid 40mg)

Spinolac 50MG (Spironolacton 50mg)

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là vỉ thiết

- Viên nén

- Quy cách 10 viên/ 1 vỉ thuốc

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: dạng kết hợp 50/40 và 

đơn chất 50mg 

- Khác kích thước viên nén giữa 2 hàm 

lượng

- Mặt sau vỉ thuốc có màu khác nhau

- Quy cách đóng gói khác nhau 

LASA

22

Stadnex 40 Cap (Esomeprazol) 40mg Stadnex 20 Cap (Esomeprazol) 20mg

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là vỉ nhôm

- Viên nén

- Quy cách 7 viên/ 1 vỉ thuốc (28v/ 1 hộp)

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 40 và 20 

- Mặt sau in khác màu chữ trên vỉ thuốc: 

Stadnex 40 Cap và Stadnex 20 Cap

LASA
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Sunigam 100 (Tiaprofenic acid) 100mg  Sunigam 300 (Tiaprofenic acid) 300mg

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là vỉ thiết

- Viên nén

- Quy cách 10 viên/ 1 vỉ thuốc (30v/ 1 hộp)

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 100 và 300

- Khác kích thước viên nén giữa 2 hàm 

lượng

-Mặt sau in khác màu chữ trên vỉ thuốc: 

Sunigam 100 và Sunigam 300

LASA

24

Symbicort Turbuhaler 60 Doses 

(Budesonide/Formoterol)

Symbicort Turbuhaler 120 Dose 

(Budesonide/Formoterol)

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là dạng ống 

- Quy cách giống nhau

* Khác nhau:

- Khác số liều: 60 liều và 120 liều 

LASA

25

Symbicort TURBUHALER 60 Doses 

(Budesonide/Formoterol)

Symbicort RAPIHALER 160/4.5 MCG 

(Budesonide/Formoterol)

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là dạng ống 

- Quy cách giống nhau

* Khác nhau:

- Khác số liều: 60 liều và 120 liều 

- Khác tên: Turbuhaler và Rapihaler 

- Dạng bào chế khác nhau:

+ Turbuhaler dạng bột hít

+ Rapihaler dạng xịt

LASA
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Symbicort TURBUHALER 120 Doses 

(Budesonide/Formoterol)

Symbicort RAPIHALER 160/4.5 MCG 

(Budesonide/Formoterol)

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là dạng ống 

- Quy cách giống nhau

* Khác nhau:

-  Khác tên: Turbuhaler và Rapihaler

- Dạng bào chế khác nhau:

+ Turbuhaler dạng bột hít

+ Rapihaler dạng xịt

LASA
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Trosicam 15MG (Meloxicam 15mg) Trosicam 7.5MG (Meloxicam 7.5mg)

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là vỉ nhôm

- Viên nén

- Quy cách 10 viên/ 1 vỉ thuốc (30v/ 1 hộp)

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 15mg và 7.5mg 

LASA

28

Trozimed 30G (Calcipotriol)

Trozimed - B 30G 

(Calcipotriol + Betamethason)

* Giống nhau:

- Cùng NSX

- Cùng hoạt chất

- Cùng là dạng tuýp

- Quy cách giống nhau

* Khác nhau:

- Khác hoạt chất: đơn chất 30mg và dạng 

kết hợp 

LASA
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DaivoNEX 50MCG/G (Calcipotriol) DaivoBET 15G (Calcipotriol)

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

- Quy cách đóng gói giống nhau

- Cùng nhà sản xuất

- Cùng tác dụng dược lý

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 30g và 15g

- Khác màu hộp: xanh và đỏ 

LASA

1

ADazol (Albendazol) 400mg FLUCONazol STADA 150mg 

(Fluconazol) 150mg

* Giống nhau:

- Cùng là viên nang

- Quy cách giống nhau 1 viên/ 1 hộp

* Khác nhau:

- Khác tác dụng dược lý

- Khác hàm lượng: 400mg và 150mg 

- Khác hoạt chất: Albendazol và 

Fluconazol

- Khác nhà sản xuất

- Màu sắc viên khác nhau: màu cam và 

xanh dương nhạt

SA

2

AgiFORVIR (Tenofovir disoproxil fumarate) 

300mg

AgiCLOVIR 200 (Aciclovir) 200mg

* Giống nhau:

- Cùng là viên nang

* Khác nhau:

