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VUI LÒNG ĐỌC: TÀI LIỆU NÀY CHỨA NHỮNG THÔNG TIN VỀ THUỐC MÀ CHÚNG TÔI BAO TRẢ TRONG
CHƯƠNG TRÌNH NÀY
Lưu ý cho những người ghi danh hiện tại: Danh mục thuốc này đã thay đổi kể từ năm ngoái. Vui lòng xem lại
tài liệu này để đảm bảo rằng thuốc mà quý vị dùng vẫn nằm trong danh sách.
Tài liệu này được gọi là Danh Sách Thuốc Được Bao Trả (hay còn gọi là Danh Sách Thuốc). Danh sách này cho
quý vị biết IEHP DualChoice bao trả những loại thuốc kê toa và thuốc không cần kê toa nào. Danh Sách Thuốc
cũng cho quý vị biết liệu có bất kỳ quy tắc hoặc hạn chế đặc biệt nào về bất kỳ loại thuốc nào do IEHP
DualChoice bao trả không. Các thuật ngữ chính và định nghĩa có trong chương cuối cùng của Cẩm Nang Hội
Viên.
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A. Miễn Trừ Trách Nhiệm
Đây là danh sách thuốc mà Hội Viên có thể nhận trong chương trình IEHP DualChoice.
❖ Chương Trình IEHP DualChoice Cal MediConnect (Chương Trình Medicare-Medicaid) là một chương trình
bảo hiểm sức khỏe ký hợp đồng với Medicare và Medi-Cal để cung cấp các quyền lợi của cả hai chương
trình cho những người ghi danh.
❖ Danh Sách Thuốc Được Bao Trả và/hoặc mạng lưới nhà thuốc và nhà cung cấp dịch vụ có thể thay đổi
trong suốt cả năm. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho quý vị trước khi thực hiện thay đổi ảnh hưởng đến quý
vị.
❖ Quý vị luôn có thể kiểm tra trực tuyến Danh Sách Thuốc Được Bao Trả cập nhật của IEHP DualChoice tại
www.iehp.org hoặc bằng cách gọi cho số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái
Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347. Miễn phí
cước gọi.
❖ LƯU Ý: Nếu quý vị nói một ngôn ngữ khác, chương trình sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí
cho quý vị. Hãy gọi 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày
một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi.
❖ ATENCIÓN: Si usted habla español, tenemos disponible para usted servicios de interpretación libres de
costo. Llame al 1-877-273-IEHP (4347), 8am-8pm (Hora del Pacífico), los 7 días de la semana, incluidos
los días festivos. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-718-4347. La llamada es gratuita.
❖ Quý vị có thể nhận tài liệu này miễn phí ở các định dạng khác như định dạng chữ in lớn, chữ nổi Braille
hoặc âm thanh. Hãy gọi 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7
ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi.

B. Câu Hỏi Thường Gặp (Frequently Asked Questions, FAQ)
Quý vị có thể tìm câu trả lời cho các câu hỏi về Danh Sách Thuốc Được Bao Trả trong phần này. Quý vị có thể
đọc toàn bộ phần FAQ để tìm hiểu thêm hoặc tìm kiếm câu hỏi và câu trả lời.

B1. Danh Sách Thuốc Được Bao Trả bao gồm những loại thuốc kê toa nào? (Chúng tôi gọi tắt
Danh Sách Thuốc Được Bao Trả là “Danh Sách Thuốc”.)
Thuốc trong Danh Sách Thuốc là những thuốc được IEHP DualChoice bao trả. Thuốc có sẵn tại các nhà thuốc
trong mạng lưới của chúng tôi. Nếu chúng tôi thỏa thuận với một nhà thuốc để họ hợp tác với chúng tôi và cung
cấp dịch vụ cho quý vị, vậy thì, nhà thuốc đó nằm trong mạng lưới của chúng tôi. Chúng tôi gọi những nhà thuốc
này là “nhà thuốc trong mạng lưới”.

•

?

IEHP DualChoice sẽ bao trả tất cả những thuốc cần thiết về mặt y tế trong Danh Sách Thuốc nếu:

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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o Bác Sĩ hoặc người kê toa khác của quý vị cho rằng quý vị cần những thuốc này để cải thiện sức
khỏe hoặc giữ gìn sức khỏe, và

o quý vị mua thuốc kê toa tại một nhà thuốc trong mạng lưới của IEHP DualChoice.
•

Trong một số trường hợp, quý vị phải thực hiện hành động nào đó trước khi có thể nhận thuốc (tham
khảo câu hỏi B4 bên dưới).

Quý vị cũng có thể tìm danh sách cập nhật về thuốc mà chúng tôi bao trả trên trang web của chúng tôi tại
www.iehp.org hoặc gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347).

B2. Danh Sách Thuốc có bao giờ thay đổi không?
Có, đồng thời IEHP DualChoice phải tuân thủ các quy tắc của Medicare và Medicaid khi thực hiện thay đổi.
Chúng tôi có thể thêm hoặc loại bỏ thuốc trong Danh Sách Thuốc trong suốt năm.
Chúng tôi cũng có thể thay đổi quy tắc về thuốc của mình. Ví dụ, chúng tôi có thể:

•

Quyết định yêu cầu hoặc không yêu cầu phê duyệt trước đối với thuốc. (Phê duyệt trước là việc xin
IEHP DualChoice cho phép trước khi quý vị có thể nhận thuốc.)

•

Thêm hoặc thay đổi lượng thuốc mà quý vị có thể nhận (được gọi là giới hạn số lượng).

•

Thêm hoặc thay đổi các hạn chế về thuốc cho liệu pháp từng bước. (Liệu pháp từng bước có nghĩa là
quý vị phải thử một loại thuốc trước khi chúng tôi thực hiện bao trả cho một loại thuốc khác.)

Để biết thêm thông tin về những quy tắc đối với thuốc, hãy tham khảo câu hỏi B4.
Nếu quý vị đang dùng thuốc được bao trả từ đầu năm, chúng tôi thường sẽ không loại bỏ hay thay đổi khoản
bao trả đối với thuốc đó trong suốt thời gian còn lại của năm trừ khi:

•

trên thị trường xuất hiện một loại thuốc mới, rẻ hơn, có công dụng tốt tương đương với loại thuốc trong
Danh Sách Thuốc hiện nay, hoặc

•

chúng tôi phát hiện ra rằng thuốc không an toàn, hoặc

•

thuốc không còn được lưu hành trên thị trường.

Các câu hỏi B3 và B6 bên dưới đề cập thêm về những gì sẽ xảy ra khi Danh Sách Thuốc thay đổi.

•

Quý vị luôn có thể kiểm tra trực tuyến Danh Sách Thuốc cập nhật của IEHP DualChoice tại
www.iehp.org.

•

Quý vị cũng có thể gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347) để
kiểm tra Danh Sách Thuốc hiện tại.

B3. Điều gì sẽ xảy ra khi Danh Sách Thuốc thay đổi?
Một số thay đổi đối với Danh Sách Thuốc sẽ xảy ra ngay lập tức. Ví dụ:

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347),
8 giờ sáng - 8 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui
lòng gọi số 1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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•

Có một loại thuốc gốc mới. Đôi khi, trên thị trường xuất hiện một loại thuốc gốc mới, có công dụng tốt
tương đương với biệt dược trong Danh Sách Thuốc hiện nay. Khi điều đó xảy ra, chúng tôi có thể loại
bỏ biệt dược đó và thêm thuốc gốc mới vào danh sách, tuy nhiên, chi phí mà quý vị phải trả cho thuốc
mới sẽ vẫn như cũ hoặc thấp hơn. Khi thêm thuốc gốc mới, chúng tôi cũng có thể quyết định giữ lại biệt
dược đó trong danh sách nhưng sẽ thay đổi các quy tắc hoặc giới hạn bao trả của thuốc.

o Chúng tôi có thể không cho quý vị biết trước khi thực hiện thay đổi này, tuy nhiên, chúng tôi sẽ gửi
cho quý vị thông tin về thay đổi cụ thể mà chúng tôi đã thực hiện sau khi thay đổi đó xảy ra.

o Quý vị hoặc nhà cung cấp dịch vụ của quý vị có thể yêu cầu một trường hợp ngoại lệ đối với những
thay đổi này. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo kèm theo các bước quý vị có thể thực hiện
để yêu cầu một trường hợp ngoại lệ. Vui lòng tham khảo câu hỏi B10 để biết thêm thông tin về các
trường hợp ngoại lệ.

•

Thuốc bị rút khỏi thị trường. Nếu Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (Food and Drug
Administration, FDA) cho rằng loại thuốc mà quý vị đang dùng không an toàn hoặc hãng sản xuất rút
thuốc khỏi thị trường, chúng tôi sẽ bỏ thuốc đó khỏi Danh Sách Thuốc. Nếu quý vị đang dùng thuốc đó,
chúng tôi sẽ cho quý vị biết. Vui lòng liên hệ với Bác Sĩ kê toa sau khi quý vị nhận được thư.

Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi khác ảnh hưởng đến thuốc mà quý vị dùng. Chúng tôi sẽ cho
quý vị biết trước về những thay đổi khác này đối với Danh Sách Thuốc. Những thay đổi này có thể xảy ra nếu:

•

FDA cung cấp hướng dẫn mới hoặc có hướng dẫn lâm sàng mới cho thuốc.

•

Chúng tôi thêm một loại thuốc gốc đã xuất hiện trên thị trường rồi và

o Thay thế biệt dược hiện tại trong Danh Sách Thuốc hoặc
o Thay đổi các quy tắc hoặc giới hạn bao trả của biệt dược đó.
Khi những thay đổi này xảy ra, chúng tôi sẽ:

•

Cho quý vị biết trước khi chúng tôi thay đổi Danh Sách Thuốc ít nhất 30 ngày hoặc

•

Cho quý vị biết và cung cấp cho quý vị lượng thuốc đủ dùng trong 31 ngày sau khi quý vị yêu cầu bổ
sung thuốc.

Việc này sẽ giúp quý vị có thời gian để trao đổi với Bác Sĩ hoặc người kê toa khác của quý vị. Họ có thể giúp
quý vị quyết định:

?

•

Liệu có loại thuốc nào tương tự trong Danh Sách Thuốc mà quý vị có thể dùng thay thế không hoặc

•

Liệu có cần yêu cầu một trường hợp ngoại lệ đối với những thay đổi này không. Để tìm hiểu thêm về
các trường hợp ngoại lệ, hãy tham khảo câu hỏi B10.

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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B4. Có bất kỳ hạn chế hoặc giới hạn nào về khoản bao trả thuốc hoặc yêu cầu thực hiện bất kỳ
hành động nào để nhận một số loại thuốc nhất định không?
Có, một số loại thuốc đi kèm các quy tắc bao trả hoặc giới hạn về lượng mà quý vị có thể nhận. Trong một số
trường hợp, quý vị hoặc Bác Sĩ hoặc người kê toa khác của quý vị phải thực hiện hành động nào đó trước khi
quý vị có thể nhận thuốc. Ví dụ:

•

Phê duyệt trước (hoặc cho phép trước): Đối với một số loại thuốc, quý vị hoặc Bác Sĩ hoặc người kê
toa khác của quý vị phải được IEHP DualChoice phê duyệt trước khi quý vị mua thuốc kê toa. IEHP
DualChoice có thể không bao trả cho thuốc nếu quý vị không được phê duyệt.

•

Giới hạn số lượng: Đôi khi, IEHP DualChoice áp dụng giới hạn về lượng thuốc mà quý vị có thể nhận.

•

Liệu pháp từng bước: Đôi khi, IEHP DualChoice sẽ yêu cầu quý vị thực hiện liệu pháp từng bước.
Điều này có nghĩa là quý vị sẽ phải thử thuốc theo thứ tự nhất định để điều trị bệnh trạng của mình. Quý
vị có thể phải thử một loại thuốc trước khi chúng tôi thực hiện bao trả cho một loại thuốc khác. Nếu Bác
Sĩ của quý vị cho rằng loại thuốc đầu tiên không phù hợp với quý vị, vậy thì, chúng tôi sẽ bao trả loại
thuốc thứ hai.

