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DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 2/75 

Lĩnh vực thử nghiệm: Dược 
Field of testing:           Pharmaceutical 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

1.  

Viên nén bao phim 
Aceclofenac 

STADA100 mg 
Aceclofenac 

STADA100 mg film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (2a, 2d) 
Định lượng aceclofenac(1d) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của viên 
nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số:   

VD-20124-13 
Manufacturer’s 
specifications 

2.  

Viên nang cứng 
Acetylcystein 

STADA200 mg 
Acetylcystein STADA 

200 mg 
hard capsules 

Tính chất (3d) 
Đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2d) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của viên 
nang (3i) 
Định lượng acetylcystein (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-22667-15 
Manufacturer’s 
specifications 

3.  

Kem bôi da 
Acyclovir STADA 

Cream 
Acyclovir STADA 

cream topical cream 

Tính chất (3d) 
Định tính Acyclovir (2a, 2c) 
Định lượng Acyclovir (1a) 
Phép thử giới hạn Guanin (TLC) 
(3m) 

 

Dược điển Anh/ 
BP 2012 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 3/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

4.  

Viên nénAcyclovir 
STADA 200 mg - 
Acyclovir STADA  
400 mg - Acyclovir  

STADA 800 mg 
Acyclovir STADA 200 
mg - Acyclovir STADA 

400 mg - Acyclovir 
STADA 800 mg tablets 

Tính chất (3d) 
Đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính Acyclovir (2a) 
Định tính Acyclovir (HPLC: detector 
UV-Vis) (2b) 
Định lượng Acyclovir (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của viên 
nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Dược điển Anh/ 
BP 2016 

5.  

Viênnén 
Adefovir STADA 10mg 
Adefovir STADA 10mg 

tablets 

Tính chất (3d) 
Đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của viên 
nén (3i) 
Định lượng adefovir dipivoxil (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số:  

VD-25027-16 
Manufacturer’s 
specifications 

6.  

Viên nén bao phim 
Albendazol STADA 
200mg Albendazol 

STADA 200mg 
film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (2a, 2c) 
Định lượng Albendazol (1a) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 
Dược điển Việt 

Nam IV/  
Vietnamese 

Pharmacopoeia 
IV 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 4/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

7.  

Viên nhai 
Albendazol STADA 

400 mg 
Albendazol STADA 

400 mg 
chewable tablets 

Tính chất (3d) 
Đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (2a, 2c) 
Định lượng Albendazol (1a) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Dược điển Việt 
Nam IV/  

Vietnamese 
Pharmacopoeia 

IV 

8.  

Hỗn dịch uống 
Almasane 

Almasane oral 
suspension 

Tính chất (3d) 
Đồng đều khối lượng (3e) 
Xác định pH (3k) 
Định tính (2e, 2d) 
Định lượng nhôm hydroxyd (1c)  
Định lượng magnesi hydroxyd (1c) 
Định lượng polydimethylsiloxan (1e) 
Khả năng trung hòa acid (3k) 
Định lượng methylparaben (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b)  
Định lượng propylparaben (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-23962-15 
Manufacturer’s 
specifications 

9.  

Viên nén 
Allopurinol STADA 
300mg Allopurinol 

STADA 300mg tablets 

Tính chất (3d) 
Định tính (2e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f2) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Định lượng allopurinol (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 

 
Dược điển Mỹ/ 

USP39 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 5/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

10.  

Hỗn dịch uống 
Aluminium phosphate 

gel Aluminium 
phosphate gel oral 

suspension 

Tính chất (3d) 
Định tính nhôm & phosphat (2d) 
Xác định pH (3k) 
Xác định tỷ trọng (3k) 
Định lượng Nhôm phosphat (1c) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

 VD-23335-15 
Manufacturer’s 
specifications 

11.  

Viên nang cứng 
Amlodipin STADA 5 
mg Amlodipin STADA 

5 mg capsules 

Tính chất (3d) 
Định tính (2b) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nang (3i) 
Định lượng amlodipin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số:   

VD-19692-13 
Manufacturer’s 
specifications 

12.  

Viên nén bao phim 
Arastad 20 

Arastad 20 film coated 
tablets 

Tính chất (3d) 
Đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng leflunomid (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-17765-12 
 Manufacturer’s 

specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 6/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

13.  

Dung dịch uống 
Arginine STADA 

Arginine STADA oral 
solution 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều thể tích (3g) 
Xác định pH (3k) 
Xác định tỷ trọng (3k) 
Định tính (2d) 
Định lượng L-arginin hydrochlorid 
(1a) 
Định lượng methylparaben (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b)  
Định lượng propylparaben (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-23336-15 
Manufacturer’s 
specifications 

14.  

Viên nang cứng 
Argistad 500 

Argistad 500 hard 
capsules 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng 
(3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng L-arginin hydrochlorid 
(HPLC: detector UV-Vis) (1b)  
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nang (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-20372-13 
 Manufacturer’s 

specifications 

15.  

Viên nén bao phim 
Asthmatin 10 

Asthmatin 10 film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng 
(3e) 
Định tính montelukast (HPLC: 
detector UV-Vis) (2b) 
Định tính ion natri (2d) 
Định lượng montelukast (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-26555-17 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 7/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

16.  

Viên nén nhai 
Asthmatin 4 

Asthmatin 4 chewable 
tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định tính Montelukast (HPLC: 
detector UV-Vis) (2b) 
Định tính ion natri (2d) 
Định lượng montelukast (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-26556-17 
Manufacturer’s 
specifications 

17.  

Viên nén nhai 
Asthmatin 5 

Asthmatin 5 chewable 
tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định tính Montelukast (HPLC: 
detector UV-Vis) (2b) 
Định tính ion natri (2d) 
Định lượng montelukast (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-26557-17 
 Manufacturer’s 

specifications 

18.  

Viên nén 
Atenolol STADA 50 

mg 
Atenolol STADA 50 

mg tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (2a) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng atenolol (HPLC: detector 
UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-23963-15 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 8/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

19.  
Viên nang cứng 

Azicine 
Azicine hard capsules 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Hàm lượng nước (Karl Fischer) (3l) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng azithromycin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nang (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-20541-14 
Manufacturer’s 
specifications 

20.  

Thuốc bột uống 
Azicine 250 mg 

Azicine 250 mg oral 
powder 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Hàm lượng nước (Karl Fischer) (3l) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Azithromycin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-19693-13 
 Manufacturer’s 

specifications 

21.  

Viên nén 
Betahistine STADA 
16 mg Betahistine 

STADA 16 mg tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Phép thử độ rãviên nén (3h) 
Định tính (2a) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng betahistin dihydroclorid 
(HPLC: detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 
Dược điển Anh/ 

BP 2012 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 9/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

22.  

Viên nén sủi bọt 
Bicimax 

Bicimax effervescent 
tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Phép thử độ rãviên nén (3h) 
Định tính vitamin B1, B2, B3, B5, 
B6, B8, B12 (HPLC: detector UV-
Vis) (2b) 
Định tính ion clorid, vitamin C, calci, 
magnesi (2d) 
Định lượng B1, B2, B3, B5, B6, B8, 
B12 (HPLC: detector UV-Vis) (1b) 
Định lượng vitamin C (1d) 
Định lượng calci & magnesi (1c) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-26558-17 
Manufacturer’s 
specifications 

23.  

Viên nén bao phim 
Bisoplus 

STADA5mg/12,5 mg 
Bisoplus STADA 
5mg/12,5 mg film 

coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2c) 
Định lượng Bisoprolol fumarat 
(HPLC: detector UV-Vis) (1b)   
Định lượng Hydroclorothiazid 
(HPLC: detector UV-Vis) (1b)  
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i)  
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 
Dược điển Mỹ/ 

USP39 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 10/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

24.  