- Khác tác dụng dược lý

- Khác tên biệt dược: Agifovir và 

Agiclovir

- Khác hàm lượng: 300mg và 200mg 

- Khác hoạt chất: Tenofovir và Aciclovir

- Khác nhà sản xuất

- Màu sắc khác nhau

- Khác quy cách đóng gói

SA

3

ALFA-LIPOgamma 600 ORAL 

(Acid Thioctic) 600mg

SILYgamma (Silymarin) 150mg

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

* Khác nhau:

- Khác tác dụng dược lý

- Khác hàm lượng: 600mg và 150mg

- Khác hoạt chất

- Khác nhà sản xuất

- Màu sắc khác nhau: xanh dương và xanh 

lá 

- Khác quy cách đóng gói

- Khác dạng bào chế

SA

4

AtoBE 10mg + 10mg (Atorvastatin + Ezetimib) AtoVZE 20/10 (Atorvastatin + Ezetimibe)

* Giống nhau:

- Cùng viên nén

- Cùng là vỉ nhôm

- Quy cách giống nhau

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 10/10 và 20/10

- Khác màu hộp thuốc: xanh dương và 

hồng 

- Khác nhà sản xuất

SA

5

 AugBIDIL 1G (Amoxicillin 875 mg + 

Acid clavulanic 125mg)

 AugMENTIN 625G (Amoxicillin 500 mg + 

Kali clavulanat 125mg)

* Giống nhau:

- Cùng viên nén

- Quy cách giống nhau

- Cùng tác dụng dược lý

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 1g và 625mg

- Khác màu hộp thuốc: xanh dương và tím 

- Khác nhà sản xuất

SA

II.  Nhìn khác nhau, đọc giống nhau (SA - sound alike)
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 AugBIDIL 1G (Amoxicillin 875 mg + 

Acid clavulanic 125mg)

 AugMENTIN 1G (Amoxicillin 875 mg + 

Kali clavulanat 125mg)

* Giống nhau:

- Cùng viên nén

- Quy cách giống nhau

- Cùng tác dụng dược lý

- Cùng hàm lượng

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 1g và 625mg

- Khác màu hộp thuốc: xanh dương và tím 

- Khác nhà sản xuất

SA

7

 AUGmentin 625G (Amoxicillin 500 mg + 

Kali clavulanat 125mg)

KLAmentin 875/125 (Amoxicillin 875 mg + 

Acid clavulanic 125mg)

* Giống nhau:

- Cùng viên nén

- Quy cách giống nhau

- Cùng tác dụng dược lý

- Cùng hoạt chất

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 625mg và 875/125

- Khác tên thuốc: Augmentine và 

Klamentin

- Khác màu hộp thuốc: tím và trắng

- Khác nhà sản xuất

SA

8

AUGmentin 1G (Amoxicillin 500 mg + 

Kali clavulanat 125mg)

KLAmentin 875/125 (Amoxicillin 875 mg + 

Acid clavulanic 125mg)

* Giống nhau:

- Cùng viên nén

- Quy cách giống nhau

- Cùng tác dụng dược lý

- Cùng hàm lượng

- Cùng hoạt chất

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 1g và 875/125

- Khác tên thuốc: Augmentine và 

Klamentin

- Khác màu hộp thuốc: tím và trắng

- Khác nhà sản xuất

SA

9

Bài thạch Bài thạch VINAPLANT

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

- Cùng tác dụng dược lý

- Cùng hoạt chất

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác nhà sản xuất

- Màu sắc khác nhau

- Khác tên thuốc: Bài thạch và Vinaplant

- Khác quy cách đóng gói

SA

10

Bổ KHÍ THÔNG MẠCH K-GIN Bổ TỲ DƯỠNG CỐT THÁI DƯƠNG

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

* Khác nhau:

- Khác tác dụng dược lý

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Khác nhà sản xuất

- Màu sắc khác nhau

- Khác quy cách đóng gói

SA

11

BROCIZIN 20 (Hyoscin butylbromid) 20mg

BLOCADIP 20 (Lercanidipin hydroclorid) 20mg

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

- Cùng là vỉ thiếc

- Cùng hàm lượng

- Giống quy cách đóng gói

* Khác nhau:

- Khác hoạt chất: Hyoscin butylbromid và 

Lercanidipin hydroclorid

- Khác tác dụng dược lý

- Khác nhà sản xuất

- Màu sắc trên hộp thuốc khác nhau

SA
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12

BiSOPROLOL 5MG (Bisoprolol fumarat) 5mg BiSCAPRO (Bisoprolol fumarat) 2,5mg

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

- Cùng hoạt chất

- Cùng tác dụng dược lý

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 5mg và 2,5mg 

- Khác quy cách đóng gói

- Khác nhà sản xuất

- Khác màu hộp thuốc

SA

13

CalciUM STELLA 500MG Calci D-Hasan

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

- Cùng tác dụng dược lý

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 500mg và 600/400

- Khác quy cách đóng gói

- Khác nhà sản xuất

- Khác màu chữ in trên lọ: Calcium Stella 

và Calci D-Hasan 

SA

14

COMBigan 5ML (Brimonidin) LUMigan 0.3MG/3ML (Bimatoprost)