•

Bao trả dựa trên chỉ định: Nếu IEHP DualChoice chỉ bao trả một loại thuốc cho một số bệnh trạng,
chúng tôi sẽ xác định rõ loại thuốc đó trong Danh Sách Thuốc cùng với các bệnh trạng được bao trả.

Quý vị có thể tìm hiểu xem liệu thuốc của mình có bất kỳ giới hạn hoặc yêu cầu bổ sung nào không bằng cách
xem bảng trên các trang 14. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi tại www.iehp.org để biết thêm
thông tin. Chúng tôi đã đăng tài liệu trực tuyến để giải thích về sự cho phép trước và các hạn chế đối với liệu
pháp từng bước của chúng tôi. Quý vị cũng có thể yêu cầu chúng tôi gửi cho quý vị bản sao tài liệu.
Quý vị có thể yêu cầu một trường hợp ngoại lệ đối với những giới hạn này. Việc này sẽ giúp quý vị có thời gian
để trao đổi với Bác Sĩ hoặc người kê toa khác của quý vị. Bác Sĩ hoặc người kê toa có thể giúp quý vị quyết
định liệu có loại thuốc nào tương tự trong Danh Sách Thuốc mà quý vị có thể dùng thay thế không hoặc liệu có
cần yêu cầu một trường hợp ngoại lệ không. Vui lòng tham khảo các câu hỏi B10-B12 để biết thêm thông tin về
các trường hợp ngoại lệ.

B5. Làm thế nào để tôi biết được liệu có giới hạn cho loại thuốc mà tôi muốn dùng hoặc có cần
thực hiện hành động nào để nhận thuốc không?
Trong bảng mô tả về thuốc trên trang 14 có một cột với tiêu đề “Hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử
dụng”.

B6. Điều gì sẽ xảy ra nếu IEHP DualChoice thay đổi quy tắc về một số loại thuốc (ví dụ: việc
cho phép (phê duyệt) trước, giới hạn số lượng và/hoặc hạn chế về liệu pháp từng bước)?
Trong một số trường hợp, nếu chúng tôi thêm hoặc thay đổi việc phê duyệt trước, giới hạn số lượng và/hoặc
hạn chế về liệu pháp từng bước đối với một loại thuốc, chúng tôi sẽ cho quý vị biết trước. Tham khảo câu hỏi
B3 để biết thêm thông tin về thông báo trước này và các tình huống mà chúng tôi không thể cho quý vị biết
trước khi nào các quy tắc về thuốc trong Danh Sách Thuốc của chúng tôi thay đổi.

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347),
8 giờ sáng - 8 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui
lòng gọi số 1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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B7. Tôi có thể tìm thuốc trong Danh Sách Thuốc bằng cách nào?
Có hai cách để tìm thuốc:

•

Quý vị có thể tìm tên thuốc theo thứ tự bảng chữ cái, hoặc

•

Quý vị có thể tìm kiếm theo bệnh trạng.

Để tìm kiếm theo thứ tự bảng chữ cái, hãy tham khảo phần Bảng Mục Lục Thuốc Được Bao Trả. Quý vị có
thể tìm thuốc theo bảng mục lục bắt đầu trên trang 169. Hãy tìm thuốc của quý vị trong bảng mục lục. Bên cạnh
tên thuốc, quý vị sẽ thấy số trang có ghi thông tin về khoản bao trả. Đi đến trang được liệt kê trong bảng mục lục
và tìm tên thuốc của quý vị trong cột đầu tiên trong danh sách.
Để tìm kiếm theo bệnh trạng, hãy tìm phần với tiêu đề “Thuốc Được Nhóm theo Bệnh Trạng” trên trang 14.
Thuốc trong phần này được nhóm theo danh mục, phụ thuộc vào loại bệnh trạng mà thuốc được sử dụng để
điều trị. Ví dụ, nếu quý vị mắc bệnh về tim, quý vị nên xem danh mục Tác Nhân Tim Mạch. Trong phần này quý
vị sẽ tìm thấy thuốc điều trị các bệnh về tim.

B8. Phải làm sao nếu thuốc tôi muốn dùng không nằm trong Danh Sách Thuốc?
Nếu quý vị không tìm thấy thuốc của mình trong Danh Sách Thuốc, hãy gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP
DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một
tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347 và hỏi về vấn đề đó. Nếu quý vị biết rằng
IEHP DualChoice sẽ không bao trả cho thuốc đó, quý vị có thể làm một những việc sau:

•

Yêu cầu Ban Dịch Vụ Hội Viên cung cấp danh sách thuốc giống với thuốc mà quý vị muốn dùng.
Sau đó, cho Bác Sĩ hoặc người kê toa khác của quý vị xem danh sách. Họ có thể kê toa thuốc
trong Danh Sách Thuốc giống với thuốc mà quý vị muốn dùng. Hoặc

•

Quý vị có thể yêu cầu chương trình bảo hiểm sức khỏe thực hiện bao trả thuốc ngoại lệ cho quý
vị. Vui lòng tham khảo các câu hỏi B10-B12 để biết thêm thông tin về các trường hợp ngoại lệ.

B9. Phải làm sao nếu tôi là Hội Viên mới của IEHP DualChoice và không thể tìm thấy thuốc của
mình trong Danh Sách Thuốc hoặc tôi gặp vấn đề về việc nhận thuốc?
Chúng tôi có thể trợ giúp quý vị. Chúng tôi có thể bao trả lượng thuốc tạm thời đủ dùng trong 31 ngày cho quý vị
trong suốt 90 ngày đầu tiên quý vị là Hội Viên của IEHP DualChoice. Việc này sẽ giúp quý vị có thời gian để trao
đổi với Bác Sĩ hoặc người kê toa khác của quý vị. Bác Sĩ hoặc người kê toa có thể giúp quý vị quyết định liệu có
loại thuốc nào tương tự trong Danh Sách Thuốc mà quý vị có thể dùng thay thế không hoặc liệu có cần yêu cầu
một trường hợp ngoại lệ không.
Nếu toa thuốc của quý vị được kê để sử dụng trong ít ngày hơn, chúng tôi sẽ cho phép bổ sung nhiều lần để
cung cấp tối đa 31 ngày dùng thuốc.
Chúng tôi sẽ bao trả lượng thuốc đủ dùng trong 31 ngày cho quý vị nếu:

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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•

quý vị đang dùng thuốc không nằm trong Danh Sách Thuốc của chúng tôi, hoặc

•

các quy tắc của chương trình bảo hiểm sức khỏe không cho phép quý vị nhận lượng thuốc theo
chỉ dẫn của người kê toa, hoặc

•

thuốc cần được IEHP DualChoice phê duyệt trước, hoặc

•

quý vị đang dùng thuốc nằm trong hạn chế về liệu pháp từng bước.

Nếu quý vị đang ở trong nhà dưỡng lão hoặc cơ sở dịch vụ chăm sóc dài hạn khác và quý vị cần thuốc không
nằm trong Danh Sách Thuốc hoặc nếu quý vị không thể dễ dàng nhận thuốc mà quý vị cần, chúng tôi có thể trợ
giúp quý vị. Nếu quý vị đã tham gia chương trình trong hơn 90 ngày, sống trong cơ sở dịch vụ chăm sóc dài hạn
và cần được cung cấp thuốc ngay lập tức:

?

•

Chúng tôi sẽ bao trả lượng thuốc mà quý vị cần dùng trong 31 ngày (trừ khi quý vị có toa thuốc để dùng
trong ít ngày hơn), bất kể quý vị có phải là Hội Viên mới của IEHP DualChoice không.

•

Đây là phần bổ sung ngoài lượng thuốc tạm thời đủ dùng trong suốt 90 ngày đầu tiên quý vị là Hội Viên
của IEHP DualChoice.

•

Với tư cách là Hội Viên mới hoặc là Hội Viên tiếp tục gắn bó với chương trình của chúng tôi và chịu ảnh
hưởng từ việc thay đổi danh mục thuốc từ năm này sang năm khác, quý vị có thể đang dùng các loại
thuốc không nằm trong danh mục thuốc của chúng tôi. Hoặc, quý vị có thể đang dùng các loại thuốc
nằm trong danh mục thuốc của chúng tôi nhưng quý vị khó mà nhận những loại thuốc này. Ví dụ, quý vị
có thể cần sự phê duyệt trước từ chúng tôi trước khi có thể nhận thuốc. Dù thế nào, quý vị hãy trao đổi
với Bác Sĩ của mình. Bác Sĩ có thể giúp quý vị chọn phương hướng hành động đúng đắn. Hành động
đó có thể là thay đổi sang thuốc mà chúng tôi bao trả hoặc xin một trường hợp ngoại lệ về danh mục
thuốc để chúng tôi bao trả thuốc đó. Trong khi quý vị trao đổi với Bác Sĩ của mình để xác định phương
hướng hành động đúng đắn, chúng tôi có thể bao trả thuốc của quý vị trong một số trường hợp nhất
định trong suốt 90 ngày đầu tiên quý vị là Hội Viên của chương trình.

•

Đối với từng loại thuốc không nằm trong danh mục thuốc của chúng tôi hoặc loại thuốc mà quý vị khó
nhận được, chúng tôi sẽ bao trả lượng thuốc tạm thời đủ dùng trong 31 ngày (trừ khi quý vị có toa
thuốc được kê để sử dụng trong ít ngày hơn) khi quý vị tới nhà thuốc trong mạng lưới. Sau lượng thuốc
đầu tiên đủ dùng trong 31 ngày, chúng tôi sẽ không thanh toán cho những loại thuốc này nữa, ngay cả
khi quý vị là Hội Viên của chương trình trong chưa đầy 90 ngày.

•

Nếu quý vị là người thường trú ở cơ sở dịch vụ chăm sóc dài hạn, chúng tôi sẽ bao trả lượng bổ sung
thuốc kê toa cho đến khi cung cấp cho quý vị lượng thuốc chuyển đổi đủ dùng trong 31 ngày, nhất quán
với mức tăng cấp phát thuốc kê toa (trừ khi quý vị có toa thuốc được kê để sử dụng trong ít ngày hơn).
Chúng tôi sẽ bao trả ít nhất một lần bổ sung những loại thuốc này trong 90 ngày đầu tiên quý vị là Hội
Viên của chương trình. Nếu quý vị cần thuốc không nằm trong danh mục thuốc của chúng tôi hoặc quý
vị khó nhận được loại thuốc đó, nhưng tư cách hội viên của quý vị trong chương trình của chúng tôi đã
vượt quá 90 ngày đầu tiên, chúng tôi sẽ bao trả khẩn cấp lượng thuốc đó để đủ dùng trong 31 ngày (trừ
khi quý vị có toa thuốc trong ít ngày hơn) khi quý vị yêu cầu một trường hợp ngoại lệ về danh mục
thuốc.
Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347),
8 giờ sáng - 8 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui
lòng gọi số 1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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B10. Tôi có thể yêu cầu được bao trả thuốc ngoại lệ không?
Có. Quý vị có thể yêu cầu IEHP DualChoice thực hiện bao trả thuốc ngoại lệ đối với loại thuốc không nằm trong
Danh Sách Thuốc.
Quý vị cũng có thể yêu cầu chúng tôi thay đổi quy tắc về thuốc của quý vị.

•

Ví dụ: IEHP DualChoice có thể giới hạn lượng thuốc mà chúng tôi sẽ bao trả. Nếu thuốc của quý
vị có giới hạn, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi thay đổi giới hạn đó và bao trả thêm.

•

Các ví dụ khác: Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi bỏ các hạn chế về liệu pháp từng bước hoặc bỏ
yêu cầu phê duyệt trước.

B11. Tôi có thể yêu cầu một trường hợp ngoại lệ bằng cách nào?
Để yêu cầu một trường hợp ngoại lệ, hãy gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice. Ban Dịch Vụ Hội
Viên IEHP DualChoice sẽ làm việc với quý vị và nhà cung cấp dịch vụ của quý vị để hỗ trợ trong việc yêu cầu
một trường hợp ngoại lệ. Quý vị cũng có thể đọc Chương 9, (Những điều cần làm nếu quý vị gặp vấn đề hoặc
có khiếu nại [quyết định bao trả, khiếu nại, than phiền]), trong Cẩm Nang Hội Viên để tìm hiểu thêm về các
trường hợp ngoại lệ.