Viên nén bao phim 
Bisoprolol STADA 5 

mg 
Bisoprolol STADA 5 

mg film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f2) 
Hàm lượng nước (Karl Fischer) (3l) 
Định tính Bisoprolol (HPLC: 
detector UV-Vis) (2b) 
Định tính fumarat (2c) 
Định lượng Bisoprolol fumarat 
(HPLC: detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-23337-15 
Manufacturer’s 
specifications 

25.  

Viên nén bao phim 
Bisostad 2,5 

Bisostad 2,5 film 
coated tablets 

 

Tính chất (3d) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định tính (2c) 
Định lượng Bisoprolol fumarat 
(HPLC: detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 
Dược điển Mỹ/ 

USP35 

26.  

Viên nénsủi bọt 
Calcium STADA 500 

mg 
Calcium STADA 500 

mg effervescent tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Phép thử độ rãviên nén (3h) 
Định tính calci (2d) 
Định tính acid lactic & acid gluconic 
(2c) 
Định lượng calci (Ca2+) (1c) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-27518-17 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 11/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

27.  

Dung dịch uống 
CALCIUM STADA 

VITAMIN C-PP (ống 
5 ml) 

CALCIUM STADA 
VITAMIN 

C-PP oral solution (5 
ml ampoule) 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều thể tích (3g) 
Xác định tỷ trọng (3k) 
Xác định pH (3k) 
Độ trong-màu sắc dung dịch (3k) 
Định tính calci (Ca2+) (2d) 
Định tính calci glucoheptonat, 
vitamin C & vitamin PP (2c) 
Định lượng calci glucoheptonat (1c) 
Định lượng vitamin PP (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Định lượng vitamin C (1d) 
Định lượng Kali sorbat (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-25982-16 
 Manufacturer’s 

specifications 

28.  

Dung dịch uống 
CALCIUM STADA 

VITAMIN C-PP (ống 
10 ml) 

CALCIUM STADA 
VITAMIN  

C-PP oral solution 
(10 ml ampoule) 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều thể tích (3g) 
Xác định tỷ trọng (3k) 
Xác định pH (3k) 
Độ trong-màu sắc dung dịch (3k) 
Định tính calci (Ca2+) (2d) 
Định tính calci glucoheptonat, 
vitamin C & vitamin PP (2c) 
Định lượng calci glucoheptonat (1c) 
Định lượng vitamin PP (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Định lượng vitamin C (1d) 
Định lượng Kali sorbat (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-25981-16 
 Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 12/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

29.  

Viên nén 
Captopril STADA 25 
mg Captopril STADA 

25 mg tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2c) 
Định lượng captopril (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 
Dược điển Mỹ/ 

USP39 

30.  
Viên nén  

Carvestad 12.5 
Carvestad 12.5 tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định tính (2a) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng carvedilol (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 
Dược điển Mỹ/ 

USP37 

31.  

Viên nén bao phim 
Cetirizine STADA 10 
mg Cetirizine STADA 

10 mg film coated 
tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính cetirizin (HPLC: detector 
UV-Vis) (2b) 
Định lượng cetirizin dihydroclorid 
(HPLC: detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-18108-12 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 13/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

32.  

Viên nén bao phim 
Citalopram STADA 

10 - Citalopram 
STADA 20 

Citalopram STADA 10 
- Citalopram STADA 
20 film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2e) 
Định lượng Citalopram (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 
Dược điển Mỹ/ 

USP37 

33.  

Viên nén bao phim 
Clarithromycin 
STADA250mg 
Clarithromycin 

STADA 250 mg film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (2e) 
Định lượng clarithromycin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 
Dược điển Anh/ 

BP 2009 

34.  

Viên nén bao phim 
Clarithromycin 
STADA500mg 
Clarithromycin 

STADA 500 mg film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (2e) 
Định lượng clarithromycin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 
Dược điển Anh/ 

BP 2016 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 14/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

35.  

Viên nang cứng 
Clindastad 150 

Clindastad 150 hard 
capsules 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Hàm lượng nước (Karl Fischer) (3l) 
Định tính clorid (2d) 
Định tính clindamycin (HPLC: 
detector UV-Vis) (2b) 
Định lượng clindamycin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nang (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-24560-16 
Manufacturer’s 
specifications 

36.  
Viên nén bao phim 
Clopistad Clopistad 
film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (2a)  
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng clopidogrel (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-23964-15 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 15/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

37.  

Viên nén Cotrimstada 
và Cotrimstada forte 

Cotrimstada and 
Cotrimstada forte 

tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) Định tính (2c) 
Định lượng sulfamethoxazol (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Định lượng Trimethoprim (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 
Dược điển Mỹ/ 

USP39 

38.  

Kem bôi da 
Crotamiton STADA 

10% 
Crotamiton STADA 
10% topical cream 

Tính chất (3d) 
Độ đồng nhất (3k) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (2b) 
Định lượng crotamiton (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Định lượng Methylparaben (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-24574-16 
 Manufacturer’s 

specifications 

39.  

Viên nén 
Colchicine  

STADA 1mg 
Colchicine STADA 

 1 mg tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định tính (2e) 
Định lượng Colchicine (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 
Dược điển Mỹ/ 

USP35 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 16/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

40.  

Thuốc mỡ bôi da 
Dexpanthenol 5% 
Dexpanthenol 5% 
topical ointment 

 

Tính chất (3d) 
Độ đồng nhất (3k) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Dexpanthenol (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-27538-17 
Manufacturer’s 
specifications 

41.  

Viên nén bao phim 
phóng thích chậm 
Diclofenac STADA 

100 mg 
Diclofenac STADA 
100 mg delayed - 

release film coated 
tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f2) 
Định tính Diclofenac (HPLC: 
detector UV-Vis) (2b) 
Định tính Diclofenac natri (2c) 
Định lượng diclofenac natri (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 
Dược điển Mỹ/ 

USP38 

42.  

Viên nén bao phim 
tan trong ruột 

Diclofenac STADA 50 
mg 

Diclofenac STADA 50 
mg enteric-coated 

tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính Diclofenac (HPLC: 
detector UV-Vis) (2b) 
Định tính ion natri (2d) 
Định lượng Diclofenac (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-21098-14 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 17/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

43.  

Thuốc gel bôi da 
Diclofenac STADA 

Gel 
Diclofenac STADA 

Gel topical gel 
 

Tính chất (3d) 
Độ đồng nhất (3k) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Diclofenacdiethylamin 
(HPLC: detector UV-Vis) (1b) 
Định lượng Methyl hydroxybenzoat 
(HPLC: detector UV-Vis) (1b) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-18850-13 
Manufacturer’s 
specifications 

44.  

Viên nén 
Diltiazem STADA 60 
mg Diltiazem STADA 

60 mg tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f2) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2d) 
Định lượng diltiazem hydroclorid 
(HPLC: detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 
Dược điển Mỹ/ 

USP37 

45.  

Viên nén bao phim 
Diosmin STADA 500 

mg 
Diosmin STADA 500 
mg film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Phép thử độ rãviên nén (3h) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng diosmin & flavonoid 
khác (HPLC: detector UV-Vis) (1b) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-22349-15 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 18/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

46.  

Viên nén bao phim 
Domperidon STADA 

10 mg 
Domperidon STADA 

10 mg film coated 
tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2c) 
Định lượng Domperidon (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 
Dược điển Anh/ 

BP 2015 

47.  

Viên nénbao phim 
Efavirenz STADA 600 
mg Efavirenz STADA 

600 mg film coated 
tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (2a, 2e) 
Định lượng efavirenz (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-26560-17 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 19/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

48.  