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

- Quy cách đóng gói giống nhau

- Cùng tác dụng dược lý

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 5ml và 0,3mg/3ml

- Khác hoạt chất

- Khác nhà sản xuất

SA

15

Diệp hạ châu CAO KHÔ ĐẮNG ATILIVER Diệp hạ châu

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

- Cùng hoạt chất

- Cùng tác dụng dược lý

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng 

- Khác nhà sản xuất

- Khác quy cách đóng gói

- Khác màu hộp

SA

16

Fluvastatin 40mg (Fluvastatin) 40mg SAVI Fluvastatin 40 (Fluvastatin) 40mg

* Giống nhau:

- Cùng hàm lượng

- Đọc gần giống nhau

- Cùng hoạt chất

- Cùng tác dụng dược lý

* Khác nhau:

- Khác nhà sản xuất

- Khác quy cách đóng gói

17

GlucoFAST 500mg (Metformin hydroclorid) 

500mg

GlucoPHAGE XR 500mg (Metformin 

hydrochloride) 500mg

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

- Cùng tác dụng dược lý

- Cùng hàm lượng

- Cùng hoạt chất

- Quy cách đóng gói giống nhau

* Khác nhau:

- Khác nhà sản xuất

- Khác tên thuốc: Glucofast 500mg và 

Glucophage XR 500mg

- Khác dạng bào chế

SA

18

GlucoFAST 850mg (Metformin hydroclorid) 

850mg

GlucoPHAGE 850mg (Metformin hydrochlorid) 

850mg

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

- Cùng tác dụng dược lý

- Cùng hàm lượng

- Cùng hoạt chất

- Quy cách đóng gói giống nhau

* Khác nhau:

- Khác nhà sản xuất

-  Khác tên thuốc: Glucofast 850mg và 

Glucophage 850mg

- Khác dạng bào chế

SA
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KaVasdin 5MG (Amlodipin) KaGasdine 20MG (Omeprazol)

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 5mg và 20mg 

- Khác hoạt chất

- Khác tác dụng dược lý

- Khác nhà sản xuất

- Quy cách đóng gói khác nhau

- Khác dạng bào chế

- Khác màu bao bì 

SA

20

Khang minh PHONG THẤP NANG Khang minh TỶ VIÊM NANG

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

- Quy cách đóng gói giống nhau

- Cùng nhà sản xuất

- Cùng dạng bào chế

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Khác tác dụng dược lý

- Khác màu bao bì 

SA

21

Khang minh PHONG THẤP NANG Khang minh THANH HUYẾT

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

- Quy cách đóng gói giống nhau

- Cùng nhà sản xuất

- Cùng dạng bào chế

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Khác tác dụng dược lý

- Khác màu bao bì 

SA

22

Khang minh TỶ VIÊM NANG Khang minh THANH HUYẾT

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

- Quy cách đóng gói giống nhau

- Cùng nhà sản xuất

- Cùng dạng bào chế

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Khác tác dụng dược lý

- Khác màu bao bì 

SA

23

LEVOthyrox 50MCG (Levothyroxine) BASEthyrox (Propylthiouracil (PTU)) 100mg

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

- Cùng dạng bào chế

- Cùng tác dụng dược lý

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 50mcg và 100mg 

- Khác hoạt chất

- Khác nhà sản xuất

- Quy cách đóng gói khác nhau

SA

24

MaSOPEN 250/25 (Levodopa 250mg 

+ Carbidopa 25mg)

MaDOPAR (Levodopa 200mg + Benserazide 

50mg)

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

- Cùng dạng bào chế

- Cùng tác dụng dược lý

* Khác nhau: 

- Khác hoạt chất 

- Khác nhà sản xuất

- Quy cách đóng gói khác nhau

- Khác màu bao bì 

SA

25

MedICLOVIR (Aciclovir) 3%-5g MedOCLOR500mg (Cefaclor 500mg)

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Khác tác dụng dược lý

- Khác dạng bào chế

- Khác nhà sản xuất

- Quy cách đóng gói khác nhau

SA
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MeSECA(Fluticason propionat) 50mcg/liều MeCLONATE (Beclometason dipropionat) 