B12. Mất bao lâu để nhận được ngoại lệ?
Sau khi nhận bản kê khai từ người kê toa chứng minh cho yêu cầu về trường hợp ngoại lệ của quý vị, chúng tôi
sẽ đưa ra quyết định trong vòng 72 giờ. Để biết thông tin hoặc hướng dẫn về cách và địa chỉ mà các hội viên
của IEHP DualChoice có thể gửi bản kê khai của mình, vui lòng liên hệ với Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP
DualChoice.
GỌI

1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình
Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ.

TTY

1-800-718-4347.Miễn phí cước gọi.

FAX

(909) 890-5877

GỬI THƯ

IEHP DualChoice
P.O. Box 1800
Rancho Cucamonga, CA 91729-1800

EMAIL

MemberServices@iehp.org

Nếu quý vị hoặc người kê toa của quý vị cho rằng sức khỏe của quý vị có thể bị tổn hại nếu quý vị phải chờ đợi
quyết định trong 72 giờ, quý vị có thể yêu cầu một trường hợp ngoại lệ nhanh. Quyết định sẽ được đưa ra
nhanh hơn. Nếu người kê toa chứng minh cho yêu cầu của quý vị, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cho quý vị
trong vòng 24 giờ sau khi nhận phụ biểu từ người kê toa.

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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B13. Thuốc gốc là gì?
Thuốc gốc được sản xuất từ các thành phần giống như biệt dược. Thuốc gốc thường có chi phí thấp hơn so với
biệt dược và thường ít được biết đến hơn. Thuốc gốc được Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA)
phê duyệt.
IEHP DualChoice bao trả cả biệt dược và thuốc gốc.

B14. Thuốc OTC là gì?
OTC là viết tắt của “không cần kê toa” (over-the-counter, OTC). IEHP DualChoice bao trả một số loại thuốc OTC
khi nhà cung cấp dịch vụ của quý vị kê dưới dạng toa thuốc.
Quý vị có thể đọc Danh Sách Thuốc của IEHP DualChoice để tìm hiểu loại thuốc OTC nào được bao trả.

B15. IEHP DualChoice có bao trả những sản phẩm OTC không phải là thuốc không?
IEHP DualChoice bao trả một số sản phẩm OTC không phải là thuốc khi nhà cung cấp dịch vụ của quý vị kê
dưới dạng toa thuốc.
Ví dụ về các sản phẩm OTC không phải là thuốc bao gồm gạc tẩm cồn.
Quý vị có thể đọc Danh Sách Thuốc của IEHP DualChoice để tìm hiểu những sản phẩm OTC không phải là
thuốc nào được bao trả.

B16. Khoản đồng thanh toán của tôi là bao nhiêu?
Với tư cách là Hội Viên của IEHP DualChoice, quý vị không phải đồng thanh toán bất cứ khoản nào cho thuốc
kê toa và thuốc OTC miễn là quý vị thực hiện theo các quy tắc của IEHP DualChoice.

B17. Bậc thuốc là gì?
Bậc là các nhóm thuốc trong Danh Sách Thuốc của chúng tôi. Tất cả các bậc đều không áp dụng khoản đồng
thanh toán.

•

Thuốc ở bậc 1 là thuốc gốc (bao gồm cả biệt dược được coi là thuốc gốc).

•

Thuốc ở bậc 2 là biệt dược.

•

Thuốc ở bậc 3 là những thuốc không thuộc Medicare/thuốc Không Cần Kê Toa (OTC). Những loại thuốc
này được Medi-Cal bao trả.

C. Tổng Quan về Danh Sách Thuốc Được Bao Trả
Danh sách thuốc được bao trả sau đây cung cấp cho quý vị thông tin về những loại thuốc được IEHP
DualChoice bao trả. Nếu quý vị gặp khó khăn khi tìm thuốc của mình trong danh sách, hãy đi đến Bảng Mục
Lục Thuốc Được Bao Trả bắt đầu trên trang 169. Bảng Mục Lục liệt kê tất cả các loại thuốc được IEHP
DualChoice bao trả theo thứ tự bảng chữ cái.

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347),
8 giờ sáng - 8 giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui
lòng gọi số 1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Cột đầu tiên của bảng liệt kê tên thuốc. Biệt dược được viết hoa (ví dụ: NEXIUM) còn thuốc gốc được liệt kê
bằng chữ in nghiêng viết thường (ví dụ: omeprazole).
Thông tin trong cột “Hành động cần thiết, hạn chế hoặc giới hạn sử dụng” cho quý vị biết liệu IEHP DualChoice
có bất kỳ quy tắc nào trong việc bao trả thuốc cho quý vị không.
PA: Cho Phép Trước (Prior Authorization, PA). IEHP DualChoice yêu cầu quý vị hoặc Bác Sĩ của quý vị trước
tiên phải xin chúng tôi phê duyệt rồi mới được mua một loại thuốc nhất định. Bước bổ sung này được gọi là
“cho phép trước”. Nếu quý vị không được phê duyệt, IEHP DualChoice có thể sẽ không bao trả cho thuốc đó.
PA NSO: Cho Phép Trước chỉ dành cho Hội Viên Mới (Prior Authorization for New Starts Only, PA NSO). IEHP
DualChoice yêu cầu quý vị hoặc Bác Sĩ của quý vị trước tiên phải xin chúng tôi phê duyệt rồi mới được mua
một loại thuốc nhất định nếu trước đây quý vị chưa từng dùng loại thuốc này. Nếu quý vị không được phê
duyệt, IEHP DualChoice có thể sẽ không bao trả cho thuốc đó.
B vs D: Cho Phép Trước trong Phần B với Phần D. Đây là loại thuốc có yêu cầu đặc biệt về “PA”. Loại thuốc
này có thể được bao trả theo một hoặc hai chương trình quyền lợi: 1) Medicare Phần B và/hoặc 2) Medicare
Phần D. Việc này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Bác Sĩ của quý vị có thể cần cung cấp cho chúng tôi thêm chi
tiết về việc sử dụng và hoàn cảnh dùng thuốc.
QL: Giới Hạn Số Lượng (Quantity Limit, QL). Đối với một số loại thuốc nhất định, IEHP DualChoice sẽ giới hạn
lượng thuốc được bao trả. Đây có thể là phần bổ sung ngoài lượng thuốc tiêu chuẩn đủ dùng trong một tháng
hoặc ba tháng.
ST: Liệu Pháp Từng Bước (Step Therapy, ST). Trong một số trường hợp, IEHP DualChoice yêu cầu quý vị
trước tiên phải thử một số loại thuốc nhất định để điều trị bệnh trạng của mình. Đây là quy trình trước khi
chúng tôi bao trả một loại thuốc khác cho bệnh trạng đó. Ví dụ, một trong hai loại Thuốc A hoặc Thuốc B có thể
điều trị bệnh trạng của quý vị. IEHP DualChoice có thể không bao trả Thuốc B trừ khi quý vị thử Thuốc A trước.
Nếu Thuốc A không phù hợp với quý vị, vậy thì, IEHP DualChoice sẽ bao trả Thuốc B.
Lưu ý: Thuốc ở Bậc 3 có nghĩa là thuốc đó không phải là “thuốc thuộc Phần D”. Quý vị sẽ không bắt buộc phải
đồng thanh toán cho những loại thuốc này. Những loại thuốc này cũng áp dụng các quy tắc khiếu nại khác.

?

•

Khiếu nại là cách chính thức để yêu cầu chúng tôi xem xét quyết định đã được đưa ra về khoản bao trả
cho quý vị và yêu cầu chúng tôi thay đổi quyết định đó nếu quý vị cho rằng chúng tôi đã mắc sai lầm. Ví
dụ, chúng tôi có thể quyết định không bao trả hoặc Medicare hay Medi-Cal không còn bao trả cho loại
thuốc mà quý vị muốn dùng.

•

Nếu quý vị hoặc Bác Sĩ của quý vị không đồng ý với quyết định của chúng tôi, quý vị có thể khiếu nại.
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, hãy gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice theo số
1-877-273-IEHP (4347). Quý vị cũng có thể đọc Chương 9 (Những điều cần làm nếu quý vị gặp vấn đề
hoặc có khiếu nại [quyết định bao trả, khiếu nại, than phiền]) trong Cẩm Nang Hội Viên để tìm hiểu cách
khiếu nại một quyết định.

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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D. Danh Sách Thuốc theo Bệnh Trạng
Thuốc trong phần này được nhóm theo danh mục, phụ thuộc vào loại bệnh trạng mà thuốc được sử dụng để
điều trị. Ví dụ, nếu quý vị mắc bệnh về tim, quý vị nên xem danh mục Tác Nhân Tim Mạch. Trong phần này quý
vị sẽ tìm thấy thuốc điều trị các bệnh về tim.

Mục Lục
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

THUỐC GIẢM ĐAU
THUỐC GIẢM ĐAU

endocet oral tablet 10-325 mg, 5-325 mg

$0 (Bậc 1)

THUỐC CHỐNG VIÊM KHÔNG PHẢI LÀ
STEROID

celecoxib oral capsule 100 mg, 200 mg,
400 mg, 50 mg
diclofenac potassium oral tablet 25 mg,
50 mg
diclofenac sodium oral tablet extended
release 24 hr 100 mg
diclofenac sodium oral tablet,delayed release
(dr/ec) 25 mg, 50 mg, 75 mg

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

diclofenac sodium topical gel 1 %

$0 (Bậc 1)

diclofenac sodium topical gel 3 %

$0 (Bậc 1)

ibu oral tablet 600 mg, 800 mg

$0 (Bậc 1)

ibuprofen oral suspension 100 mg/5 ml

$0 (Bậc 1)

ibuprofen oral tablet 400 mg, 600 mg,
800 mg

QL (2 EA mỗi ngày)

QL (3000 GM mỗi 93 ngày)

$0 (Bậc 1)

indomethacin oral capsule 25 mg, 50 mg

$0 (Bậc 1)

PA; QL (4 EA mỗi ngày)

meloxicam oral tablet 15 mg, 7.5 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

nabumetone oral tablet 500 mg, 750 mg

$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

naproxen oral tablet 250 mg, 375 mg,
500 mg
sulindac oral tablet 150 mg, 200 mg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

THUỐC GIẢM ĐAU NHÓM OPIOID, TÁC
DỤNG KÉO DÀI

fentanyl transdermal patch 72 hour
100 mcg/hr, 12 mcg/hr, 25 mcg/hr, 50

$0 (Bậc 1)

mcg/hr, 75 mcg/hr
morphine oral tablet extended release
100 mg, 200 mg, 30 mg, 60 mg
morphine oral tablet extended release
15 mg
tramadol oral tablet extended release 24 hr
100 mg
tramadol oral tablet extended release 24 hr
200 mg

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

QL (3 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (3 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (90 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (12 EA mỗi ngày)

THUỐC GIẢM ĐAU NHÓM OPIOID, TÁC
DỤNG NGẮN

acetaminophen-codeine oral solution
120-12 mg/5 ml
acetaminophen-codeine oral tablet
300-15 mg, 300-30 mg

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

acetaminophen-codeine oral tablet
300-60 mg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

QL (6 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

QL (8 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (5 EA mỗi ngày)

fentanyl citrate buccal lozenge on a handle
1,200 mcg, 1,600 mcg, 200 mcg, 400 mcg,
600 mcg, 800 mcg
hydrocodone-acetaminophen oral tablet
10-325 mg, 5-325 mg, 7.5-325 mg
hydrocodone-ibuprofen oral tablet
7.5-200 mg
hydromorphone oral tablet 2 mg, 4 mg,
8 mg
morphine concentrate oral solution
100 mg/5 ml (20 mg/ml)
morphine oral solution 10 mg/5 ml,
20 mg/5 ml (4 mg/ml)
morphine oral tablet 15 mg, 30 mg
oxycodone oral tablet 10 mg, 15 mg, 20 mg,
30 mg
oxycodone oral tablet 5 mg
oxycodone-acetaminophen oral tablet
10-325 mg, 5-325 mg, 7.5-325 mg

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

QL (6 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

tramadol oral tablet 100 mg

$0 (Bậc 1)

QL (4 EA mỗi ngày)

tramadol oral tablet 50 mg

$0 (Bậc 1)

QL (8 EA mỗi ngày)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

THUỐC GÂY MÊ/TÊ
GÂY MÊ/TÊ CỤC BỘ

lidocaine hcl mucous membrane solution 4 %
(40 mg/ml)
lidocaine topical adhesive patch,medicated
5%
lidocaine topical ointment 5 %
lidocaine viscous mucous membrane solution
2%
lidocaine-prilocaine topical cream 2.5-2.5 %

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

PA; QL (3 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1.94 GM mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

THUỐC ĐIỀU TRỊ LẠM DỤNG DƯỢC
CHẤT/CHỐNG NGHIỆN
THUỐC CAI RƯỢU/THUỐC CẮT CƠN
THÈM RƯỢU

acamprosate oral tablet,delayed release
(dr/ec) 333 mg
disulfiram oral tablet 250 mg, 500 mg

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

PHỤ THUỘC OPIOID

buprenorphine hcl sublingual tablet 2 mg,
8 mg
buprenorphine-naloxone sublingual tablet
2-0.5 mg, 8-2 mg

?

