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 ĐÌNH CHỈ VIỆC CHỈ ĐỊNH DOMPERIDON CHO TRẺ EM 

 Theo tin ngày 01/7/2019, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Sản phẩm Y tế Pháp 

(Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé – ANSM) đã 

có quyết định định chỉ chỉ định domperidon cho trẻ em.Từ nay, các thuốc có chứa 

domperidon (biệt dược Motilium và các thuốc generic) chỉ được sử dụng ở người lớn 

và thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên và cân nặng từ 35 kg trở lên.   

 Quyết định này được đưa ra dựa trên dữ liệu an toàn của domperidon và đặc biệt là 

nguy cơ gặp phản ứng có hại nghiêm trọng trên tim mạch như kéo dài khoảng QT, 

xoắn đỉnh, rối loạn nhịp thất và thậm chí tử vong đột ngột. Một nghiên cứu do Ủy ban 

đánh giá nguy cơ Cảnh giác Dược PRAC cũng được thực hiện nhằm đánh giá hiệu 

quả của domperidon so với giả dược trên quần thể bệnh nhi. Nghiên cứu này đã cho 

thấy không có sự khác biệt về hiệu quả giữa domperidon và giả dược khi dùng cho trẻ 

dưới 12 tuổi bị buồn nôn và nôn.  

ANSM khuyến cáo các chuyên gia y tế: 

Khuyến cáo sử dụng hợp lý thuốc chống nôn này trên người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở 

lên: 

 Mức liều giới hạn 10 mg/lần, tối đa dùng 3 lần/ngày, với liều tối đa là 30 mg/ngày. 

 Điều trị trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể, thời gian điều trị tối đa thường 

không vượt quá 1 tuần. 

 Chống chỉ định các thuốc có chứa domperidon trong các trường hợp sau: 

 Suy gan mức độ trung bình đến nặng. 

 Có tiền sử kéo dài khoảng thời gian dẫn truyền tim bao gồm kéo dài khoảng QT, rối 

loạn điện giải nghiêm trọng, hoặc bệnh tim tiềm ẩn như suy tim sung huyết. 

 Sử dụng các thuốc ức chế mạnh CYP3A4 và các thuốc gây kéo dài khoảng QT, ngoại 

trừ apomorphin do lợi ích vượt trội nguy cơ, và chú ý tuân thủ các thận trọng được 

ghi rõ trong tờ thông tin sản phẩm của apomorphin. 

Nguồn: http://canhgiacduoc.org.vn

http://canhgiacduoc.org.vn/
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 SỬ DỤNG RIVAROXABAN (XARELTO) CÙNG VỚI THỨC ĂN 

 Rivaroxaban (Xarelto) là một chất ức chế chọn lọc cao và trực tiếp yếu tố Xa dùng 

theo đường uống. Sự hoạt hóa yếu tố X thành yếu tố Xa (FXa) thông qua con đường 

nội sinh và ngoại sinh giữ vai trò trung tâm dòng thác máu. Xarelto được chỉ để 

phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (VTE) ở bệnh nhân lớn tuổi được phẩu 

thuật thay thế khớp háng hoặc khớp gối. 

 Trong các thử nghiệm lâm sàng của Rivaroxaban cho thấy khi sử dụng viên có hàm 

lượng 20mg cùng với thức ăn nhiều chất béo và nhiều calo thì hấp thụ đạt được tối 

ưu, trong khi viên hàm lượng 2,5mg hoặc 10mg thì không bị ảnh hưởng bởi thức ăn. 

 Cơ quan Quản lý Dược phẩm Anh (Medicines and Healthcare products Regulatory 

Agency - MHRA) nhận được một số báo cáo về việc không đạt hiệu quả điều trị khi 

sử dụng Rivaroxaban 15mg và 20mg lúc đói. 

Khuyến cáo cán bộ y tế 

 Nhắc nhở bệnh nhân uống rivaroxaban 15 mg và 20 mg cùng thức ăn 

 Có thể uống viên Rivaroxaban 2,5 mg và 10 mg cùng hoặc không uống cùng thức ăn 

Nguồn: https://www.gov.uk 

 

https://www.gov.uk/
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 FDA CHẤP THUẬN PHỐI HỢP KHÁNG SINH MỚI  

 Ngày 17/07/2019, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (Food and Drug 

Administration – FDA) đã chấp thuận Recarbrio (imipenem, cilastatin và relebactam) 

để điều trị nhiễm khuẩn đường tiểu có biến chứng và nhiễm khuẩn ổ bụng cho người 

trưởng thành. 

 Recarbrio đã được FDA chấp thuận là thuốc kháng khuẩn và kháng nấm dùng điều trị 

các bệnh nhiễm nghiêm trọng hoặc đe dọa đến tính mạng. 

 Hiệu lực điều trị của Recarbrio được xác định một phần dựa trên những số liệu về 

hiệu lực và độ an toàn của imipenem – cilastatin trong điều trị nhiễm khuẩn đường 

tiểu có biến chứng (cUTI) và nhiễm khuẩn ổ bụng (cIAI) 

 Các phản ứng có hại thường gặp nhất ở bệnh nhân được điều trị bằng Recarbrio bao 

gồm buồn nôn, tiêu chảy, nhức đầu, sốt và tăng men gan. 

 Không nên sử dụng Recarbrio cho những bệnh nhan sau đây: 

 Bệnh nhân đang dùng ganciclovir trừ khi lợi ích điều trị nhiều hơn nguy cơ.  

 Bệnh nhân đang dùng acid valproic hoặc natri divalproex để kiểm soát cơn động kinh 

vì giảm nồng độ acid valproic có thể dẫn đến co giật. 

Nguồn: https://thongtinthuoc.com 

https://thongtinthuoc.com/

