DANH MỤC THUỐCVIÊN CỐM BỘTKHÔNG BETALACTAM/ NON-BETA LACTAM
SOLID ORAL PREPARATION
STT

Tên sản phẩm

Hoạt chất
Hàm lượng

Chỉ định

1.

Aciclovir

Aciclovir: 200mg

Điều trị nhiễm virus Herpes
Treatment of Herpes virus
infection

2.

Actadol 500

Paracetamol: 500mg

Điều trị cảm cúm, nhức đầu
Treatment of cold flu, headache

3.

Alphabiotic

Chymotrypsin 4200 IU

4.

Chymotrypsin

Chymotrypsin 4200 IU

5.

6.

7.

Giảm viêm, chống phù nề sau
chấn thương hoặc phẫu thuật.
Anti oedema, anti-inflammation
post sugery
Giảm viêm, chống phù nề sau
chấn thương hoặc phẫu thuật.
Anti oedema, anti-inflammation
post sugery

Clotrimazol

Clotrimazol 100mg

Điều trị viêm âm đạo do nhiễm
Candida albicans, Trichomonas
Treatment of vaginitis caused by
Candida albicans, Trichomonas

Desilogen

Acetaminophen 400mg,
Clopheniramin maleat 2mg
Acetaminophen 400mg,
Clopheniramine maleate
2mg

Điều trị cảm cúm, nhức đầu
Treatment of cold flu, headache

Dexamethason

Dexamethason 0,5mg
Dexamethasone 0,5mg

Điều trị vảy nến, kháng viêm
Treatment
of
psoriasis,
antilinflammation
Giảm viêm, chống phù nề sau
chấn thương hoặc phẫu thuật.
Anti oedema, anti-inflammation
post sugery
Giảm viêm, chống phù nề sau
chấn thương hoặc phẫu thuật.
Anti oedema, anti-inflammation
post sugery
Giảm viêm, chống phù nề sau
chấn thương hoặc phẫu thuật.
Anti oedema, anti-inflammation
post sugery

8.

Meditrypsin

Chymotrypsin 4200 IU

9.

Medo a 21

Chymotrypsin 4200 IU

10.

Medo α 42

Chymotrypsin 8400 đơn vị
USP

11.

Merynal -V

Metronidaziol: 200mg,
Cloramphenicol: 80mg,
Nystatin: 100.000 IU

Điều trị viêm âm đạo do nhiễm vi
khuẩn sinh mủ, do nấm
Candida...
Treatment of vaginal candidiasis

12.

Nystatin

Nystatin: 100.000 IU

Điều trị viêm âm đạo do nhiễm
Candida albicans

Quy cách
Hộp 10 vỉ, 50 vỉ x 10 viên
nén
Box of 10, 50 blisters x 10
tablets
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén.
Box of 10 blisters x 10
tablets
Hộp 2 vỉ, 50 vỉ x 10 viên
nén
Box of 2 blisters; 10
blisters x 10 tablets
Hộp 2, 5, 10, 50 vỉ x vỉ 10
viên nén.
Box of 2, 5, 10, 50 blisters
x 10 tablets.
Hộp 50 vỉ x 10 viên
Hộp 1 vỉ 6 viên nén đặt âm
đạo
Box of 1 blister x 6 vaginal
tablets
Hộp 10 vỉ, 25 vỉ x 20 viên
nén
Box of 10, 25, blisters x
20 tablets
Hộp 1 vỉ,10vỉ, 50 vỉ x
30viên nén; Lọ 1000 viên
nén
Box of 1, 10, 50 blisters x
30 tablets;
Box HDPE of 1000 tablets
Hộp 2 vỉ, 50 vỉ x 10 viên
nén
Box of 2, 50 blisters x 10
tablets
Hộp 2 vỉ, 50 vỉ x 10 viên
nén
Box of 2, 50 blisters x 10
tablets
Hộp 2 vỉ, 50 vỉ x 10 viên
nén
Box of 2, 50 blisters x 10
tablets
Hộp 1 lọ x 10 viên
Hộp 1 vỉ 12 viên nén đặt
âm đạo
Box of 1 blister x 12
vaginal tablets
Hộp 1 lọ 10 viên nén đặt
âm đạo

STT

Tên sản phẩm

Hoạt chất
Hàm lượng

Chỉ định
Treatment of vaginitis caused by
Candida albicans

13.