$0 (Bậc 1)

QL (3 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (3 EA mỗi ngày)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

naltrexone oral tablet 50 mg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

THUỐC GIẢI ĐỘC OPIOID

naloxone injection solution 0.4 mg/ml
naloxone injection syringe 0.4 mg/ml,
1 mg/ml
naloxone nasal spray,non-aerosol
4 mg/actuation
NARCAN NASAL SPRAY,NON-AEROSOL
4 MG/ACTUATION

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 2)

THUỐC CAI THUỐC LÁ

bupropion hcl (smoking deter) oral tablet
extended release 12 hr 150 mg
CHANTIX CONTINUING MONTH BOX
ORAL TABLET 1 MG
CHANTIX ORAL TABLET 0.5 MG, 1 MG

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 2)
$0 (Bậc 2)

CHANTIX STARTING MONTH BOX ORAL
TABLETS,DOSE PACK 0.5 MG (11)- 1 MG

$0 (Bậc 2)

(42)
NICOTROL INHALATION CARTRIDGE
10 MG
NICOTROL NS NASAL SPRAY,NONAEROSOL 10 MG/ML

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

THUỐC KHÁNG SINH

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

THUỐC KHÁNG SINH NHÓM
AMINOGLYCOSIDE

amikacin injection solution 500 mg/2 ml

$0 (Bậc 1)

gentamicin in nacl (iso-osm) intravenous
piggyback 100 mg/100 ml, 60 mg/50 ml,

$0 (Bậc 1)

80 mg/100 ml, 80 mg/50 ml
gentamicin injection solution 40 mg/ml

$0 (Bậc 1)

gentamicin topical cream 0.1 %

$0 (Bậc 1)

gentamicin topical ointment 0.1 %

$0 (Bậc 1)

neomycin oral tablet 500 mg

$0 (Bậc 1)

paromomycin oral capsule 250 mg

$0 (Bậc 1)

streptomycin intramuscular recon soln
1 gram
tobramycin sulfate injection solution
10 mg/ml, 40 mg/ml

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

THUỐC KHÁNG SINH, KHÁC

aztreonam injection recon soln 1 gram, 2
gram
clindamycin hcl oral capsule 150 mg,
300 mg, 75 mg

?

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
19

Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

clindamycin in 5 % dextrose intravenous
piggyback 300 mg/50 ml, 600 mg/50 ml,

$0 (Bậc 1)

900 mg/50 ml
clindamycin phosphate injection solution
150 mg/ml

$0 (Bậc 1)

clindamycin phosphate topical swab 1 %

$0 (Bậc 1)

clindamycin phosphate vaginal cream 2 %

$0 (Bậc 1)

colistin (colistimethate na) injection recon
soln 150 mg

$0 (Bậc 1)

B với D

daptomycin intravenous recon soln 500 mg

$0 (Bậc 1)

FIRVANQ ORAL RECON SOLN 25 MG/ML

$0 (Bậc 2)

QL (80 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

PA; QL (60 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

PA; QL (2 EA mỗi ngày)

linezolid in dextrose 5% intravenous
piggyback 600 mg/300 ml
linezolid oral suspension for reconstitution
100 mg/5 ml
linezolid oral tablet 600 mg
metronidazole in nacl (iso-os) intravenous
piggyback 500 mg/100 ml

$0 (Bậc 1)

metronidazole oral tablet 250 mg, 500 mg

$0 (Bậc 1)

metronidazole topical cream 0.75 %

$0 (Bậc 1)

metronidazole topical gel 0.75 %, 1 %

$0 (Bậc 1)

metronidazole topical lotion 0.75 %

$0 (Bậc 1)

metronidazole vaginal gel 0.75 %

$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

nitrofurantoin macrocrystal oral capsule
100 mg, 25 mg, 50 mg
nitrofurantoin monohyd/m-cryst oral capsule
100 mg

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

nitrofurantoin oral suspension 25 mg/5 ml

$0 (Bậc 1)

tigecycline intravenous recon soln 50 mg

$0 (Bậc 1)

trimethoprim oral tablet 100 mg

$0 (Bậc 1)

vancomycin intravenous recon soln
1,000 mg, 10 gram, 500 mg, 750 mg

thiết,

PA

$0 (Bậc 1)

vancomycin oral capsule 125 mg

$0 (Bậc 1)

PA; QL (2.75 EA mỗi ngày)

vancomycin oral capsule 250 mg

$0 (Bậc 1)

PA; QL (4 EA mỗi ngày)

vancomycin oral recon soln 50 mg/ml

$0 (Bậc 1)

QL (40 ML mỗi ngày)

XIFAXAN ORAL TABLET 200 MG, 550 MG

$0 (Bậc 2)

PA

KHÁNG SINH NHÓM BETA-LACTAM,
CEPHALOSPORIN

cefaclor oral capsule 250 mg, 500 mg
cefaclor oral tablet extended release 12 hr
500 mg
cefadroxil oral capsule 500 mg
cefadroxil oral suspension for reconstitution
250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml
cefadroxil oral tablet 1 gram

?

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
21

Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

cefazolin injection recon soln 1 gram,
10 gram, 500 mg
cefdinir oral capsule 300 mg
cefdinir oral suspension for reconstitution
125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

cefepime injection recon soln 1 gram, 2 gram

$0 (Bậc 1)

cefixime oral capsule 400 mg

$0 (Bậc 1)

cefoxitin intravenous recon soln 1 gram,
10 gram, 2 gram
cefpodoxime oral suspension for
reconstitution 100 mg/5 ml, 50 mg/5 ml
cefpodoxime oral tablet 100 mg, 200 mg
cefprozil oral suspension for reconstitution
125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml
cefprozil oral tablet 250 mg, 500 mg
ceftazidime injection recon soln 1 gram,
2 gram, 6 gram
ceftriaxone injection recon soln 1 gram,
10 gram, 2 gram, 250 mg, 500 mg
cefuroxime axetil oral tablet 250 mg, 500 mg
cefuroxime sodium injection recon soln
750 mg

thiết,

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

cefuroxime sodium intravenous recon soln
1.5 gram
cephalexin oral capsule 250 mg, 500 mg
cephalexin oral suspension for reconstitution
125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml
cephalexin oral tablet 250 mg, 500 mg
SUPRAX ORAL TABLET,CHEWABLE
100 MG, 200 MG
TEFLARO INTRAVENOUS RECON SOLN
400 MG, 600 MG

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

KHÁNG SINH NHÓM BETA-LACTAM,
PENICILLIN

amoxicillin oral capsule 250 mg, 500 mg

$0 (Bậc 1)

amoxicillin oral suspension for reconstitution
125 mg/5 ml, 200 mg/5 ml, 250 mg/5 ml,

$0 (Bậc 1)

400 mg/5 ml
amoxicillin oral tablet 500 mg, 875 mg
amoxicillin oral tablet,chewable 125 mg,
250 mg

?

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
23

Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

amoxicillin-pot clavulanate oral suspension
for reconstitution 200-28.5 mg/5 ml,
250-62.5 mg/5 ml, 400-57 mg/5 ml,

$0 (Bậc 1)

600-42.9 mg/5 ml
amoxicillin-pot clavulanate oral tablet
250-125 mg, 500-125 mg, 875-125 mg
amoxicillin-pot clavulanate oral tablet
extended release 12 hr 1,000-62.5 mg
amoxicillin-pot clavulanate oral
tablet,chewable 200-28.5 mg, 400-57 mg
ampicillin oral capsule 500 mg
ampicillin sodium injection recon soln 1 gram,
10 gram, 125 mg
ampicillin-sulbactam injection recon soln
1.5 gram, 15 gram, 3 gram

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

BICILLIN C-R INTRAMUSCULAR SYRINGE
1,200,000 UNIT/ 2 ML(600K/600K),

$0 (Bậc 2)

1,200,000 UNIT/ 2 ML(900K/300K)
BICILLIN L-A INTRAMUSCULAR SYRINGE
1,200,000 UNIT/2 ML, 2,400,000 UNIT/4 ML,

$0 (Bậc 2)

600,000 UNIT/ML

dicloxacillin oral capsule 250 mg, 500 mg
nafcillin injection recon soln 1 gram, 10 gram,
2 gram

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

oxacillin in dextrose(iso-osm) intravenous
piggyback 1 gram/50 ml, 2 gram/50 ml
oxacillin injection recon soln 1 gram,
10 gram, 2 gram

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

penicillin g pot in dextrose intravenous
piggyback 2 million unit/50 ml, 3 million

$0 (Bậc 1)

unit/50 ml
penicillin g potassium injection recon soln
20 million unit
penicillin g procaine intramuscular syringe
1.2 million unit/2 ml
penicillin g sodium injection recon soln
5 million unit
penicillin v potassium oral recon soln
125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml
penicillin v potassium oral tablet 250 mg,
500 mg
piperacillin-tazobactam intravenous recon
soln 2.25 gram, 3.375 gram, 4.5 gram

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

KHÁNG SINH NHÓM CARBAPENEM

ertapenem injection recon soln 1 gram

?

$0 (Bậc 1)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

imipenem-cilastatin intravenous recon soln
250 mg, 500 mg
meropenem intravenous recon soln 1 gram,
500 mg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

KHÁNG SINH NHÓM MACROLIDE

azithromycin intravenous recon soln 500 mg
azithromycin oral suspension for
reconstitution 100 mg/5 ml, 200 mg/5 ml
azithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg,
600 mg
clarithromycin oral suspension for
reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml
clarithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg
clarithromycin oral tablet extended release
24 hr 500 mg
ERYTHROCIN (AS STEARATE) ORAL
TABLET 250 MG
ERYTHROCIN INTRAVENOUS RECON
SOLN 500 MG

erythromycin oral capsule,delayed
release(dr/ec) 250 mg
erythromycin oral tablet 250 mg, 500 mg

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

erythromycin oral tablet,delayed release
(dr/ec) 333 mg, 500 mg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

KHÁNG SINH NHÓM QUINOLONE

ciprofloxacin hcl ophthalmic (eye) drops
0.3 %
ciprofloxacin hcl oral tablet 100 mg, 250 mg,
500 mg, 750 mg
ciprofloxacin in 5 % dextrose intravenous
piggyback 200 mg/100 ml
levofloxacin in d5w intravenous piggyback
500 mg/100 ml, 750 mg/150 ml

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

levofloxacin intravenous solution 25 mg/ml

$0 (Bậc 1)

levofloxacin oral solution 250 mg/10 ml

$0 (Bậc 1)

levofloxacin oral tablet 250 mg, 500 mg,
750 mg
ofloxacin oral tablet 300 mg, 400 mg

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

KHÁNG SINH NHÓM SULFONAMIDE

sulfacetamide sodium (acne) topical
suspension 10 %
sulfadiazine oral tablet 500 mg
sulfamethoxazole-trimethoprim oral
suspension 200-40 mg/5 ml

?