Viên nén 
Enalapril STADA  
10 mg - Enalapril 

STADA 5 mg 
Enalapril STADA 10 

mg - Enalapril STADA 
5 mg tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng enalapril maleat (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j)                       

 
Dược điển Mỹ/ 

USP35 

49.  

Viên nén bao phim 
Entecavir STADA 0.5 
mg Entecavir STADA 

0.5 mg 
film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Hàm lượng nước (Karl Fischer) (3l)  
Định tính (2a) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng entecavir (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

QLĐB-560-16 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 20/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

50.  

Viên nang cứng 
Esomeprazol STADA 
20mg  Esomeprazol 
STADA  20mg hard 

capsules 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng esomeprazol (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nang (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-22345-15 
Manufacturer’s 
specifications 

51.  

Viên nang cứng 
Esomeprazol 
STADA40mg 

Esomeprazol STADA 
40 mg 

hard capsules 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng esomeprazol (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nang (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-22670-15 
 Manufacturer’s 

specifications 

52.  

Viên nén bao phim 
Febustad 80 

Febustad 80 film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Febuxostat (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

QLĐB-563-16 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 21/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

53.  

Viên nén bao phim 
phóng thích kéo dài 
Felodipin STADA 5 

mg retard 
Felodipin STADA 5 

mg retard 
extended - release 

tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng 
(3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) Định tính (2c) 
Định lượng Felodipin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-26562-17 
Manufacturer’s 
specifications 

54.  

Viên nén bao phim 
Fexostad 180 

Fexostad 180 film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng 
(3e) 
Hàm lượng nước (Karl Fischer) (3l) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) Định tính (2e) 
Định lượng Fexofenadin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-23968-15 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 22/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

55.  

Viên nén bao phim 
Fenostad 160 

Fenostad 160 film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng 
(3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Fenofibrat (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-26563-17 
Manufacturer’s 
specifications 

56.  

Viên nang cứng 
Fenostad 200 

Fenostad 200 hard 
capsules 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng 
(3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Fenofibrat (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nang (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-25983-16 
Manufacturer’s 
specifications 

57.  

Viên nén bao phim 
Flucoldstad 

Flucoldstad film 
coated tablets 

 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng 
(3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Paracetamol, Cafein, 
Phenylephrin HCl (HPLC: detector 
UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(Phenylephrin) (3f1) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-18109-12 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 23/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

58.  

Viên nang cứng 
Fluconazol STADA 

150 mg 
Fluconazol STADA 

150 mg hard capsules 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng 
(3e) 
Xác định mất khối lượng do sấy khô 
(3k) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Fluconazol (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nang (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-18110-12 
 Manufacturer’s 

specifications 

59.  

Viên nang cứng 
Fluotin 20 

Fluotin 20 hard 
capsules 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng 
(3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Fluoxetin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nang (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-18851-13 
Manufacturer’s 
specifications 

60.  

Viên nang cứng 
Fluzinstad 

Fluzinstad hard 
capsules 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng 
(3e) 
Định tính Flunarizin (2c) 
Định tính gốc clorid (2d) 
Định lượng Flunarizin (1a) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nang (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-25479-16 
 Manufacturer’s 

specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 24/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

61.  

Viên nén bao phim 
Furosemide STADA 

40 mg 
Furosemide STADA 

40 mg film coated 
tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng 
(3e) 
Định tính (2a) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Furosemid (1a) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 
Dược điển Anh/ 

BP 2013 

62.  

Viên nang cứng 
Gemfibstad 300 

Gemfibstad 300 hard 
capsules 

Tính chất (3d) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f2) 
Định tính (2e) 
Định lượng Gemfibrozil (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nang (3i) 

 
Dược điển Mỹ/ 

USP35 

63.  

Viên nén 
Glimepiride STADA 

2mg 
Glimepiride STADA 2 

mg tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Glimepirid (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-24575-16 
 Manufacturer’s 

specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 25/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

64.  

Viên nén 
Glimepiride STADA 4 

mg 
Glimepiride STADA 4 

mg tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng 
(3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Glimepirid (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-23969-15 
Manufacturer’s 
specifications 

65.  

Viên nén bao phim 
Ibudolor 200 

Ibudolor 200 film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng 
(3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2e) 
Định lượng Ibuprofen (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (TLC) 
(3j) 

 

Dược điển Việt 
Nam IV/ 

Vietnamese 
Pharmacopoeia 

IV 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 26/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

66.  

Viên nén bao phim 
Ibuprofen STADA 

400 mg 
Ibuprofen STADA 400 
mg film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng 
(3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2e) 
Định lượng Ibuprofen (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (TLC) 
(3j) 

 

Dược điển Việt 
Nam IV/ 

Vietnamese 
Pharmacopoeia 

IV 

67.  

Viên nén bao phim 
Ibuprofen STADA 

600 mg 
Ibuprofen STADA 600 

mg 
film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng 
(3e) 
Phép thử độ rã viên nén (3h) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2e) 
Định lượng Ibuprofen (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-26564-17 
 Manufacturer’s 

specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 27/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

68.  
Viên nén Indopril 10 

Indopril10 tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng 
(3e) 
Định tính Imidapril (HPLC: detector 
UV-Vis) (2b) 
Định tính Imidapril (2e) 
Định tính gốc clorid (2d) 
Định lượng Imidapril (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-27540-17 
 Manufacturer’s 

specifications 

69.  
Viên nén Indopril 5 
Indopril 5 Tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng 
(3e) 
Định tính Imidapril (HPLC: detector 
UV-Vis) (2b) 
Định tính Imidapril (2e) 
Định tính gốc clorid (2d) 
Định lượng Imidapril (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-26574-17 
 Manufacturer’s 

specifications 

70.  

Viên nén bao phim 
Irbesartan STADA 

150 mg 
Irbesartan STADA 150 
mg film coatedtablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng(3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Irbesartan (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-19189-13 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

71.  

Viên nang cứng 
Itranstad 

Itranstad hard 
capsules 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng 
(3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Itraconazol (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nang (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-22671-15 
Manufacturer’s 
specifications 

72.  

Viên nén bao phim 
Keamine 

Keamine film coated 
tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính Keto acid, hydroxy amino 
acid và Amino acid (HPLC: detector 
UV-Vis) (2b) 
Định tính Calci (2d) 
Định lượng keto, hydroxy amino acid 
(HPLC: detector UV-Vis) (1b) 
Định lượng amino acid (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Định lượng Calci toàn phần (1c) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-27523-17 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 29/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

73.  
Siro KIDVITON 
KIDVITON syrup 

Tính chất (3d) 
Xác định pH, tỷ trọng (3k) 
Định tính Lysin HCl, Vitamin B1, 
Vitamin B6, Vitamin E, D-panthenol, 
Vitamin D3 (HPLC: detector UV-
Vis) (2b) 
Định tính Calci, Phospho (2d) 
Định tính Vitamin B2 (2c) 
Định lượng Lysin HCl, Vitamin B1, 
Vitamin B2,  Vitamin B6, Vitamin 
PP, Vitamin E, D-Panthenol, Vitamin 
D3 (HPLC: detector UV-Vis) (1b) 
Định lượng Calci (1c) 
Định lượng Phospho (1a) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-22006-14 
Manufacturer’s 
specifications 

74.  

Dung dịch uống 
Lactulose STADA 

Lactulose STADA oral 
solution 

Tính chất (3d) 
Xác định pH (3k) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) Định tính (2d) 
Định lượng Lactulose (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-27524-17 
 Manufacturer’s 

specifications 

75.  