14.

Paracetamol 500mg

Paracetamol 500mg

Vomina Brs

Dimenhydrinate 50mg

15.

Vag-Lotuzol

Clotrimazol 100mg
Metronidazole 500mg

16.

Atrofort 500

Glucosamin (HCl): 500 mg

Điều trị cảm cúm, nhức đầu
Treatment of cold flu, headache
Phòng và điều trị triệu chứng
buồn nôn, nôn, chóng
mặt khi say tàu xe. Điều trị triệu
chứng nôn và chóng mặt trong
bệnh Ménière và các rối loạn tiền
đình khác.
Prevention and treatment of
symptoms of nausea, vomiting,
dizziness when motion sickness.
Symptomatic
treatment
of
vomiting and dizziness in
Ménière disease and other
vestibular disorders
Điều trị viêm âm đạo do nhiễm vi
khuẩn sinh mủ, do nấm
Candida...
Treatment of vaginal candidiasis
Giảm triệu chứng của thoái hóa
khớp gối nhẹ và trung bình/
Reducing the symptoms of mild
and moderate knee osteoarthritis

17.

Lincomicin 500 mg

Lincomicin 500 mg

Điều trị nhiễm khuẩn hô hấp, tai
mũi họng
Treatment of infections of
respiratory

18.

Mediplex

Acyclovir 800mg

Điều trị nhiễm virus Herpes
Treatment of Herpes virus
infection

Quy cách
Hộp 50 vỉ x vỉ 10 viên nén
đặt âm đạo
Hộp 1 vỉ 12 viên nén đặt
âm đạo
Box of 1 bottle x 10
vaginal tablets.
Box of 50 blister x 10
vaginal tablets.
Box of 1 blister x 12
vaginal tablets
Lọ 100 viên ; 200 viên nén
Hộp 10 vỉ; 50 vỉ x 10 viên
nén
Box HDPE of 100, 200
tablets. Box of 10; 50
blisters x 10 tablets

Hộp 25 vỉ x 4 viên nén
Boxes of 25 blisters x 4
tablets

Hộp 1 vỉ x 10 viên nén đặt
âm đạo
Box of 1 blister x 12
vaginal tablets
H 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
nang cứng
Box of 05, 10 blisters x 10
hard capsules
Hộp 10, 20, 50 vỉ x10 viên
nang cứng
Hộp10vỉ x 12 viên nang
cứng
Box of 10, 20, 50 blisters x
10 hard capsules, 10
blisters x 12 hard capsules
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
cứng
Hộp 3 vỉ x 4 viên nang
cứng
Box of 10 blisters x 10
hard capsules
Box of 3 blisters x 4 hard
capsules

STT

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Tên sản phẩm

Mediacetam

Hoạt chất
Hàm lượng

Piracetam 400mg

Piracetam800

Piracetam 800mg

Prodertonic

Sắt fumarat 182 mg + acid
Folic 0,5 mg
Ferric fumarat 182 mg
Folic acid 0.5 mg

Thiomax 300

Thiomax 200

Acid thioctic 300

Acid thioctic 200mg

Thiomax 600

Acid thioctic 600mg

25.

Reistore - VNA

Bột nhân sâm 250mg; cao
đặc linh chi (tương ứng linh
chi 1000mg): 115mg
Panax ginseng: 0.25 g
Ganoderma lucidum: 1 g

26.