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet
400-80 mg, 800-160 mg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

KHÁNG SINH NHÓM TETRACYCLINE

doxy-100 intravenous recon soln 100 mg
doxycycline hyclate oral capsule 100 mg,
50 mg
doxycycline hyclate oral tablet 100 mg
doxycycline monohydrate oral capsule
100 mg, 50 mg
doxycycline monohydrate oral suspension for
reconstitution 25 mg/5 ml
doxycycline monohydrate oral tablet 100 mg,
150 mg, 50 mg, 75 mg
minocycline oral capsule 100 mg, 50 mg,
75 mg
minocycline oral tablet 100 mg, 50 mg,
75 mg
ORACEA ORAL CAPSULE,IR - DELAY
REL,BIPHASE 40 MG

tetracycline oral capsule 250 mg, 500 mg

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

THUỐC CHỐNG CO GIẬT
THUỐC CHỐNG CO GIẬT, KHÁC
BRIVIACT ORAL SOLUTION 10 MG/ML

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (20 ML mỗi ngày)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

BRIVIACT ORAL TABLET 10 MG
BRIVIACT ORAL TABLET 100 MG, 25 MG,
50 MG, 75 MG
DIACOMIT ORAL CAPSULE 250 MG,
500 MG
DIACOMIT ORAL POWDER IN PACKET
250 MG, 500 MG

divalproex oral capsule, delayed rel sprinkle
125 mg
divalproex oral tablet extended release 24 hr
250 mg, 500 mg
divalproex oral tablet,delayed release (dr/ec)
125 mg, 250 mg, 500 mg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (8 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

EPIDIOLEX ORAL SOLUTION 100 MG/ML

$0 (Bậc 2)

PA NSO

EPRONTIA ORAL SOLUTION 25 MG/ML

$0 (Bậc 2)

QL (16 ML mỗi ngày)

felbamate oral suspension 600 mg/5 ml

$0 (Bậc 1)

felbamate oral tablet 400 mg, 600 mg

$0 (Bậc 1)

FINTEPLA ORAL SOLUTION 2.2 MG/ML

$0 (Bậc 2)

PA NSO

FYCOMPA ORAL SUSPENSION 0.5 MG/ML

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (24 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

FYCOMPA ORAL TABLET 10 MG, 12 MG,
2 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

lamotrigine oral tablet 100 mg, 150 mg,
200 mg, 25 mg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

lamotrigine oral tablet extended release 24hr
100 mg, 200 mg, 25 mg, 250 mg, 300 mg,

$0 (Bậc 1)

50 mg
lamotrigine oral tablet, chewable dispersible
25 mg, 5 mg
levetiracetam oral solution 100 mg/ml
levetiracetam oral tablet 1,000 mg, 250 mg,
500 mg, 750 mg
levetiracetam oral tablet extended release
24 hr 500 mg
levetiracetam oral tablet extended release
24 hr 750 mg

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

QL (5 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (4 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO

SPRITAM ORAL TABLET FOR
SUSPENSION 1,000 MG, 250 MG, 500 MG,
750 MG

topiramate oral capsule, sprinkle 15 mg,
25 mg
topiramate oral tablet 100 mg, 200 mg,
50 mg
topiramate oral tablet 25 mg
valproic acid (as sodium salt) oral solution
250 mg/5 ml

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

XCOPRI ORAL TABLET 100 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (4 EA mỗi ngày)

XCOPRI ORAL TABLET 150 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

XCOPRI ORAL TABLET 200 MG, 50 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

XCOPRI MAINTENANCE PACK ORAL
TABLET 250MG/DAY(150 MG X1-100MG
X1), 350 MG/DAY (200 MG X1-150MG X1)

XCOPRI TITRATION PACK ORAL
TABLETS,DOSE PACK 12.5 MG
(14)- 25 MG (14), 150 MG (14)- 200 MG (14),
50 MG (14)- 100 MG (14)
THUỐC CHẸN KÊNH CANXI
CELONTIN ORAL CAPSULE 300 MG

$0 (Bậc 2)

ethosuximide oral capsule 250 mg

$0 (Bậc 1)

ethosuximide oral solution 250 mg/5 ml

$0 (Bậc 1)

pregabalin oral capsule 100 mg, 150 mg,

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (3 EA mỗi ngày)

pregabalin oral capsule 225 mg, 300 mg

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

pregabalin oral solution 20 mg/ml

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (30 ML mỗi ngày)

clobazam oral suspension 2.5 mg/ml

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (16 ML mỗi ngày)

clobazam oral tablet 10 mg, 20 mg

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

200 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg

THUỐC TĂNG CƯỜNG AXIT GAMMAAMINOBUTYRIC (GABA)

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

QL (10 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (10 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (6 EA mỗi ngày)

diazepam intensol oral concentrate 5 mg/ml

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (8 ML mỗi ngày)

diazepam oral solution 5 mg/5 ml (1 mg/ml)

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (40 ML mỗi ngày)

diazepam oral tablet 10 mg, 2 mg, 5 mg

$0 (Bậc 1)

QL (4 EA mỗi ngày)

clonazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg
clonazepam oral tablet,disintegrating
0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg
clorazepate dipotassium oral tablet 15 mg,
3.75 mg, 7.5 mg

diazepam rectal kit 12.5-15-17.5-20 mg,
2.5 mg, 5-7.5-10 mg
gabapentin oral capsule 100 mg, 300 mg,

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

ST; QL (9 EA mỗi ngày)

gabapentin oral solution 250 mg/5 ml

$0 (Bậc 1)

ST; QL (72 ML mỗi ngày)

gabapentin oral tablet 600 mg

$0 (Bậc 1)

ST; QL (6 EA mỗi ngày)

gabapentin oral tablet 800 mg

$0 (Bậc 1)

ST; QL (4 EA mỗi ngày)

lorazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg

$0 (Bậc 1)

QL (5 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 1)

PA NSO

$0 (Bậc 1)

PA NSO

400 mg

NAYZILAM NASAL SPRAY,NON-AEROSOL
5 MG/SPRAY (0.1 ML)

phenobarbital oral elixir 20 mg/5 ml (4 mg/ml)
phenobarbital oral tablet 100 mg, 15 mg,
16.2 mg, 30 mg, 32.4 mg, 60 mg, 64.8 mg,
97.2 mg
primidone oral tablet 250 mg, 50 mg

$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

SYMPAZAN ORAL FILM 10 MG, 20 MG,
5 MG

tiagabine oral tablet 12 mg, 16 mg, 2 mg,
4 mg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

VALTOCO NASAL SPRAY,NON-AEROSOL
10 MG/SPRAY (0.1 ML), 15 MG/2 SPRAY
(7.5/0.1ML X 2), 20 MG/2 SPRAY

$0 (Bậc 2)

(10MG/0.1ML X2), 5 MG/SPRAY (0.1 ML)

vigabatrin oral powder in packet 500 mg

$0 (Bậc 1)

PA NSO

vigabatrin oral tablet 500 mg

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (6 EA mỗi ngày)

vigadrone oral powder in packet 500 mg

$0 (Bậc 1)

PA NSO

APTIOM ORAL TABLET 200 MG, 400 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

APTIOM ORAL TABLET 600 MG, 800 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

carbamazepine oral suspension 100 mg/5 ml

$0 (Bậc 1)

carbamazepine oral tablet 200 mg

$0 (Bậc 1)

THUỐC ỨC CHẾ KÊNH NATRI

carbamazepine oral tablet extended release
12 hr 100 mg, 200 mg, 400 mg

$0 (Bậc 1)

carbamazepine oral tablet,chewable 100 mg

$0 (Bậc 1)

DILANTIN ORAL CAPSULE 30 MG

$0 (Bậc 2)

lacosamide oral tablet 100 mg, 150 mg, 200
mg, 50 mg

?

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (2 EA mỗi 1 ngày)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

oxcarbazepine oral suspension 300 mg/5 ml
(60 mg/ml)
oxcarbazepine oral tablet 150 mg, 300 mg,
600 mg

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

phenytoin oral suspension 125 mg/5 ml

$0 (Bậc 1)

phenytoin oral tablet,chewable 50 mg

$0 (Bậc 1)

phenytoin sodium extended oral capsule
100 mg, 200 mg, 300 mg

thiết,

$0 (Bậc 1)

rufinamide oral suspension 40 mg/ml

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (80 ML mỗi ngày)

rufinamide oral tablet 200 mg, 400 mg

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (8 EA mỗi ngày)

VIMPAT ORAL SOLUTION 10 MG/ML

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (40 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

VIMPAT ORAL TABLET 100 MG, 150 MG,
200 MG, 50 MG

zonisamide oral capsule 100 mg, 25 mg,
50 mg

$0 (Bậc 1)

THUỐC CHỐNG SA SÚT TRÍ TUỆ
THUỐC CHỐNG SA SÚT TRÍ TUỆ, KHÁC

donepezil oral tablet 10 mg, 5 mg
donepezil oral tablet,disintegrating 10 mg,
5 mg
ergoloid oral tablet 1 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

NHÓM THUỐC ỨC CHẾ CHOLINESTERASE

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

galantamine oral solution 4 mg/ml

$0 (Bậc 1)

QL (6.46 ML mỗi ngày)

galantamine oral tablet 12 mg, 4 mg, 8 mg

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

memantine oral solution 2 mg/ml

$0 (Bậc 1)

QL (10 ML mỗi ngày)

memantine oral tablet 10 mg, 5 mg

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

memantine oral tablets,dose pack 5-10 mg

$0 (Bậc 1)

galantamine oral capsule,ext rel. pellets 24 hr
16 mg, 24 mg, 8 mg

rivastigmine tartrate oral capsule 1.5 mg,
3 mg, 4.5 mg, 6 mg
rivastigmine transdermal patch 24 hour
13.3 mg/24 hour, 4.6 mg/24 hour,
9.5 mg/24 hour
CHẤT ĐỐI KHÁNG THỤ THỂ N-METHYL-DASPARTATE (NMDA)

memantine oral capsule,sprinkle,er 24hr
14 mg, 21 mg, 28 mg, 7 mg

THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM
THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM, KHÁC
ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR
SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING

$0 (Bậc 2)

300 MG, 400 MG

bupropion hcl oral tablet 100 mg

?