50mcg/liều

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

- Cùng dạng bào chế

- Cùng nhà sản xuất

- Cùng quy cách đóng gói 

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Khác tác dụng dược lý

- Khác tên thuốc: Meseca và Meclonate 

SA

27

 MeTINY (Cefaclor) 375MG  MiNICEF 400mg (Cefixim) 400mg

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

- Cùng dạng bào chế

- Cùng tác dụng dược lý

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Khác nhà sản xuất

- Quy cách đóng gói khác nhau

SA

28

OLEvid 0.2% 5ml Olopatadin (hydroclorid) OFLOvid Opthalmic Ointment 0.3% 3.5g 

(Ofloxacin)

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

- Cùng dạng bào chế

- Cùng quy cách đóng gói

- Cùng tác dụng dược lý

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Khác nhà sản xuất

- Khác màu bao bì 

SA

29

THUỐC CỐM SunGIN Thuốc uống SunCURMIN NGHỆ

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Khác dạng bào chế

- Khác tác dụng dược lý

- Khác nhà sản xuất

- Quy cách đóng gói khác nhau

SA

30

THUỐC CỐM SunGIN SunIGAM 100 (Tiaprofenic acid) 100mg

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Khác dạng bào chế

- Khác tác dụng dược lý

- Khác nhà sản xuất

- Quy cách đóng gói khác nhau

- Khác tên thuốc: Sungin và Sunigam 

SA

31

THUỐC CỐM SunGIN SunIGAM 300 (Tiaprofenic acid) 300mg

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Khác dạng bào chế

- Khác tác dụng dược lý

- Khác nhà sản xuất

- Quy cách đóng gói khác nhau

- Khác tên thuốc: Sungin và Sunigam 

SA

32

TUẦN HOÀN NÃO thái dương BỔ TỲ DƯỠNG CỐT thái dương

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Khác dạng bào chế

- Khác tác dụng dược lý

- Khác nhà sản xuất

- Quy cách đóng gói khác nhau

SA
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ValCICKECK H2 (Valsartan 160 mg+ 

Hydroclorothiazid 12,5mg)

ValSGIM - H (Valsartan 80 mg+ 

Hydroclorothiazid 12,5mg)

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

- Cùng dạng bào chế

- Cùng tác dụng dược lý

- Cùng hoạt chất

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác nhà sản xuất

- Quy cách đóng gói khác nhau

- Khác tên thuốc: Valcickeck H2 và 

Valsgim-H 80

SA

34

VINA- AD (Vitamin A + Vitamin D2) ViTAMIN A 5000IU (Retinol acetat) 5000 IU

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

- Giống quy cách đóng gói

- Cùng tác dụng dược lý

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Khác dạng bào chế

- Khác nhà sản xuất

- Khác tên thuốc: Vina-AD và Vitamin A

SA

35

Vitamin C 100MG (Acid ascorbic (vitamin C))

Vitamin C STELLA 1G (Vitamin C) 1000mg

* Giống nhau:

- Đọc gần giống nhau

- Cùng tác dụng dược lý

- Cùng hoạt chất

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác dạng bào chế

- Khác nhà sản xuất

- Quy cách đóng gói khác nhau

- Khác màu bao bì 

- Khác tên thuốc: Vitamin C 100MG và 

Vitamin C 1G

SA

1

ACTRAPID (Insulin Human) 1000IU/10ml MIXTARD (Insulin isophane 700IU+ 

Human insulin 300IU) 1000IU/10ml

* Giống nhau:

- Giống quy cách đóng gói

- Cùng nhà sản xuất

- Cùng tác dụng dược lý

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng 

- Khác dạng bào chế: Actrapid tác dụng 

nhanh và Mixtard tác dụng kéo dài

- Khác tên thuốc: Actrapid và Mixtard 30

LA

2

ALUSI (Aluminum hydroxide, magnesium 

trisilicate)

VAROGEL (Aluminium hydroxid, Magnesium 

hydroxid, Simethicon 30% emulsion)

* Giống nhau:

- Cùng màu sắc

- Cùng tác dụng dược lý

* Khác nhau:

- Khác hoạt chất

- Khác dạng bào chế: Alusi dạng bột và 

Varogel dạng gel

- Khác nhà sản xuất

- Quy cách đóng gói khác nhau

- Khác tên thuốc: Alusi và Varogel

LA

3

BENITA (Budesonid) 64mcg/liều MECLONATE (Beclometason dipropionat) 

50mcg/liều

* Giống nhau:

- Cùng dạng bào chế

- Cùng nhà sản xuất

- Cùng quy cách đóng gói

- Cùng tác dụng dược lý

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Khác tên thuốc: Benita và Meclonate

LA

III.  Nhìn giống nhau, đọc khác nhau (LA - look alike)
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CYBERCEF 750MG (Sultamicillin dưới dạng 

Sultamicillin tosylat) 

CEBEST 200MG (Cefpodoxim)

* Giống nhau:

- Cùng dạng bào chế

- Cùng tác dụng dược lý 

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Khác nhà sản xuất

- Khác quy cách đóng gói

- Khác tên thuốc: Cybercef và Cebest

LA

5

DIOVAN 80MG (Valsartan 80mg) EXFORGE (Amlodipin/Valsartan 5mg/80mg)

* Giống nhau:

- Giống quy cách đóng gói

- Cùng dạng bào chế

- Cùng tác dụng dược lý 

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Khác nhà sản xuất

- Khác tên thuốc: Diovan 80 và Exforge

LA

6

FELODIPINE STELLA 5MG RETARD 

(Felodipin)

FOLIHEM (Sắt II Fumarat 310mg + Acid Folic 

0.35mg)

* Giống nhau:

- Giống quy cách đóng gói

- Cùng dạng bào chế

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Khác tác dụng dược lý

- Khác nhà sản xuất

- Khác tên thuốc: Felodipine và Folihem

LA

7

FITÔCORON-F LỤC VỊ-F

* Giống nhau:

- Giống quy cách đóng gói

- Cùng dạng bào chế

- Cùng nhà sản xuất

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Khác tác dụng dược lý

- Khác tên thuốc: Fitôcoron-F và Lục vị - 

F

LA

8

FML LIQUIFILM 0.1% 5ml (Fluorometholon) PRED FORTE 5ml (Prednisolon acetat)

* Giống nhau:

- Giống quy cách đóng gói

- Cùng dạng bào chế

- Cùng nhà sản xuất

- Cùng tác dụng dược lý

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Khác tên thuốc: FML và Pred Forte

LA

9

MIXTARD 30 FlexPen 300IU/3ml (Human 

insulin regular)

NOVOMIX 30 FlexPen 300U/3ml (Insulin 

aspart biphasic)

* Giống nhau:

- Giống quy cách đóng gói

- Cùng dạng bào chế

- Cùng nhà sản xuất

- Cùng tác dụng dược lý

- Cùng hàm lượng

* Khác nhau:

- Khác hoạt chất

- Khác tên thuốc: Mixtard và Novomix

LA

10

PANTOstad (Pantoprazole) PRANstad 1 (Repaglinide)

* Giống nhau:

- Cùng dạng bào chế

- Cùng nhà sản xuất

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Khác tác dụng dược lý

- Khác quy cách đóng gói

- Khác tên thuốc:  Pantostad và Pranstad

LA
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PRAvastatin Savi 10 (Pravastatin natri) 10mg Savi FLUvastatin 40 (Fluvastatin 40mg)

* Giống nhau:

- cùng dạng bào chế

- cùng nhà sản xuất

- quy cách đóng gói giống nhau

- cùng tác dụng dược lý

* Khác nhau:

- Khác hoạt chất

- Khác hàm lượng: 10mg và 40mg 

- Khác tên thuốc: Pravastatin Savi và Savi 

Fluvastatin

LA

12

SAVI GEMFIBROZIL 600 

(Gemfibrozil 600mg)

GABARICA 400 (Gabapentin) 400mg

* Giống nhau:

- Cùng dạng bào chế

- Cùng nhà sản xuất

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng: 600 và 400

- Khác hoạt chất

- Khác tác dụng dược lý

- Quy cách đóng gói khác nhau

- Khác tên thuốc: Savi Gemfibrozil và 

Gabarica 

LA

13

VINA- AD (Vitamin A + Vitamin D2) VITAMIN E 400 (Vitamin E) 400UI

* Giống nhau:

- Cùng dạng bào chế

- Quy cách đóng gói giống nhau

* Khác nhau:

- Khác hàm lượng

- Khác hoạt chất

- Khác tác dụng dược lý

- Khác nhà sản xuất

- Khác tên thuốc: Vina - AD và Vitamin E

LA

Nhóm I: Nhìn giống, đọc giống 29 khoản 

Nhóm II: Nhìn khác, đọc giống 35 khoản 

Nhóm III: Nhìn giống, đọc khác 13 khoản

Tổng số khoản: 77 khoản 

P. TRƯỞNG KHOA DƯỢCNGƯỜI LẬP    THÔNG QUA GIÁM ĐỐC
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