Actadol 500

Paracetamol 500mg

Chỉ định
Điều trị hỗ trợ sau chấn thương
não, thiếu máu cục bộ; các rối
loạn thần kinh trung ương
Treatment assistant injuries after
injuried brain, local anaemia;
central nervous disorder
Điều trị hỗ trợ sau chấn thương
não, thiếu máu cục bộ; các rối
loạn thần kinh trung ương
Treatment assistant injuries after
injuried brain, local anaemia;
central nervous disorder
Điều trị và dự phòng do thiếu
máu thiếu sắt và acid Folic cho
phụ nữ có thai.
Treatment and prevent anemic by
ferric and folic acid defficiency,
especially for pregnancy
Điều trị bệnh viêm đa dây thần
kinh ngoại biên do bệnh đái tháo
đường
Treatment
of
peripheral
polyneuropathy due to diabetes
Điều trị bệnh viêm đa dây thần
kinh ngoại biên do bệnh đái tháo
đường
Treatment
of
peripheral
polyneuropathy due to diabetes
Điều trị bệnh viêm đa dây thần
kinh ngoại biên do bệnh đái tháo
đường
Treatment
of
peripheral
polyneuropathy due to diabetes
Tăng cường chức năng gan và
khả năng miễn dịch của cơ thể
Tăng cường hoạt động trí não và
sinh lực
Dùng trong các trường hợp cơ thể
suy giảm sức đề kháng, mệt mỏi,
giảm khả năng tập trung, rối loạn
chức năng gan và tim mạch
Strengthens liver function and
immunity of the body
Increase mental activity and
vitality
Used in cases of decreased body
resistance, fatigue, impaired
concentration,
liver
and
cardiovascular dysfunction
Điều trị cảm cúm, nhức đầu
Treatment of cold flu, headache

Quy cách

Hộp 2 vỉ, 10 vỉ, 50 vỉ x 10
viên nang cứng
Box of 2, 10, 50 blisters x
10 hard capsules
Lọ 100 viên nang cứng
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
cứng
Bottle of 100 hard capsules
Box of 10 bliters x 10 hard
capsules
Hộp 10, 50 vỉ x 10 viên
nang cứng
Lọ 100 viên nang cứng
Box of 10, 50 blisters x 10
hard capsules
Box HDPE of 100 hard
capsules
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
nang cứng
Box of 3, 10 blisters x 10
hard capsules
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
nén bao phim
Box of 3, 10 blisters x 10
film coated tablets
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
nén bao phim
Box of 3, 10 blisters x 10
film coated tablets

H/1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên nang
cứng
Box of 1, 3 blisters x 10
hard capsule

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
bao phim.

STT

Tên sản phẩm

Hoạt chất
Hàm lượng

Chỉ định

Quy cách
Box of 10 blisters x 10 film
coated tablets

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Atorvastatin 10

Atorvastatin 20

Atorvastatin 40

Atorvastatin (dưới dạng
Atorvastatin calci trihydrat)
10mg
Atorvastatin (as
Atorvastatin calcium
trihydrate) 10mg
Atorvastatin (dưới dạng
Atorvastatin calci trihydrat)
20mg
Atorvastatin (as
Atorvastatin calcium
trihydrate) 20mg
Atorvastatin (dưới dạng
Atorvastatin calci trihydrat)
40mg
Atorvastatin (as
Atorvastatin calcium
trihydrate) 40mg

Azibiotic

Azibiotic 500 mg

Magnesi B6

Magnesi lactat dihydrat
470mg, Pyridoxin HCl 5mg
Magnesium lactate
dihydrate 470mg,
Pyridoxine HCl 5mg

Medtrivit-B

Multivitamin

Ofloxacin

Thiamin Nitrat:125mg,
Pyridoxin HCl:
125mg,Cyanocobalamin
125mcg
Thiamin Nitrate:125mg,
Pyridoxin HCl:
125mg,Cyanocobalamin
125mcg
Thiamin Nitrat:2mg,
Riboflavin:1,5mg,
Nicotinamid:5mg, Cacium
patothenat: 3mg, Pyridoxin
HCl: 2mg
Thiamine Nitrate:2mg,
Riboflavin:1,5mg,
Nicotinamide:5mg, Cacium
patothenate: 3mg, Pyridoxin
HCl: 2mg
Ofloxacin 200mg