Viên nén bao phim 
Lamivudin STADA 

100 mg 
Lamivudin STADA 
100 mg film coated 

tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Lamivudin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-21099-14 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 30/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

76.  

Viên nén bao phim 
Lamzidivir 

Lamzidivir film coated 
tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều đơn vị phân 
liều (3f1) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Lamivudin, Zidovudin 
(HPLC: detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 
Dược điển Mỹ/ 

USP39 

77.  

Viên nang cứng 
Lansoprazol STADA 

30 mg 
Lansoprazol STADA 
30 mg hard capsules 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) Định tính (2a) 
Định lượng Lanzoprazol (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nang (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-21532-14 
Manufacturer’s 
specifications 

78.  

Viên nén bao phim 
Lercastad 10 

Lercastad 10 film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) Định tính (2a) 
Định lượng Lercanidipin (HPLC: 
detector UV-Vis)  (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-21101-14 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 31/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

79.  

Viên nén bao phim 
Lercastad 20 

Lercastad 20 film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) Định tính (2a) 
Định lượng Lercanidipin (HPLC: 
detector UV-Vis)  (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-21102-14 
Manufacturer’s 
specifications 

80.  

Viên nén bao phim 
Levofloxacin STADA 

500mg 
Levofloxacin STADA 
500 mg film coated 

tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính Levofloxacin (HPLC: 
detector UV-Vis) (2b) 
Định lượng Levofloxacin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-24565-16 
Manufacturer’s 
specifications 

81.  

Viên nén bao phim 
Linestad 600 

Linestad 600 film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (2a) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b)  
Định lượng Linezolid (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-25984-16 
 Manufacturer’s 

specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 32/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

82.  

Viên nén bao phim 
Lipistad 10 

Lipistad 10 film coated 
tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính Atorvastatin (HPLC: 
detector UV-Vis) (2b) 
Định tính Calci (2d) 
Định lượng Atorvastatin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-23970-15 
Manufacturer’s 
specifications 

83.  

Viên nén bao phim 
Lipistad 20 

Lipistad 20 film coated 
tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính Atorvastatin (HPLC: 
detector UV-Vis) (2b) 
Định tính Calci (2d) 
Định lượng Atorvastatin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-23341-15 
Manufacturer’s 
specifications 

84.  

Viên nén 
Lisinopril STADA 10 

mg 
Lisinopril STADA 10 

mgtablets 

Tính chất (3d) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định lượng Lisinopril (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 
Dược điển Mỹ/ 

USP35 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 33/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

85.  

Viên nén 
Lisiplus STADA 

10mg/12,5mg 
Lisiplus STADA 

10mg/12,5mg tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính Lisinopril, 
Hydroclorothiazid (HPLC: detector 
UV-Vis) (2b) 
Định lượng Lisinopril, 
Hydroclorothiazid (HPLC: detector 
UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-17766-12 
 Manufacturer’s 

specifications 

86.  

Viên nén 
Lisiplus STADA 

20mg/12,5mg 
Lisiplus STADA 

20mg/12,5mg tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính Lisinopril, 
Hydroclorothiazid (HPLC: detector 
UV-Vis) (2b) 
Định lượng Lisinopril, 
Hydroclorothiazid (HPLC: detector 
UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-18111-12 
 Manufacturer’s 

specifications 

87.  

Viên nang cứng 
Liverstad 

Liverstad hard 
capsules 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Phép thử độ rã của viên nang (3h) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) Định tính (2c) 
Định lượng Silymarin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-14014-11 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 34/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

88.  

Viên nén bao phim 
Lorastad D 

Lorastad D film coated 
tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Desloratadin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-23353-15 
 Manufacturer’s 

specifications 

89.  

Viên nang cứng 
Loperamid STADA 
Loperamid STADA 

hardcapsules 

Tính chất (3d) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2c) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định lượng Loperamid (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nang (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-25985-16 
Manufacturer’s 
specifications 

90.  
Siro thuốc Lorastad 

Sp 
Lorastad Sp syrup 

Tính chất (3d) 
Xác định pH (3k) 
Xác định tỷ trọng (3k) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) Định tính (2c) 
Định lượng Loratadin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số:  

VD-23972-15 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 35/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

91.  

Viên nén 
Loratadin STADA 10 

mg 
Loratadin STADA 10 

mg tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính Losartan (HPLC: detector 
UV-Vis) (2b) 
Định tính (2c) 
Định lượng Loratadin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của viên 
nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-23354-15 
Manufacturer’s 
specifications 

92.  

Viên nén bao phim 
Losartan STADA 25 

mg 
Losartan STADA 25 

mg film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (2a) 
Định tính Losartan (HPLC: detector 
UV-Vis) (2b) 
Định tính Titan dioxid (2d) 
Định lượng Losartan kali (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của viên 
nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-21534-14 
 Manufacturer’s 

specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 36/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

93.  

Viên nén bao phim 
Losartan STADA 50 

mg 
Losartan STADA 50 

mg film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (2a) 
Định tính Losartan (HPLC: detector 
UV-Vis) (2b) 
Định lượng Losartan kali (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của viên 
nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-20373-13 
Manufacturer’s 
specifications 

94.  

Viên nén bao phim 
Lostad 25 

Lostad 25 film coated 
tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính Losartan (HPLC: detector 
UV-Vis) (2b) 
Định tính (2a) 
Định tính Kali (2d) 
Định lượng Losartan Kali (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của viên 
nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-22351-15 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 37/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

95.  

Viên nén bao phim 
Lostad 50 

Lostad 50 film coated 
tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính Losartan (HPLC: detector 
UV-Vis) (2b) 
Định lượng Losartan Kali (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-21107-14 
Manufacturer’s 
specifications 

96.  

Viên nén bao phim 
Lostad HCT 100/12,5 

mg 
Lostad HCT 100/12.5 
mg film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định tính Hydroclorothiazid, 
Losartan (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính Kali (2d) 
Định lượng Losartan kali (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b)  
Định lượng Hydroclorothiazid 
(HPLC: detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-27525-17 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 38/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

97.  

Viên nén bao phim 
Lostad HCT  
100/25 mg 

Lostad HCT 100/25 
mg film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính Hydroclorothiazid, 
Losartan (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2a) 
Định tính Kali (2d) 
Định lượng Losartan kali (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b)  
Định lượng Hydroclorothiazid 
(HPLC: detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-23975-15 
Manufacturer’s 
specifications 

98.  

Viên nén bao phim 
Lostad HCT  
50/12,5 mg 

Lostad HCT 50/12.5 
mg film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (2a) 
Định tính Hydroclorothiazid, 
Losartan (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính Kali (2d) 
Định lượng Losartan kali (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b)  
Định lượng Hydroclorothiazid 
(HPLC: detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-24567-16 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 39/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

99.  

Viên nén bao phim 
tan trong ruộtMagne-

B6 STADA 
Magne-B6 STADA 

enteric - coated  tablets 
 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Phép thử độ rã của viên nén bao tan 
trong ruột (3h) 
Định tính magnesi (2d, 2c) 
Định tính Pyridoxin (HPLC: detector 
UV-Vis) (2b) 
Định lượng Magnesi lactat dihydrat 
(1c) 
Định lượng Pyridoxin hydroclorid 
(HPLC: detector UV-Vis) (1b) 

 

Dược điển Việt 
Nam IV/  

Vietnamese 
Pharmacopoeia 

IV 

100.  
Viên nén Meclopstad 

Meclopstad tablets 

Tính chất (3d) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2d) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định lượng Metoclopramide (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 
Dược điển Mỹ/ 

USP35 

101.  
Viên nén Mediprist 

Mediprist tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2a) 
Định tính (2b)  
Định lượng Mefepriston (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-14010-11 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 40/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

102.  