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (0.04 EA mỗi
ngày)
QL (4 EA mỗi ngày)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

QL (3 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (3 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

MARPLAN ORAL TABLET 10 MG

$0 (Bậc 2)

QL (6 EA mỗi ngày)

phenelzine oral tablet 15 mg

$0 (Bậc 1)

tranylcypromine oral tablet 10 mg

$0 (Bậc 1)

bupropion hcl oral tablet 75 mg
bupropion hcl oral tablet extended release
24 hr 150 mg
bupropion hcl oral tablet extended release
24 hr 300 mg
bupropion hcl oral tablet sustained-release
12 hr 100 mg, 150 mg, 200 mg
mirtazapine oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg,
7.5 mg
mirtazapine oral tablet,disintegrating 15 mg,
30 mg, 45 mg
quetiapine oral tablet extended release 24 hr
150 mg, 200 mg
quetiapine oral tablet extended release 24 hr
300 mg, 400 mg, 50 mg
THUỐC ỨC CHẾ MONOAMINE OXIDASE
EMSAM TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR
12 MG/24 HR, 6 MG/24 HR, 9 MG/24 HR

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

citalopram oral capsule 30 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

citalopram oral solution 10 mg/5 ml

$0 (Bậc 1)

QL (20 ML mỗi ngày)

citalopram oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (4 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (20 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

SSRIS/SNRIS (THUỐC ỨC CHẾ TÁI HẤP
THU CHỌN LỌC SEROTONIN/THUỐC ỨC
CHẾ TÁI HẤP THU SEROTONIN VÀ
NOREPINEPHRINE)

desvenlafaxine succinate oral tablet
extended release 24 hr 100 mg
desvenlafaxine succinate oral tablet
extended release 24 hr 25 mg, 50 mg
DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE,
DELAYED REL SPRINKLE 20 MG, 30 MG,
40 MG, 60 MG

escitalopram oxalate oral solution 5 mg/5 ml
escitalopram oxalate oral tablet 10 mg,
20 mg, 5 mg
FETZIMA ORAL CAPSULE,EXT REL 24HR
DOSE PACK 20 MG (2)- 40 MG (26)
FETZIMA ORAL CAPSULE,EXTENDED
RELEASE 24 HR 120 MG, 20 MG, 40 MG,
80 MG

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

fluoxetine oral capsule 10 mg, 40 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

fluoxetine oral capsule 20 mg

$0 (Bậc 1)

QL (4 EA mỗi ngày)

fluoxetine oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml)

$0 (Bậc 1)

QL (20 ML mỗi ngày)

fluvoxamine oral tablet 100 mg

$0 (Bậc 1)

QL (3 EA mỗi ngày)

fluvoxamine oral tablet 25 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

fluvoxamine oral tablet 50 mg

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (30 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

sertraline oral concentrate 20 mg/ml

$0 (Bậc 1)

QL (10 ML mỗi ngày)

sertraline oral tablet 100 mg

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

sertraline oral tablet 25 mg, 50 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

nefazodone oral tablet 100 mg, 150 mg,
200 mg, 250 mg, 50 mg
paroxetine hcl oral suspension 10 mg/5 ml
paroxetine hcl oral tablet 10 mg, 20 mg,
30 mg, 40 mg

trazodone oral tablet 100 mg, 150 mg,
300 mg, 50 mg
TRINTELLIX ORAL TABLET 10 MG, 20 MG,
5 MG

venlafaxine oral capsule,extended release
24hr 150 mg, 37.5 mg, 75 mg
venlafaxine oral tablet 100 mg, 75 mg
venlafaxine oral tablet 25 mg, 37.5 mg,
50 mg

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (3 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

VIIBRYD ORAL TABLET 10 MG, 20 MG,
40 MG
VIIBRYD ORAL TABLETS,DOSE PACK
10 MG (7)- 20 MG (23)

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 1)

PA NSO

$0 (Bậc 1)

PA NSO

$0 (Bậc 1)

PA NSO

$0 (Bậc 1)

PA NSO

$0 (Bậc 1)

PA NSO

$0 (Bậc 1)

PA NSO

$0 (Bậc 1)

PA NSO

$0 (Bậc 1)

PA NSO

NHÓM THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM BA
VÒNG

amitriptyline oral tablet 10 mg, 100 mg,
150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg
amoxapine oral tablet 100 mg, 150 mg,
25 mg, 50 mg
clomipramine oral capsule 25 mg, 50 mg,
75 mg
desipramine oral tablet 10 mg, 100 mg,
150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg
doxepin oral capsule 10 mg, 100 mg,
150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg
doxepin oral concentrate 10 mg/ml
imipramine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg,
50 mg
imipramine pamoate oral capsule 100 mg,
125 mg, 150 mg, 75 mg

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

nortriptyline oral capsule 10 mg, 25 mg,
50 mg, 75 mg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

nortriptyline oral solution 10 mg/5 ml

$0 (Bậc 1)

protriptyline oral tablet 10 mg, 5 mg

$0 (Bậc 1)

PA NSO

$0 (Bậc 1)

PA NSO

trimipramine oral capsule 100 mg, 25 mg,
50 mg
THUỐC CHỐNG NÔN MỬA
THUỐC CHỐNG NÔN MỬA, KHÁC

chlorpromazine oral tablet 10 mg, 100 mg,
200 mg

$0 (Bậc 1)

chlorpromazine oral tablet 25 mg, 50 mg

$0 (Bậc 1)

compro rectal suppository 25 mg

$0 (Bậc 1)

meclizine oral tablet 12.5 mg, 25 mg

$0 (Bậc 1)

perphenazine oral tablet 16 mg, 2 mg, 4 mg,
8 mg
prochlorperazine maleate oral tablet 10 mg,
5 mg

B với D

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

prochlorperazine rectal suppository 25 mg

$0 (Bậc 1)

promethazine oral syrup 6.25 mg/5 ml

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

promethazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg,
50 mg
promethazine rectal suppository 12.5 mg,
25 mg

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

QL (10 EA mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

dronabinol oral capsule 10 mg, 2.5 mg, 5 mg

$0 (Bậc 1)

PA

granisetron hcl oral tablet 1 mg

$0 (Bậc 1)

B với D

ondansetron hcl oral solution 4 mg/5 ml

$0 (Bậc 1)

B với D

$0 (Bậc 1)

B với D

$0 (Bậc 1)

B với D

$0 (Bậc 2)

PA

promethegan rectal suppository 25 mg,
50 mg
scopolamine base transdermal patch 3 day
1 mg over 3 days
THUỐC BỔ TRỢ ĐIỀU TRỊ CHỨNG NÔN
MỬA

aprepitant oral capsule 125 mg, 40 mg,
80 mg
aprepitant oral capsule,dose pack 125 mg
(1)- 80 mg (2)

ondansetron hcl oral tablet 24 mg, 4 mg,
8 mg
ondansetron oral tablet,disintegrating 4 mg,
8 mg
THUỐC CHỐNG NẤM
THUỐC CHỐNG NẤM
ABELCET INTRAVENOUS SUSPENSION
5 MG/ML

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

AMBISOME INTRAVENOUS SUSPENSION
FOR RECONSTITUTION 50 MG

amphotericin b injection recon soln 50 mg
caspofungin intravenous recon soln 50 mg,
70 mg
ciclopirox topical cream 0.77 %
clotrimazole mucous membrane troche
10 mg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

clotrimazole topical cream 1 %

$0 (Bậc 1)

QL (60 GM mỗi 30 ngày)

clotrimazole topical solution 1 %

$0 (Bậc 1)

QL (60 ML mỗi 30 ngày)

econazole topical cream 1 %

$0 (Bậc 1)

fluconazole in nacl (iso-osm) intravenous
piggyback 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml
fluconazole oral suspension for reconstitution
10 mg/ml, 40 mg/ml
fluconazole oral tablet 100 mg, 150 mg,
200 mg, 50 mg
flucytosine oral capsule 250 mg, 500 mg
griseofulvin microsize oral suspension
125 mg/5 ml

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

itraconazole oral capsule 100 mg

$0 (Bậc 1)

QL (4 EA mỗi ngày)

itraconazole oral solution 10 mg/ml

$0 (Bậc 1)

PA

ketoconazole oral tablet 200 mg

$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả
(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

ketoconazole topical cream 2 %

$0 (Bậc 1)

ketoconazole topical shampoo 2 %

$0 (Bậc 1)

micafungin intravenous recon soln 100 mg,
50 mg
miconazole-3 vaginal suppository 200 mg
noxafil oral suspension 200 mg/5 ml
(40 mg/ml)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

nyamyc topical powder 100,000 unit/gram

$0 (Bậc 1)

nystatin oral suspension 100,000 unit/ml

$0 (Bậc 1)

nystatin oral tablet 500,000 unit

$0 (Bậc 1)

nystatin topical cream 100,000 unit/gram

$0 (Bậc 1)

nystatin topical ointment 100,000 unit/gram

$0 (Bậc 1)

nystatin topical powder 100,000 unit/gram

$0 (Bậc 1)

nystop topical powder 100,000 unit/gram

$0 (Bậc 1)

posaconazole oral tablet,delayed release
(dr/ec) 100 mg

$0 (Bậc 1)

terbinafine hcl oral tablet 250 mg

$0 (Bậc 1)

terconazole vaginal cream 0.4 %, 0.8 %

$0 (Bậc 1)

terconazole vaginal suppository 80 mg

$0 (Bậc 1)

voriconazole intravenous recon soln 200 mg

$0 (Bậc 1)

?

thiết,

PA

PA

PA

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

QL (20 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

allopurinol oral tablet 100 mg, 300 mg

$0 (Bậc 1)

ST

colchicine oral capsule 0.6 mg

$0 (Bậc 1)

colchicine oral tablet 0.6 mg

$0 (Bậc 1)

febuxostat oral tablet 40 mg, 80 mg

$0 (Bậc 1)

probenecid oral tablet 500 mg

$0 (Bậc 1)

voriconazole oral suspension for
reconstitution 200 mg/5 ml (40 mg/ml)
voriconazole oral tablet 200 mg, 50 mg
THUỐC TRỊ BỆNH GOUT
THUỐC TRỊ BỆNH GOUT

ST

THUỐC CHỐNG ĐAU NỬA ĐẦU
THUỐC CHỨA DẪN CHẤT CỦA ERGOT

dihydroergotamine nasal spray,non-aerosol
0.5 mg/pump act. (4 mg/ml)

$0 (Bậc 1)

ergotamine-caffeine oral tablet 1-100 mg

$0 (Bậc 1)

QL (40 EA mỗi 28 ngày)

migergot rectal suppository 2-100 mg

$0 (Bậc 1)

QL (24 EA mỗi 31 ngày)

$0 (Bậc 2)

PA; QL (0.04 ML mỗi ngày)

THUỐC PHÒNG BỆNH
AIMOVIG AUTOINJECTOR
SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR
140 MG/ML, 70 MG/ML

valproic acid oral capsule 250 mg

$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

QL (12 EA mỗi 31 ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (12 EA mỗi 31 ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (9 EA mỗi 31 ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (4 ML mỗi 28 ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (4 ML mỗi 28 ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (4 ML mỗi 28 ngày)

CHẤT CHỦ VẬN THỤ THỂ SEROTONIN
(5-HT)

rizatriptan oral tablet 10 mg, 5 mg
rizatriptan oral tablet,disintegrating 10 mg,
5 mg
sumatriptan succinate oral tablet 100 mg,
25 mg, 50 mg
sumatriptan succinate subcutaneous
cartridge 6 mg/0.5 ml
sumatriptan succinate subcutaneous pen
injector 4 mg/0.5 ml, 6 mg/0.5 ml
sumatriptan succinate subcutaneous solution
6 mg/0.5 ml
THUỐC CHỐNG NHƯỢC CƠ
THUỐC KÍCH THÍCH THẦN KINH PHÓ
GIAO CẢM

pyridostigmine bromide oral tablet 60 mg

$0 (Bậc 1)

THUỐC KHÁNG VI KHUẨN
MYCOBACTERIUM
THUỐC KHÁNG VI KHUẨN
MYCOBACTERIUM, KHÁC

dapsone oral tablet 100 mg, 25 mg

?