Thuốc điều trị rối loạn lipid máu
Lipid modifying agents, HMGCoA-reductase inhibitors

Hộp 3vỉ x 10 viên nén bao
phim
Boxes of 3 blisters x 10
film coated tablets

Thuốc điều trị rối loạn lipid máu
Lipid modifying agents, HMGCoA-reductase inhibitors

Hộp 3vỉ x 10 viên nén bao
phim
Boxes of 3 blisters x 10
film coated tablets

Thuốc điều trị rối loạn lipid máu
Lipid modifying agents, HMGCoA-reductase inhibitors

Hộp 3vỉ x 10 viên nén bao
phim
Boxes of 3 blisters x 10
film coated tablets

Nhiễm khuẩn tai – mũi - họng, da
và mô mềm, tiết niệu
Treatment of nasopharyngeal
auricular, skin and soft tissue,
urinary
Điều trị các trường hợp thiếu
Magnesi nặng: run cơ, yếu cơ,
tim đập nhanh
Treatment of servere magnesium
insufficiency: muscular tremor
and weaknees, tachycardia

Hộp/ 02 vỉ x 03 viên nén
bao phim
Box of 02 blisters x 03 film
coated caplets
Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 50 vỉ x 10
viên bao phim
Box of 5, 10, 50 blisters x
10 film coated tablets

Phòng ngừa các bệnh thiếu
vitamin nhóm B
Treatment of the defficiency of
group B vitamins

Hộp 10, 50 vỉ x 10 viên
bao phim.
Box of 10, 50 blisters x 10
film coated tablets

Phòng ngừa các bệnh thiếu
vitamin nhóm B
Treatment of the defficiency of
group B vitamins

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
bao phim; Boxes/ 10
blisters x 10 film coated
caplets

Nhiễm khuẩn huyết, hô hấp, tiết
niệu, sinh dục, da, mô mềm, phụ
khoa, tuyến tiền liệt , thận, xương
khớp, ổ bụng và gan mật.

Hộp 2, 5, 10 vỉ x 10 viên
bao phim.
Box of 2, 5, 10 blisters x
10 film coated tablets

STT

35.

Tên sản phẩm

Pavado cảm cúm

Hoạt chất
Hàm lượng

Paracetamol 500mg; cafein
25mg; Phenylephrin HCl
5mg

Chỉ định
Treatment
of
sepsis
of
septicemia, respiratory tracts,
urinary, genital systems, the skin,
soft tissue, and in gynaecology,
as well as sepsis of the prostate,
kidney, bones, joints, the
abdomen, liver and gall bladder
Thuốc được dùng để làm giảm
các triệu chứng của cảm lạnh và
cảm cúm gồm có sốt, đau nhức,
ngạt mũi, đau do viêm xoang
The product is recommended for
the relief of sinus pain and the
symptoms of colds and influenza,
including fatigue and drowsiness.

Quy cách

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
nén bao phim
Box of 3, 10 blisters x 10
film coated tablets

Rhumenol flu 500

Acetaminophen 500mg,
Dextromethorphan HBr:
15mg, Loratadin 5mg

Điều trị cảm cúm, sốt, nhức đầu,
đau cơ, ho, ngạt mũi, sổ mũi.
Treatment of cold flu, headache

Hộp 25 vỉ x 4 viên nén bao
phim; Hộp 10 vỉ x10 viên
nén bao phim;
Box of 25 blisters x 4 film
coated tablets; Box of 10
blisters x 10 film coated
tablets

Tilcipro

Ciprofloxacin dưới dạng
Ciprofloxacin HCl:500mg
Ciprofloxacin (as
Ciprofloxacin
hydrochloride):500mg

Điều trị nhiễm khuẩn hô hấp,
đường tiết niệu sinh dục
Treatment of infections of
respiratory, urogenital tract

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
bao phim
Box of 10 blisters x 10 film
coated tablets

38.