Viên nén bao phim 
Mefenamic acid 
STADA500mg 
Mefenamic acid 

STADA  
500 mg film coated 

tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b)  
Định tính (2c) 
Định lượng acid mefenamic (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-21108-14 
 Manufacturer’s 

specifications 

103.  

Viên nén 
Meloxicam STADA 
7.5 mg - Meloxicam 

STADA 15 mg 
Meloxicam STADA 7.5 

mg - Meloxicam 
STADA15 mg tablets 

Tính chất (3d) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2c) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định lượng Meloxicam (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 
Dược điển Mỹ/ 

USP39 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 41/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

104.  

Viên nén bao phim 
Metformin STADA 

500 mg 
Metformin STADA 
500 mg film coated 

tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Mất khối lượng do sấy khô (3k) 
Định tính Metformin (HPLC: 
detector UV-Vis) (2b) 
Định tính Clorid (2d) 
Định lượng Metformin hydroclorid 
(HPLC: detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-23976-15 
Manufacturer’s 
specifications 

105.  

Viên nén bao phim 
Metformin STADA 

850 mg 
Metformin STADA850 

mg 
film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Mất khối lượng do sấy khô (3k) 
Định tính Metformin (HPLC: 
detector UV-Vis) (2b) 
Định tính Metformin (2e) 
Định tính Clorid (2d) 
Định lượng Metformin hydroclorid 
(HPLC: detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-26565-17 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 42/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

106.  

Viên nén phóng thích 
kéo dài 

Metformin STADA 
1000 mg 

Metformin STADA 
1000 mg 

extended - release 
tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Metformin hydroclorid 
(HPLC: detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-27526-17 
 Manufacturer’s 

specifications 

107.  

Viên nén bao phim 
Metronidazole 

STADA 250 mg -
Metronidazole 
STADA400mg 

Metronidazole STADA 
250 mg -Metronidazole 

STADA 400 mg 
film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính(2a) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Metronidazol (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Dược điển Việt 
Nam IV/ 

Vietnamese 
Pharmacopoeia 

IV 

108.  
Viên nén Mindchange 

Mindchange tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2c) 
Định lượng Levonorgestrel (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

QLĐB-509-15 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 43/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

109.  

Viên nén bao phim 
Mirastad 30 

Mirastad 30 film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) Định tính (2e) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định lượng Mirtazapin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 
Dược điển Mỹ/ 

USP37 

110.  
Viên nén Mifestad 10 

Mifestad 10 tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Mifepriston (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

QLĐB-465-14 
Manufacturer’s 
specifications 

111.  
Viên nén Mifestad 200 

Mifestad 200 tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Mifepriston (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-11306-10 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 44/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

112.  

Viên nén 
Misoprostol STADA 

200 mcg 
Misoprostol STADA 

200 mcg tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Misoprostol (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-13626-10 
Manufacturer’s 
specifications 

113.  

Viên nén bao phim 
Myopain 50 

Myopain 50 film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Mất khối lượng do sấy khô (3k) 
Định tính (2e) 
Định lượng Tolperison hydroclorid 
(HPLC: detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-20085-13 
Manufacturer’s 
specifications 

114.  

Viên nén bao phim 
Myopain 150 

Myopain 150 film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Mất khối lượng do sấy khô (3k) 
Định tính (2e) 
Định lượng Tolperison hydroclorid 
(HPLC: detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-20084-13 
 Manufacturer’s 

specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 45/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

115.  

Viên nén 
Nebivolol STADA 

5mg 
Nebivolol STADA 5mg 

tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Nebivolol (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-23344-15 
 Manufacturer’s 

specifications 

116.  

Viên nang cứng 
Neuronstad 

Neuronstad hard 
capsules 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b)  
Định tính (2e) 
Định lượng Gabapentin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nang (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-26566-17 
 Manufacturer’s 

specifications 

117.  

Viên nén bao phim tác 
dụng kéo dài 

Nifedipin T20 STADA 
retard 

Nifedipin T20 STADA 
retard 

extended - release 
tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2a) 
Định lượng Nifedipin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-24568-16 
 Manufacturer’s 

specifications 
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LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 46/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

118.  

Viên nén bao phim 
Ofloxacin STADA  

200 mg 
Ofloxacin STADA 200 
mg film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2c) 
Định lượng Ofloxacin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Dược điển Việt 
Nam IV/ 

Vietnamese 
Pharmacopoeia 

IV 

119.  

Viên nén bao phim 
Olanstad 10 

Olanstad 10 film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Olanzapin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-27528-17 
Manufacturer’s 
specifications 

120.  

Viên nang cứng 
Orlistat STADA  

120 mg 
Orlistat STADA 120 

mg hard capsules 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Orlistat (HPLC: detector 
UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nang (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-21535-14 
Manufacturer’s 
specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 47/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

121.  

Viên nang cứng 
Orlistat STADA  

60 mg 
Orlistat STADA 60 mg 

hard capsules 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Orlistat (HPLC: detector 
UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nang (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-12624-10 
Manufacturer’s 
specifications 

122.  

Viên nén bao phim 
Pamidstad 2,5 

Pamidstad 2.5 film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2c) 
Định lượng Indapamid (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-14558-11 
Manufacturer’s 
specifications 

123.  

Viên nang cứng 
Pantoprazol 

STADA40 mg 
Pantoprazol STADA 
40 mg hard capsules 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Độ rã của viên bao tan trong ruột (3h) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Pantoprazol (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nang (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số:  

VD-17211-12 
Manufacturer’s 
specifications 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

124.  

Viên nén bao phim 
tan trong ruột 
Pantostad 40 

Pantostad 40 enteric - 
coated  tablets 

 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Hàm lượng nước  (Karl- Fischer) (3l) 
Định tính Pantoprazol (HPLC: 
detector UV-Vis) (2b) 
Định lượng Pantoprazol (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất trong 
viên nén bao tan trong ruột (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-18535-13 
 Manufacturer’s 

specifications 

125.  

Viên nén sủi bọt 
Partamol - Codein 
Partamol - Codein 
effervescent tablets 

 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ rã viên nén (3h) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
Codein phosphat (3f1) 
Định tính Paracetamol (HPLC: 
detector UV-Vis) (2b) 
Định tính Codein (HPLC: detector 
UV-Vis) (2b) 
Định tính Codein phosphat (2c) 
Định lượng Paracetamol, Codein 
phosphat (HPLC: detector UV-Vis) 
(1b) 
Thử giới hạn tạp chất 4-
Aminophenol (HPLC: detector UV-
Vis) (3m) 
Phép thử tạp chất liên quan (TLC) 
(3j) 

 
Dược điển Anh/ 

BP 2013 
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AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 49/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

126.  

Viên nén Partamol - 
Codein 

Partamol - Codein 
tablets 

 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Phép thử độ rã viên nén (3h) 
Định tính Paracetamol (2e) 
Định tính Codein (HPLC: detector 
UV-Vis) (2b) 
Định tính Codein phosphat (2c) 
Định lượng Paracetamol, Codein 
phosphat (HPLC: detector UV-Vis) 
(1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Thử giới hạn tạp chất 4-
Aminophenol (HPLC: detector UV-
Vis) (3m) 
Phép thử tạp chất liên quan (TLC) 
(3j) 

 
Dược điển Anh/ 

BP 2013 

127.  