$0 (Bậc 1)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

PRIFTIN ORAL TABLET 150 MG

$0 (Bậc 2)

rifabutin oral capsule 150 mg

$0 (Bậc 1)

THUỐC CHỐNG LAO

ethambutol oral tablet 100 mg, 400 mg

$0 (Bậc 1)

isoniazid oral solution 50 mg/5 ml

$0 (Bậc 1)

isoniazid oral tablet 100 mg, 300 mg

$0 (Bậc 1)

PASER ORAL GRANULES DR FOR SUSP
IN PACKET 4 GRAM

$0 (Bậc 2)

pyrazinamide oral tablet 500 mg

$0 (Bậc 1)

rifampin intravenous recon soln 600 mg

$0 (Bậc 1)

rifampin oral capsule 150 mg, 300 mg

$0 (Bậc 1)

SIRTURO ORAL TABLET 100 MG

$0 (Bậc 2)

TRECATOR ORAL TABLET 250 MG

$0 (Bậc 2)

PA

THUỐC CHỐNG UNG THƯ
THUỐC ALKYL HÓA

cyclophosphamide oral capsule 25 mg,

$0 (Bậc 1)

B với D

cyclophosphamide oral tablet 25 mg, 50 mg

$0 (Bậc 1)

B với D

LEUKERAN ORAL TABLET 2 MG

$0 (Bậc 2)

MATULANE ORAL CAPSULE 50 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO

VALCHLOR TOPICAL GEL 0.016 %

$0 (Bậc 2)

PA NSO

50 mg

THUỐC ỨC CHẾ TESTOSTERONE

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

abiraterone oral tablet 250 mg

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (4 EA mỗi ngày)

abiraterone oral tablet 500 mg

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

bicalutamide oral tablet 50 mg

$0 (Bậc 1)

ERLEADA ORAL TABLET 60 MG

$0 (Bậc 2)

flutamide oral capsule 125 mg

$0 (Bậc 1)

nilutamide oral tablet 150 mg

$0 (Bậc 1)

NUBEQA ORAL TABLET 300 MG

$0 (Bậc 2)

toremifene oral tablet 60 mg

$0 (Bậc 1)

XTANDI ORAL CAPSULE 40 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO

XTANDI ORAL TABLET 40 MG, 80 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO

YONSA ORAL TABLET 125 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (4 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA NSO

PA NSO; QL (4 EA mỗi ngày)

PA NSO; QL (4 EA mỗi ngày)

THUỐC ỨC CHẾ HÌNH THÀNH MẠCH MÁU

lenalidomide oral capsule 10 mg, 15 mg, 25
mg, 5 mg
POMALYST ORAL CAPSULE 1 MG, 2 MG,
3 MG, 4 MG
REVLIMID ORAL CAPSULE 10 MG, 15 MG,
2.5 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG
THALOMID ORAL CAPSULE 100 MG,
150 MG, 200 MG, 50 MG

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

THUỐC CHẸN ESTROGEN/THUỐC ĐIỀU
BIẾN
EMCYT ORAL CAPSULE 140 MG
SOLTAMOX ORAL SOLUTION
20 MG/10 ML

tamoxifen oral tablet 10 mg, 20 mg

$0 (Bậc 2)
$0 (Bậc 2)
$0 (Bậc 1)

CHẤT CHỐNG CHUYỂN HÓA

hydroxyurea oral capsule 500 mg

$0 (Bậc 1)

INQOVI ORAL TABLET 35-100 MG

$0 (Bậc 2)

ONUREG ORAL TABLET 200 MG, 300 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

PURIXAN ORAL SUSPENSION 20 MG/ML

$0 (Bậc 2)

PA NSO

TABLOID ORAL TABLET 40 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO

GAVRETO ORAL CAPSULE 100 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (4 EA mỗi ngày)

IDHIFA ORAL TABLET 100 MG, 50 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO

PA NSO; QL (0.18 EA mỗi
ngày)

THUỐC CHỐNG UNG THƯ, KHÁC

KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL
TABLET 200 MG/DAY(200 MG X 1)-2.5 MG,
400 MG/DAY(200 MG X 2)-2.5 MG,
600 MG/DAY(200 MG X 3)-2.5 MG

leucovorin calcium oral tablet 10 mg, 15 mg,
25 mg, 5 mg

$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (8 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA NSO

ORGOVYX ORAL TABLET 120 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (3 EA mỗi ngày)

RETEVMO ORAL CAPSULE 40 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (8 EA mỗi ngày)

RETEVMO ORAL CAPSULE 80 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (4 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO

TUKYSA ORAL TABLET 150 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (4 EA mỗi ngày)

TUKYSA ORAL TABLET 50 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (3 EA mỗi ngày)

WELIREG ORAL TABLET 40 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (3 EA mỗi ngày)

LONSURF ORAL TABLET 15-6.14 MG,
20-8.19 MG
LUMAKRAS ORAL TABLET 120 MG
LYNPARZA ORAL TABLET 100 MG,
150 MG
NINLARO ORAL CAPSULE 2.3 MG, 3 MG,
4 MG

SYNRIBO SUBCUTANEOUS RECON SOLN
3.5 MG

XPOVIO ORAL TABLET 100 MG/WEEK
(50 MG X 2), 40MG TWICE WEEK (40 MG X

$0 (Bậc 2)

2), 80 MG/WEEK (40 MG X 2)
XPOVIO ORAL TABLET 40 MG/WEEK
(40 MG X 1), 60 MG/WEEK (60 MG X 1)
XPOVIO ORAL TABLET 60MG TWICE
WEEK (120 MG/WEEK)

?

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (0.29 EA mỗi
ngày)
PA NSO; QL (0.15 EA mỗi
ngày)
PA NSO; QL (0.86 EA mỗi
ngày)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

XPOVIO ORAL TABLET 80MG TWICE
WEEK (160 MG/WEEK)
ZOLINZA ORAL CAPSULE 100 MG

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1.15 EA mỗi
ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (4 EA mỗi ngày)

anastrozole oral tablet 1 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

exemestane oral tablet 25 mg

$0 (Bậc 1)

letrozole oral tablet 2.5 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (6 EA mỗi ngày)

THUỐC ỨC CHẾ AROMATASE, THẾ HỆ
THỨ 3

THUỐC ỨC CHẾ ENZYME
IBRANCE ORAL TABLET 100 MG, 125 MG,
75 MG
TIBSOVO ORAL TABLET 250 MG
THUỐC ỨC CHẾ PHÂN TỬ MỤC TIÊU
AFINITOR DISPERZ ORAL TABLET FOR
SUSPENSION 2 MG
ALECENSA ORAL CAPSULE 150 MG
ALUNBRIG ORAL TABLET 180 MG, 30 MG,
90 MG
ALUNBRIG ORAL TABLETS,DOSE PACK
90 MG (7)- 180 MG (23)
AYVAKIT ORAL TABLET 100 MG, 200 MG,
25 MG, 300 MG
AYVAKIT ORAL TABLET 50 MG

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

BALVERSA ORAL TABLET 3 MG, 4 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

BALVERSA ORAL TABLET 5 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO

BRAFTOVI ORAL CAPSULE 75 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (6 EA mỗi ngày)

BRUKINSA ORAL CAPSULE 80 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (4 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (4 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA NSO

COPIKTRA ORAL CAPSULE 15 MG, 25 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

COTELLIC ORAL TABLET 20 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO

DAURISMO ORAL TABLET 100 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

DAURISMO ORAL TABLET 25 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

ERIVEDGE ORAL CAPSULE 150 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

erlotinib oral tablet 100 mg, 150 mg

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

erlotinib oral tablet 25 mg

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

BOSULIF ORAL TABLET 100 MG, 400 MG,
500 MG

CABOMETYX ORAL TABLET 20 MG,
40 MG, 60 MG
CALQUENCE ORAL CAPSULE 100 MG
CAPRELSA ORAL TABLET 100 MG,
300 MG
COMETRIQ ORAL CAPSULE 100
MG/DAY(80 MG X1-20 MG X1), 140
MG/DAY(80 MG X1-20 MG X3), 60 MG/DAY
(20 MG X 3/DAY)

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

PA NSO

$0 (Bậc 1)

B với D; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (4 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

ICLUSIG ORAL TABLET 15 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

imatinib oral tablet 100 mg

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (3 EA mỗi ngày)

imatinib oral tablet 400 mg

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

IMBRUVICA ORAL CAPSULE 140 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (3 EA mỗi ngày)

IMBRUVICA ORAL CAPSULE 70 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

everolimus (antineoplastic) oral tablet 10 mg,
2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg
everolimus (antineoplastic) oral tablet for
suspension 3 mg, 5 mg
everolimus (immunosuppressive) oral tablet
0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg
EXKIVITY ORAL CAPSULE 40 MG
FOTIVDA ORAL CAPSULE 0.89 MG,
1.34 MG
GILOTRIF ORAL TABLET 20 MG, 30 MG,
40 MG
IBRANCE ORAL CAPSULE 100 MG,
125 MG, 75 MG
ICLUSIG ORAL TABLET 10 MG, 30 MG,
45 MG

IMBRUVICA ORAL TABLET 420 MG,
560 MG
INLYTA ORAL TABLET 1 MG

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

INLYTA ORAL TABLET 5 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (4 EA mỗi ngày)

INREBIC ORAL CAPSULE 100 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (4 EA mỗi ngày)

IRESSA ORAL TABLET 250 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

JAKAFI ORAL TABLET 10 MG, 15 MG,
20 MG, 25 MG, 5 MG
KISQALI ORAL TABLET 200 MG/DAY
(200 MG X 1)
KISQALI ORAL TABLET 400 MG/DAY
(200 MG X 2)
KISQALI ORAL TABLET 600 MG/DAY
(200 MG X 3)

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (0.75 EA mỗi
ngày)
PA NSO; QL (1.5 EA mỗi ngày)
PA NSO; QL (2.25 EA mỗi
ngày)

KOSELUGO ORAL CAPSULE 10 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (8 EA mỗi ngày)

KOSELUGO ORAL CAPSULE 25 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (4 EA mỗi ngày)

lapatinib oral tablet 250 mg

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (6 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (3 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

LENVIMA ORAL CAPSULE 10 MG/DAY
(10 MG X 1), 20 MG/DAY (10 MG X 2),
8 MG/DAY (4 MG X 2)
LENVIMA ORAL CAPSULE 12 MG/DAY
(4 MG X 3), 14 MG/DAY(10 MG X 1-4 MG X
1), 18 MG/DAY (10 MG X 1-4 MG X2),
24 MG/DAY(10 MG X 2-4 MG X 1)
LENVIMA ORAL CAPSULE 4 MG

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

LORBRENA ORAL TABLET 100 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

LORBRENA ORAL TABLET 25 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (3 EA mỗi ngày)

MEKINIST ORAL TABLET 0.5 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (3 EA mỗi ngày)

MEKINIST ORAL TABLET 2 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

MEKTOVI ORAL TABLET 15 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (6 EA mỗi ngày)

NERLYNX ORAL TABLET 40 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (6 EA mỗi ngày)

NEXAVAR ORAL TABLET 200 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (4 EA mỗi ngày)

ODOMZO ORAL CAPSULE 200 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

QINLOCK ORAL TABLET 50 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (3 EA mỗi ngày)

ROZLYTREK ORAL CAPSULE 100 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (6 EA mỗi ngày)

ROZLYTREK ORAL CAPSULE 200 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (3 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO

RYDAPT ORAL CAPSULE 25 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO

SCEMBLIX ORAL TABLET 20 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (20 EA mỗi ngày)

PEMAZYRE ORAL TABLET 13.5 MG,
4.5 MG, 9 MG
PIQRAY ORAL TABLET 200 MG/DAY
(200 MG X 1)
PIQRAY ORAL TABLET 250 MG/DAY
(200 MG X1-50 MG X1), 300 MG/DAY
(150 MG X 2)

RUBRACA ORAL TABLET 200 MG,
250 MG, 300 MG

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

SCEMBLIX ORAL TABLET 40 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (10 EA mỗi ngày)

SPRYCEL ORAL TABLET 100 MG, 140 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

SPRYCEL ORAL TABLET 20 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (3 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

STIVARGA ORAL TABLET 40 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO

SUNITINIB ORAL CAPSULE 12.5 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (4 EA mỗi ngày)

SUNITINIB ORAL CAPSULE 25 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (4 EA mỗi ngày)

TAFINLAR ORAL CAPSULE 50 MG, 75 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO

TAGRISSO ORAL TABLET 40 MG, 80 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO

TALZENNA ORAL CAPSULE 0.25 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (3 EA mỗi ngày)

TALZENNA ORAL CAPSULE 0.5 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (4 EA mỗi ngày)

SPRYCEL ORAL TABLET 50 MG, 70 MG,
80 MG

SUNITINIB ORAL CAPSULE 37.5 MG,
50 MG
SUTENT ORAL CAPSULE 12.5 MG, 25 MG,
37.5 MG, 50 MG
TABRECTA ORAL TABLET 150 MG,
200 MG

TALZENNA ORAL CAPSULE 0.75 MG,
1 MG
TASIGNA ORAL CAPSULE 150 MG,
200 MG, 50 MG

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

TAZVERIK ORAL TABLET 200 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (8 EA mỗi ngày)

TEPMETKO ORAL TABLET 225 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (3 EA mỗi ngày)

TURALIO ORAL CAPSULE 200 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (4 EA mỗi ngày)

UKONIQ ORAL TABLET 200 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (4 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

VITRAKVI ORAL CAPSULE 100 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

VITRAKVI ORAL CAPSULE 25 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (6 EA mỗi ngày)