Zento B-Forte CPC1

Vitamin B1: 125mg;
Vitamin B6: 125; Vitamin
B12: 125mcg

39.

Zento B- CPC1

Vitamin B1: 125mg;
Vitamin B6: 12,5; Vitamin
B12: 125mcg

Phòng ngừa các bệnh thiếu
vitamin nhóm B
Treatment of the defficiency of
group B vitamins
Phòng ngừa các bệnh thiếu
vitamin nhóm B
Treatment of the defficiency of
group B vitamins
Giảm đau và kháng viêm trong
các bệnh thoái hóa khớp và viêm
khớp dạng thấp
Analgesic and anti-inflammatory
in osteoarthritis and rheumatoid
arthritis
Điều trị đái tháo đường typ 2 ở
người lớn, bổ sung cùng chế độ
ăn kiêng và luyện tập thể dục để
cải thiện đường huyết
Trajenta is indicated in adults
with type 2 diabetes mellitus as
an adjunct to diet and exercise to
improve glycaemic control

H 10 vỉ x 10 viên nén bao
phim
Box of 10 blisters x 10 film
coated tablets
H 10 vỉ , 50 vỉ x 10 viên
nén bao phim
Box of 10, 50 blisters x 10
film coated tablets

Điều trị viêm thực quản, viêm dạ
dày cấp và mạn tính, loét dạ dày
tá tràng.

Hộp 20 gói x 10g hỗn dịch
uống
Box of 20 sachets x 10g of
oral suspension

36.

37.

40.

41.

42.

Nabumetone 500

Nabumetone 500 mg

Linagliptin 5

Linagliptin 5mg

Codlugel plus

Mỗi gói 10 g có chứa:
Al oxyd (dưới dạng
hydroxyd) : 400 mg

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10
viên nén bao phim
Box of 3, 6, 10 blisters x
10 film coated tablets

Hộp 1, 3, 10 vỉ x 10 viên
nén bao phim
Box of 1, 3, 10 blisters x
10 film coated tablets

STT

43.

44.

Tên sản phẩm

Stomalugel P

Tenamyd gel SM

Hoạt chất
Hàm lượng
Mg hydroxyd: 800,4 mg
Simethicon: 80 mg
Each sachet of 10g contains:
Aluminium oxyde 400mg
Magnesium hydroxyde
800.4mg
Simethicone 80mg
Nhôm phosphat 2,2g (dưới
dạng Nhôm phosphat gel
20%)
Aluminium phosphate 2.2 g
(as aluminium phosphate
gel 20%)
Mỗi gói 10 g có chứa:
Al oxyd (dưới dạng
hydroxyd) : 400 mg
Mg hydroxyd: 800,4 mg
Simethicon: 80 mg
Each sachet of 10g contains:
Aluminium oxyde 400mg
Magnesium hydroxyde
800.4mg
Simethicone 80mg

Chỉ định

Quy cách

Treatment of esophagitis, acute
and chronic gastritis, gastric and
duodenal ulcer, gastric irrtation

Điều trị viêm thực quản, viêm dạ
dày cấp và mạn tính, loét dạ dày
tá tràng.
Treatment of esophagitis, acute
and chronic gastritis, gastric and
duodenal ulcer, gastric irrtation

H 20 gói x 20 gam hỗ dịch
uống
Box / 20 Sachets x 20g of
oral suspension

Điều trị viêm thực quản, viêm dạ
dày cấp và mạn tính, loét dạ dày
tá tràng.
Treatment of esophagitis, acute
and chronic gastritis, gastric and
duodenal ulcer, gastric irrtation

H 20 gói x 10 gam hỗn
dịch uống
Box / 20 Sachets x 10g of
oral suspension