Thuốc bột sủi bọt 
Partamol 250 
Partamol 250 

effervescent powders 
 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Xác định độ tan (3k)  
Xác định pH (3k) 
Xác định độ ẩm (3k) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Thử giới hạn tạp chất 4-
Aminophenol (HPLC: detector UV-
Vis) (3m) 
Định lượng Paracetamol (HPLC: 
detector UV-Vis)  (1b) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-18852-13 
 Manufacturer’s 

specifications 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

128.  
Viên nén Partamol 

325 
Partamol 325 tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (2c, 2d) 
Định lượng Paracetamol (1a) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Thử giới hạn tạp chất 4-aminophenol 
(HPLC: detector UV-Vis) (3m) 
Phép thử tạp chất liên quan(TLC) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-21536-14 
 Manufacturer’s 

specifications 

129.  

Viên nén bao phim 
Partamol 500 

Partamol 500 film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (2c, 2d) 
Định lượng Paracetamol (1a) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Thử giới hạn tạp chất 4-aminophenol 
(HPLC: detector UV-Vis) (3m) 
Phép thử tạp chất liên quan (TLC) 
(3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-21111-14 
 Manufacturer’s 

specifications 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

130.  

Viên nén sủi bọt 
Partamol eff 
Partamol eff 

effervescent tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Phép thử độ rã viên nén (3h) 
Định tính (2a) 
Định tính (HPLC:detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Paracetamol (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Thử các giới hạn tạp chất 4-
Aminophenol,  
4-chloroacetanilid (HPLC: detector 
UV-Vis) (3m) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-24570-16 
Manufacturer’s 
specifications 

131.  

Viên nén bao phim 
Partamol extra 

Partamol extra film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính Paracetamol, Ibuprofen 
(HPLC: detector UV-Vis) (2b) 
Định lượng Paracetamol, Ibuprofen 
(HPLC: detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Thử các giới hạn tạp chất: 
4-Aminophenol, 
Acid 2- (4 - butylphenyl) propionic 
(HPLC: detector UV-Vis) (3m) 
Thử giới hạn tạp chất 4-
chloroacetanilid (TLC) (3m) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-11940-10 
Manufacturer’s 
specifications 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

132.  
Viên nén  

Partamol Tab. 
Partamol Tab. tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2d, 2e) 
Định lượng Paracetamol (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Thử giới hạn tạp chất 4-
Aminophenol (HPLC: detector UV-
Vis) (3m) 
Phép thử tạp chất liên quan(TLC)(3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-23978-15 
Manufacturer’s 
specifications 

133.  
Viên nén  

Perindastad 4 
Perindastad 4 tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2e) 
Định lượng Paracetamol (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-21769-14 
 Manufacturer’s 

specifications 

134.  

Viên nén bao phim 
Pracetam 400 

Pracetam 400 film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Piracetam (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-22675-15 
Manufacturer’s 
specifications 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

135.  

Viên nén bao phim 
Pracetam 800 

Pracetam 800 film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Piracetam (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-18538-13 
Manufacturer’s 
specifications 

136.  

Viên nén bao phim 
Pracetam 1200 

Pracetam 1200 film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Piracetam (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-18536-13 
 Manufacturer’s 

specifications 

137.  
Viên nén Pranstad 1 

Pranstad 1 tablets 

Tính chất (3d) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2c) 
Mất khối lượng do sấy khô (3k) 
Định lượng Repaglinid (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-21114-14 
 Manufacturer’s 

specifications 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1105 

AFL 01.09          Lần ban hành: 6.16           Trang: 54/75 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

138.  

Viên nén bao phim 
Praxinstad 400 

Praxinstad 400 film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính Moxifloxacin (HPLC: 
detector UV-Vis) (2b) 
Định tính ion Cl- (2d) 
Định lượng Moxifloxacin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-21115-14 
Manufacturer’s 
specifications 

139.  

Viên nén 
Prednisolone  

STADA 5 mg 
Prednisolone STADA 

5 mg tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (2e) 
Định lượng Prednisolon (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (TLC) 
(3j) 

 

Dược điển Việt 
Nam IV/ 

Vietnamese 
Pharmacopoeia 

IV 

140.  

Viên nén phân tán 
trong nước 
Predstad 

Predstad water - 
dispersible tablet 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng 
(3e) 
Phép thử độ rã viên nén (3h) 
Đính tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Prednisolon (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-27541-17 
Manufacturer’s 
specifications 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

141.  

Viên nén bao phim 
Quetiapin STADA 

200 mg 
Quetiapin STADA 200 
mg film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Hàm lượng nước (Karl-Fischer) (3l) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2e) 
Định lượng Quetiapin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-27530-17 
 Manufacturer’s 

specifications 

142.  

Viên nén bao phim 
tan trong ruột 
Rabestad 20 

Rabestad 20 enteric - 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính Rabeprazol (HPLC: 
detector UV-Vis) (2b) 
Định tính ion Natri (2d) 
Định lượng Rabeprazol (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-20543-14 
Manufacturer’s 
specifications 

143.  

Viên nén bao phim 
Risperstad 1 

Risperstad 1 film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2e) 
Định lượng Risperidon (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Pháp thử  đồng đềuđơn vị phân liều 
(3f1) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-18853-13 
Manufacturer’s 
specifications 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

144.  

Viên nén bao phim 
Risperstad 2 

Risperstad 2 film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2e) 
Định lượng Risperidon (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của viên 
nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-18854-13 
Manufacturer’s 
specifications 

145.  

Viên nén bao phim 
Rosuvastatin STADA 
10 mg Rosuvastatin 
STADA  10 mg film 

coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Rosuvastatin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-19690-13  
Manufacturer’s 
specifications 

146.  

Viên nén bao phim 
Rosuvastatin STADA 

20 mg 
Rosuvastatin STADA 

20 mg film coated 
tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Rosuvastatin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-19691-13 
 Manufacturer’s 

specifications 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

147.  

Viên nén bao phim 
Scanax 500 

Scanax 500 film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2c) 
Định lượng Ciprofloxacin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-22676-15 
 Manufacturer’s 

specifications 

148.  

Viên nén bao phim 
Scanneuron 

Scanneuron film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Phép thử độ rã viên nén (3h) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Thiamin nitrate, 
Pyridoxin hydroclorid, 
Cyanocobalamin (HPLC: detector 
UV-Vis) (1b) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-22677-15 
Manufacturer’s 
specifications 

149.  

Viên nén bao phim 
Scanneuron - Forte 
Scanneuron - Forte 
film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Phép thử độ rã viên nén (3h) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Thiamin nitrate, 
Pyridoxin hydroclorid, 
Cyanocobalamin (HPLC: detector 
UV-Vis) (1b) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-22013-14 
Manufacturer’s 
specifications 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

150.  
Viên nén Sezstad 10 

Sezstad 10 tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Ezetimib (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

 VD-21116-14 
Manufacturer’s 
specifications 

151.  
Viên nén Sifstad 0,18 

Sifstad 0,18 tablets 

Tính chất (3d) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định lượng Pramipexol (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-27532-17 
 Manufacturer’s 

specifications 

152.  
Viên nén Sifstad 0,7 

Sifstad 0,7 tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Pramipexol (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-27533-17 
 Manufacturer’s 

specifications 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

153.  

Nhũ dịch uống 
Simethicon STADA 
Simethicon STADA 

oral emulsion 

Tính chất (3d) 
Xác định pH (3k) 
Xác định tỷ trọng (3k) 
Định tính (2e) 
Định lượng Polydimethylsiloxan (1e) 
Định lượng Kali sorbat (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-25986-16 
Manufacturer’s 
specifications 

154.  

Viên nén bao phim 
Simvastatin  

STADA 10 mg 
Simvastatin STADA 10 
mg film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(1b) 
Định lượng simvastatin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 
Dược điển Mỹ/ 

USP37 

155.  

Viên nén bao phim 
Simvastatin  

STADA 20 mg 
Simvastatin STADA 20 
mg film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(1b) 
Định lượng simvastatin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-20127-13 
Manufacturer’s 
specifications 

156.  

