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Kính gửi: Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh 

 
 

Căn cứ Công văn số 895/QLD-KD ngày 05/02/2021 của Cục Quản lý Dược về 

việc đảm bảo cung ứng thuốc tiêm chứa Dopamin HCl 40mg/ml, 

Theo thông báo của Cục Quản lý Dược, hiện nay có một số thuốc chứa hoạt 

chất Dopamine HCl 40mg/ml có giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực hoặc vẫn đang 

được lưu hành hợp pháp ở Việt Nam. Theo báo cáo của các cơ sở nhập khẩu/đăng ký, 

tình hình cung ứng của các thuốc này như sau: 

 

Thông tin về 

thuốc chứa hoạt 

chất Dopamin 

HCl 40mg/ml 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

tồn kho ở 

thời điểm 

hiện tại 

Số lượng 

có thể cung 

ứng ở thời 

điểm hiện 

tại 

Khả năng cung ứng khi 

nhận được đơn đặt hàng 

từ cơ sở khám chữa bệnh Số lượng 

dự kiến 

cung ứng/1 

năm 

Khoảng 

thời gian 

sản xuất và 

cung ứng 

thuốc 

Số lượng 

có thể cung 

ứng 

Dopamine 

hydrochloride 4% 

(SĐK: VN-18479-

14); Nhà sản 

xuất/nhà đăng ký: 

Warsaw 

Pharmaceutical 

Works Polfa S.A. 

Cơ sở nhập khẩu: 

Công ty CPDP TW 

CPC1. 

ống 

5ml 

13.492 

ống hạn 

dùng: 

03/2021; 

126.507 

ống hạn 

dùng: 

06/2021 

139.999 24 giờ 139.999 

 

Brudopa (SĐK: 

VN-19800-16); 

Nhà sản xuất/nhà 

đăng ký: Brawn 

Laboratories Ltd; 

Cơ sở nhập khẩu: 

Brawn 

Laboratories Lt 

1 hộp 

5 ống 

x 5ml 

0 0 45-60 ngày 
300.000 

hộp 

2.400.000  

hộp 



Thông tin về 

thuốc chứa hoạt 

chất Dopamin 

HCl 40mg/ml 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

tồn kho ở 

thời điểm 

hiện tại 

Số lượng 

có thể cung 

ứng ở thời 

điểm hiện 

tại 

Khả năng cung ứng khi 

nhận được đơn đặt hàng 

từ cơ sở khám chữa bệnh Số lượng 

dự kiến 

cung ứng/1 

năm 

Khoảng 

thời gian 

sản xuất và 

cung ứng 

thuốc 

Số lượng 

có thể cung 

ứng 

Limdopa Inj 

200mg (SĐK: VN-

19919-16); Nhà 

sản xuất/nhà đăng 

ký: Hanlim Pharm 

Co.,Ltd/ Công ty 

TNHH TM DP 

Đông Phương 

Chưa có thông tin do Cục Quản lý Dược chưa nhận được báo cáo từ Công ty 

TNHH TM DP Đông Phương 

Để đảm bảo cung ứng chủ động, kịp thời đủ số lượng thuốc Dopamine HCl 

phục vụ nhu cầu điều trị, Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh chủ 

động liên hệ với các cơ sở nhập khẩu/đăng ký/bán buôn thuốc để dự trù, đặt hàng và 

mua sắm thuốc phục vụ nhu cầu điều trị tại cơ sở. 

Sở Y tế thông báo để các cơ sở biết và khẩn trương thực hiện./.       
 

Nơi nhận:     KT. GIÁM ĐỐC    

 -Như trên;                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC 

 -Lưu: VT, NVD. 
                                                                                                              

 

 

 

                                                                                        Từ Hoàng Tước 
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