Thuốc bột uống 
Sorbitol STADA 5g 
Sorbitol STADA 5g 

oral powder 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Hàm lượng nước (Karl-Fischer) (3l) 
Định tính (2c) 
Định lượng Sorbitol (1c) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-22014-14 
Manufacturer’s 
specifications 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

157.  

Viên nén phóng  
thích kéo dài 

Staclazide 30 MR 
Staclazide 30 MR 
extended-release 

tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2a, 2d) 
Định lượng gliclazid (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-28559-17 
 Manufacturer’s 

specifications 

158.  
Viên nén  

Stacytine 200 
Stacytine 200 tablets 

Tính chất (3d) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Phép thử độ rã của viên nén (3h) 
Định lượng Acetylcystein (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-20374-13 
Manufacturer’s 
specifications 

159.  
Viên nén  

Stacytine 600 
Stacytine 600 tablets 

Tính chất (3d) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Phép thử độ rã viên nén (3h) 
Định lượng Acetylcystein (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-23979-15 
Manufacturer’s 
specifications 

160.  
Viên nén Stadasone 4 

Stadasone 4 tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định tính (2d, 2e) 
Định lượng Methylprednisolon 
(HPLC: detector UV-Vis)  (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 
Dược điển Mỹ/ 

USP35 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

161.  
Viên nén  

Stadasone 16 
Stadasone 16 tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định tính (2d, 2e) 
Định lượng Methylprednisolon 
(HPLC: detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 
Dược điển Mỹ/ 

USP30 

162.  

Viên nén bao phim 
Stadeltine 

Stadeltine film coated 
tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Đính tính Levocetirizin (HPLC: 
detector UV-Vis) (2b) 
Đính tính Levocetirizin 
dihydroclorid(2a) 
Định tính gốc clorid (2d) 
Định lượng Levocetirizin 
dihydroclorid (HPLC: detector UV-
Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-27542-17 
Manufacturer’s 
specifications 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

163.  
Viên nén Stadexmin 

Stadexmin tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Phép thử độ rã viên nén (3h) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(Betamethason, Dexchlorpheniramin 
maleat)(3f1) 
Định tính Betamethason, 
Dexchlorpheniramin maleat (HPLC: 
detector UV-Vis) (2b) 
Định lượng Betamethason, 
Dexchlorpheniramin maleat (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất 
Betamethason của viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-20128-13 
Manufacturer’s 
specifications 

164.  

Kem bôi da 
Stadgentri 

Stadgentri topical 
cream 

Tính chất (3d) 
Độ đồng nhất (3k) 
Định tính Gentamicin sulfat (2c) 
Định tính Clotrimazol (HPLC: 
detector UV-Vis) (2b)  
Định tính Betamethason dipropionat 
(HPLC: detector UV-Vis) (2b)  
Định lượng Clotrimazol (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b)  
Định lượng Betamethason 
dipropionat (HPLC: detector UV-
Vis) (1b) 
Định lượng Methylparaben, 
Propylparaben (HPLC: detector UV-
Vis) (1b) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-23363-15 
Manufacturer’s 
specifications 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

165.  
Viên nén Stadleucin 

Stadleucin tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Phép thử độ rã viên nén (3h) 
Định tính (2c) 
Định lượng Acetyl-D,L-Leucin (1c) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-27543-17 
Manufacturer’s 
specifications 

166.  

Viên nang cứng 
Stadloric 200 

Stadloric 200 hard 
capsules 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (2a)  
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Hàm lượng nước (Karl Fischer) (3l) 
Định lượng Celecoxib (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nang (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-22678-15 
Manufacturer’s 
specifications 

167.  

Viên nén đặt âm đạo 
Stadmazol 

Stadmazol pessaries 
tablet 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Phép thử độ rã viên nén (3h) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2c) 
Định lượng Clotrimazol (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 
Dược điển Anh/ 

BP2012 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

168.  
Viên nén Statripsine 

Statripsine tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (2a, 2d) 
Phép thử độ rã viên nén (3h) 
Định lượng hoạt lực chymotrypsin 
(1a) 

 

Dược điển Việt 
Nam IV/ 

Vietnamese 
Pharmacopoeia 

IV 

169.  

Viên nang cứng 
Sulpiride  

STADA 50 mg 
Sulpiride STADA 50 

mg hard capsules 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (2c, 2d) 
Định lượng Sulpirid (1a) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nang (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 
Thử giới hạn tạp chất Sulpirid A 
(TLC)(3m) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-25028-16 
Manufacturer’s 
specifications 

170.  

Viên nén bao phim 
Tadalafil STADA5 mg 
Tadalafil STADA 5 mg 

film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Tadalafil (HPLC: 
detector UV-Vis)  (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-24571-16 
Manufacturer’s 
specifications 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

171.  

Viên nén bao phim 
Tadalafil  

STADA 10 mg  
Tadalafil STADA 10 

mg film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Tadalafil (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-21118-14 
Manufacturer’s 
specifications 

172.  

Viên nén bao phim 
Tadalafil  

STADA 20 mg 
Tadalafil STADA 20 

mg film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Tadalafil (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-21119-14 
Manufacturer’s 
specifications 

173.  

Viên nang cứng 
TAMSUSTAD 
TAMSUSTAD  
hard capsule 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Tamsulosin hydroclorid 
(HPLC: detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nang (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-22348-15 
 Manufacturer’s 

specifications 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

174.  

Viên nén 
Telmisartan  

STADA 40 mg  
Telmisartan STADA 

40 mg tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định tính (2a) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b)  
Định lượng Telmisartan (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 
Dược điển Mỹ/ 

USP37 

175.  

Viên nén bao phim 
Tenofovir  

STADA 300 mg 
Tenofovir STADA 300 
mg film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng tenofovir disoproxil 
fumarat (HPLC: detector UV-Vis) 
(1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-23982-15 
Manufacturer’s 
specifications 

176.  

Kem bôi da 
Terbinafin STADA 

cream 1% 
Terbinafin STADA 
cream 1% topical 

cream 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Đô đồng nhất (3k) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Terbinafin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-23365-15 
Manufacturer’s 
specifications 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

177.  

Viên nén bao phim 
Trimetazidin STADA 

20 mg 
Trimetazidin STADA 

20 mg film coated 
tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính trimetazidin (HPLC: 
detector UV-Vis) (2b) 
Định tính trimetazidin (2d) 
Định tính clorid (2d) 
Định lượng trimetazidin 
dihydroclorid (HPLC: detector UV-
Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-27534-17 
Manufacturer’s 
specifications 

178.  

Viên nén bao phim 
phóng thích kéo dài 

Trimetazidin STADA 
35 mgMR 

Trimetazidin STADA 
35 mg MR extended - 

release tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính trimetazidin (HPLC: 
detector UV-Vis) (2b) 
Định tính clorid (2d) 
Định lượng trimetazidin 
dihydroclorid (HPLC: detector UV-
Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-25029-16 
Manufacturer’s 
specifications 

179.  

Viên nén bao phim 
Valsartan  

STADA 160 mg 
Valsartan STADA 160 
mg film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2a) 
Định lượng valsartan (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-25030-16 
Manufacturer’s 
specifications 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

180.  

Viên nén bao phim 
Valsartan  

STADA 80 mg 
Valsartan STADA 80 
mg film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2a) 
Định lượng valsartan (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-26571-17 
Manufacturer’s 
specifications 

181.  

Viên nang cứng 
Venlafaxine  

STADA 37,5 mg 
Venlafaxine STADA 

37.5 mg hard capsules 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính venlafaxin (HPLC: 
detector UV-Vis) (2b) 
Định tính venlafaxin (2a) 
Định tính ion clorid (2d) 
Định lượng venlafaxin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nang (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-25485-16 
Manufacturer’s 
specifications 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

182.  

Viên nén bao phim 
phóng thích kéo dài 

Venlafaxine  
STADA 75 mg 

Venlafaxine STADA 
75 mg extended - 

release tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2a) 
Định lượng venlafaxine (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-23984-15 
Manufacturer’s 
specifications 

183.  

Viên nén sủi bọt 
Vitamin C STADA 1 g 
Vitamin C STADA 1 g 

effervescent tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính vitamin C (2d) 
Phép thử độ rã viên nén (3h) 
Định lượng vitamin C (1c) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-25486-16 
Manufacturer’s 
specifications 

184.  

Viên nén bao phim 
Vorifend Forte 

Vorifend Forte film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính glucosamine (HPLC: 
detector UV-Vis) (2b) 
Định tính clorid, sulfat (2d) 
Định lượng glucosamin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 
Dược điển Mỹ/ 

USP 37 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

185.  
Viên nén Zanastad 

Zanastad tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định lượng Tizanidin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 
Dược điển Mỹ/ 

USP37 

186.  

Viên nén bao phim 
Zengesic 

Zengesic film coated 
tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng 
(3e) 
Định tính Paracetamol, Diclofenac 
(HPLC: detector UV-Vis) (2b) 
Định lượng Parectamol, Diclofenac 
natri (HPLC: detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-19193-13 
Manufacturer’s 
specifications 

187.  

Viên nén bao phim 
Zidovudin STADA 

300 mg 
Zidovudin STADA 300 
mg film coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
(3f1) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2e) 
Định lượng Zidovudin (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (HPLC: 
detector UV-Vis) (3j) 

 
Dược điển Mỹ/ 

USP35 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/ 

range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

188.  

Viên nén bao phim 
Zopistad 7.5 

Zopistad 7.5 film 
coated tablets 

Tính chất (3d) 
Phép thử độ đồng đều khối lượng (3e) 
Định tính (HPLC: detector UV-Vis) 
(2b) 
Định tính (2c) 
Hàm lượng nước (Karl Fischer) (3l) 
Định lượng zopiclon (HPLC: 
detector UV-Vis) (1b) 
Phép thử độ hòa tan hoạt chất của 
viên nén (3i) 
Phép thử tạp chất liên quan (TLC) 
(3j) 

 

Tiêu chuẩn cơ sở 
do Bộ Y tế cấp số: 

VD-18856-13 
Manufacturer’s 
specifications 
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Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 
Field of testing:          Chemical  

TT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

Phương pháp 
thử 

Test method 

1.  Thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe dạng viên nén 

Health supplement 

Định lượng quercetin bằng phương 
pháp HPLC (1b) 

0,24 µg/ml 
(nồng độ dung 

dịch tiêm vào hệ 
thống sắc ký) 

Tiêu chuẩn cơ sở 
Manufacturer’s 
specifications 
RD-CTP-001 

2.  Phép thử độ rã (3h)  AD-CTP-001 
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Ghi chú/ Note:  

STT/ 
Sr. 

Chỉ tiêu/ 
Norm 

Tên phép thử cụ thể/  
The name of specific tests 

Phương pháp thử/ 
Test method 

1.  
Chỉ tiêu định lượng 
Quantitative analysis 

a. Phương pháp quang phổ tử ngoại- khả kiến 
Ultraviolet-visible spectrophotomectric method 

Dược điển Việt Nam IV, 
Dược điển các nước hiện 

hành và Tiêu chuẩn cơ sở do 
Bộ Y Tế cấp số  

Vietnamese Pharmacopoeia 
IV, other current 

pharmacopoeia and 
manufacturer’s 
speccification 

b. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao 
High performance liquid chromatographic 
method 

c. Phương pháp chuẩn độ thể tích 
Volumetric assay 

d. Phương pháp chuẩn độ điện thế 
   Potentiometry method 

e. Phương pháp đo phổ IR 
Infrared absorption spectrophotomectric method 

f. Phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng 
Ultra performance liquid chromatographic 
method 

2.  
Chỉ tiêu định tính 

Indentification 
analysis 

a. Phương pháp quang phổ tử ngoại- khả kiến 
Ultraviolet-visible spectrophotomectric method 

b. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao 
High performance liquid chromatographic 
method 

c. Phương pháp sắc ký lớp mỏng 
Thin-layer chromatography 

d. Phương pháp định tính bằng phản ứng hóa   
học 

Chemical analytical method 

e. Phương pháp quang phổ hồng ngoại 
Infrared absorption spectrophotomectricmethod 

f. Phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng 
Ultra performance liquid chromatographic   
method 
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STT/ 
Sr. 

Chỉ tiêu/ 
Norm 

Tên phép thử cụ thể/  
The name of specific tests 

Phương pháp thử/ 
Test method 

3.  

Chỉ tiêu khác 
Other analysis 

 
 

a. Xác định độ cứng 
   Determination of Hardness 

Dược điển Việt Nam IV, 
Dược điển các nước hiện 

hành và Tiêu chuẩn cơ sở do 
Bộ Y Tế cấp số  

Vietnamese Pharmacopoeia 
IV, other current 

pharmacopoeia and 
manufacturer’s 
speccification 

b. Xác định độ mài mòn 
   Determination of Friability 

c. Xác định kích thước cỡ hạt của nguyên liệu 
   Particle size Test 

d. Tính chất 
Description 

e. Phép thử độ đồng đều khối lượng 
Weight variation 

f. Phép thử đồng đều đơn vị phân liều 
Uniformity of dosage unit 
f1. Phương pháp đồng đều hàm lượng 
     Content uniformity 
f2. Phương pháp đồng đều khối lượng 
Mass variation 

g. Phép thử độ đồng đều thể tích 
Volumetric variation 

h. Phép thử độ rã 
Disintegration test 

i. Phép thử độ hòa tan hoạt chất 
  Dissolution test 

j. Phép thử tạp chất liên quan 
Related substances 
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STT/ 
Sr. 

Chỉ tiêu/ 
Norm 

Tên phép thử cụ thể/  
The name of specific tests 

Phương pháp thử/ 
Test method 

4.  
Chỉ tiêu khác 
Other analysis 

k. Phép thử các chỉ tiêu đơn giản/Simple tests: 
- Xác định pH 
Determination of pH value 
- Xác định mất khối lượng do sấy khô 
Loss on drying 
- Xác định điểm chảy 
Determination of melting point 
- Xác định tỷ trọng 
Determination of density 
- Xác định độ tan 
Solubility test 
- Độ trong- màu sắc dung dịch 
Appearance of solution 
- Độ đồng nhất 
Homogeneity 
- Khả năng trung hòa acid 
Determination of acid neutralizing capacity 
-Xác định khối lượng riêng 
Density, Relative density 

Dược điển Việt Nam IV, 
Dược điển các nước hiện 

hành và Tiêu chuẩn cơ sở do 
Bộ Y Tế cấp số  

Vietnamese Pharmacopoeia 
IV, other current 

pharmacopoeia and 
manufacturer’s 
speccification 

l. Hàm lượng nước 
 Water contents 

m. Thử các giới hạn tạp chất: 4-aminophenol,  
4-cloroacetanilid, tạp sulpirid A, Acid 2-(4-
butylphenyl) propionic, Guanin 
Related substances limit: 4-aminophenol,  
4-cloroacetanilid, sulpirid A impurity, Acid 2-(4-
butylphenyl) propionic, Guanin 

n. Xác định điểm chảy bằng phương pháp phân 
tích nhiệt quét vi sai 
Melting point by DSC 

 