VITRAKVI ORAL SOLUTION 20 MG/ML

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (10 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

TRUSELTIQ ORAL CAPSULE 100 MG/DAY
(100 MG X 1), 125 MG/DAY(100 MG X125MG X1)
TRUSELTIQ ORAL CAPSULE 50 MG/DAY
(25 MG X 2)
TRUSELTIQ ORAL CAPSULE 75 MG/DAY
(25 MG X 3)

VENCLEXTA ORAL TABLET 10 MG,
100 MG, 50 MG
VENCLEXTA STARTING PACK ORAL
TABLETS,DOSE PACK 10 MG-50 MG100 MG
VERZENIO ORAL TABLET 100 MG,
150 MG, 200 MG, 50 MG

VIZIMPRO ORAL TABLET 15 MG, 30 MG,
45 MG

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

XOSPATA ORAL TABLET 40 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (3 EA mỗi ngày)

ZEJULA ORAL CAPSULE 100 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (3 EA mỗi ngày)

ZELBORAF ORAL TABLET 240 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (8 EA mỗi ngày)

ZYDELIG ORAL TABLET 100 MG, 150 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO

ZYKADIA ORAL TABLET 150 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (3 EA mỗi ngày)

bexarotene oral capsule 75 mg

$0 (Bậc 1)

PA NSO

TARGRETIN TOPICAL GEL 1 %

$0 (Bậc 2)

PA NSO

tretinoin (antineoplastic) oral capsule 10 mg

$0 (Bậc 1)

VOTRIENT ORAL TABLET 200 MG
XALKORI ORAL CAPSULE 200 MG,
250 MG

NHÓM THUỐC RETINOID

THUỐC BỔ TRỢ ĐIỀU TRỊ
MESNEX ORAL TABLET 400 MG

$0 (Bậc 2)

THUỐC CHỐNG KÝ SINH TRÙNG
THUỐC XỔ GIUN

albendazole oral tablet 200 mg

$0 (Bậc 1)

ivermectin oral tablet 3 mg

$0 (Bậc 1)

praziquantel oral tablet 600 mg

$0 (Bậc 1)

THUỐC KHÁNG SINH ĐƠN BÀO

atovaquone oral suspension 750 mg/5 ml

?

$0 (Bậc 1)

PA

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

atovaquone-proguanil oral tablet
250-100 mg, 62.5-25 mg
chloroquine phosphate oral tablet 250 mg,
500 mg
COARTEM ORAL TABLET 20-120 MG

hydroxychloroquine oral tablet 100 mg,
200 mg, 300 mg, 400 mg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 2)
$0 (Bậc 1)

mefloquine oral tablet 250 mg

$0 (Bậc 1)

nitazoxanide oral tablet 500 mg

$0 (Bậc 1)

pentamidine inhalation recon soln 300 mg

$0 (Bậc 1)

pentamidine injection recon soln 300 mg

$0 (Bậc 1)

primaquine oral tablet 26.3 mg

$0 (Bậc 1)

pyrimethamine oral tablet 25 mg

$0 (Bậc 1)

PA

quinine sulfate oral capsule 324 mg

$0 (Bậc 1)

PA

B với D

THUỐC TRỊ BỆNH PARKINSON
THUỐC KHÁNG CHOLINERGIC

benztropine oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg

$0 (Bậc 1)

trihexyphenidyl oral elixir 0.4 mg/ml

$0 (Bậc 1)

PA

trihexyphenidyl oral tablet 2 mg, 5 mg

$0 (Bậc 1)

PA

THUỐC TRỊ BỆNH PARKINSON, KHÁC

entacapone oral tablet 200 mg

$0 (Bậc 1)

tolcapone oral tablet 100 mg

$0 (Bậc 1)

PA

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

CHẤT CHỦ VẬN DOPAMINE
APOKYN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE
10 MG/ML

apomorphine subcutaneous cartridge 10
mg/ml
bromocriptine oral capsule 5 mg

$0 (Bậc 1)

bromocriptine oral tablet 2.5 mg

$0 (Bậc 1)

NEUPRO TRANSDERMAL PATCH 24
HOUR 1 MG/24 HOUR, 2 MG/24 HOUR,
3 MG/24 HOUR, 4 MG/24 HOUR,

$0 (Bậc 2)

PA; QL (1 EA mỗi ngày)

6 MG/24 HOUR, 8 MG/24 HOUR

pramipexole oral tablet 0.125 mg, 0.25 mg,
0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg
ropinirole oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg,
2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

TIỀN CHẤT DOPAMINE VÀ/HOẶC CHẤT ỨC
CHẾ AXIT L-AMINO DECARBOXYLASE

carbidopa-levodopa oral tablet 10-100 mg,
25-100 mg, 25-250 mg
carbidopa-levodopa oral tablet extended
release 25-100 mg, 50-200 mg

?

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

carbidopa-levodopa oral tablet,disintegrating
10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

THUỐC ỨC CHẾ MONOAMINE OXIDASE B
(MAO-B)

rasagiline oral tablet 0.5 mg, 1 mg

$0 (Bậc 1)

selegiline hcl oral capsule 5 mg

$0 (Bậc 1)

selegiline hcl oral tablet 5 mg

$0 (Bậc 1)

ZELAPAR ORAL
TABLET,DISINTEGRATING 1.25 MG

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

THUỐC CHỐNG LOẠN THẦN
THẾ HỆ THỨ NHẤT/ĐIỂN HÌNH

fluphenazine decanoate injection solution
25 mg/ml

$0 (Bậc 1)

fluphenazine hcl injection solution 2.5 mg/ml

$0 (Bậc 1)

fluphenazine hcl oral concentrate 5 mg/ml

$0 (Bậc 1)

fluphenazine hcl oral elixir 2.5 mg/5 ml

$0 (Bậc 1)

fluphenazine hcl oral tablet 1 mg, 10 mg,
2.5 mg, 5 mg
haloperidol decanoate intramuscular solution
100 mg/ml, 50 mg/ml

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

haloperidol lactate injection solution 5 mg/ml

$0 (Bậc 1)

haloperidol lactate oral concentrate 2 mg/ml

$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

haloperidol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 10 mg,
2 mg, 20 mg, 5 mg
loxapine succinate oral capsule 10 mg,
25 mg, 5 mg, 50 mg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

molindone oral tablet 10 mg, 5 mg

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (4 EA mỗi ngày)

molindone oral tablet 25 mg

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (9 EA mỗi ngày)

pimozide oral tablet 1 mg, 2 mg

$0 (Bậc 1)

thioridazine oral tablet 10 mg, 100 mg,
25 mg, 50 mg
thiothixene oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg,
5 mg
trifluoperazine oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg,
5 mg

$0 (Bậc 1)

PA NSO

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

THẾ HỆ THỨ 2/KHÔNG ĐIỂN HÌNH
ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR
SUSPENSION,EXTENDED REL RECON

$0 (Bậc 2)

300 MG
ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR
SUSPENSION,EXTENDED REL RECON

$0 (Bậc 2)

400 MG

aripiprazole oral solution 1 mg/ml

?

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (0.08 EA mỗi
ngày)

PA NSO; QL (0.04 EA mỗi
ngày)
PA NSO; QL (30 ML mỗi ngày)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

aripiprazole oral tablet 10 mg, 15 mg, 2 mg,
20 mg, 30 mg, 5 mg
aripiprazole oral tablet,disintegrating 10 mg,
15 mg
asenapine maleate sublingual tablet 10 mg,
2.5 mg, 5 mg
CAPLYTA ORAL CAPSULE 42 MG
FANAPT ORAL TABLET 1 MG, 10 MG,
12 MG, 2 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG
FANAPT ORAL TABLETS,DOSE PACK
1MG(2)-2MG(2)- 4MG(2)-6MG(2)
INVEGA HAFYERA INTRAMUSCULAR
SYRINGE 1,092 MG/3.5 ML, 1,560 MG/5 ML

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR
SYRINGE 117 MG/0.75 ML, 156 MG/ML,
234 MG/1.5 ML, 39 MG/0.25 ML,
78 MG/0.5 ML
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR
SYRINGE 273 MG/0.88 ML,
410 MG/1.32 ML, 546 MG/1.75 ML,
819 MG/2.63 ML
LATUDA ORAL TABLET 120 MG, 20 MG,
40 MG, 60 MG
LATUDA ORAL TABLET 80 MG

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi ngày)

NUPLAZID ORAL CAPSULE 34 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

NUPLAZID ORAL TABLET 10 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

olanzapine intramuscular recon soln 10 mg

$0 (Bậc 1)

PA NSO

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 1)

QL (16 ML mỗi ngày)

LYBALVI ORAL TABLET 10-10 MG,
15-10 MG, 20-10 MG

olanzapine oral tablet 10 mg, 15 mg, 2.5 mg,
20 mg, 5 mg, 7.5 mg
olanzapine oral tablet,disintegrating 10 mg,
15 mg, 20 mg, 5 mg
paliperidone oral tablet extended release
24hr 1.5 mg, 3 mg, 6 mg
paliperidone oral tablet extended release
24hr 9 mg
quetiapine oral tablet 100 mg, 200 mg,
25 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg
REXULTI ORAL TABLET 0.25 MG, 0.5 MG,
1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG
RISPERDAL CONSTA INTRAMUSCULAR
SUSPENSION,EXTENDED REL RECON
12.5 MG/2 ML, 25 MG/2 ML, 37.5 MG/2 ML,
50 MG/2 ML

risperidone oral solution 1 mg/ml

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

risperidone oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg,
1 mg, 2 mg, 3 mg
risperidone oral tablet 4 mg
risperidone oral tablet,disintegrating 0.25 mg,
0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg
risperidone oral tablet,disintegrating 4 mg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (4 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (4 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA NSO

SECUADO TRANSDERMAL PATCH 24
HOUR 3.8 MG/24 HOUR, 5.7 MG/24 HOUR,
7.6 MG/24 HOUR
VRAYLAR ORAL CAPSULE 1.5 MG, 3 MG,
4.5 MG, 6 MG
VRAYLAR ORAL CAPSULE,DOSE PACK
1.5 MG (1)- 3 MG (6)

ziprasidone hcl oral capsule 20 mg, 40 mg,
60 mg, 80 mg
ziprasidone mesylate intramuscular recon
soln 20 mg/ml (final conc.)
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR
SUSPENSION FOR RECONSTITUTION
210 MG
KHÁNG ĐIỀU TRỊ

clozapine oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg,
50 mg

$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

clozapine oral tablet,disintegrating 100 mg

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (9 EA mỗi ngày)

clozapine oral tablet,disintegrating 12.5 mg

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

clozapine oral tablet,disintegrating 150 mg

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (6 EA mỗi ngày)

clozapine oral tablet,disintegrating 200 mg

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (4 EA mỗi ngày)

clozapine oral tablet,disintegrating 25 mg

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (3 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (18 ML mỗi ngày)

VERSACLOZ ORAL SUSPENSION
50 MG/ML
THUỐC CHỐNG CO CỨNG
THUỐC CHỐNG CO CỨNG

baclofen oral tablet 10 mg, 20 mg
dantrolene oral capsule 100 mg, 25 mg,
50 mg
tizanidine oral tablet 2 mg, 4 mg

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

THUỐC KHÁNG VI-RÚT
THUỐC KHÁNG VI-RÚT CYTOMEGALO
(CMV)
PREVYMIS ORAL TABLET 240 MG,
480 MG

$0 (Bậc 2)

valganciclovir oral recon soln 50 mg/ml

$0 (Bậc 1)

valganciclovir oral tablet 450 mg

$0 (Bậc 1)

PA; QL (1 EA mỗi ngày)

THUỐC CHỐNG VIÊM GAN B (HBV)

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

adefovir oral tablet 10 mg
BARACLUDE ORAL SOLUTION
0.05 MG/ML

entecavir oral tablet 0.5 mg, 1 mg
EPIVIR HBV ORAL SOLUTION 25 MG/5 ML
(5 MG/ML)

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 2)

PA; QL (21 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

PA; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

lamivudine oral tablet 100 mg

$0 (Bậc 1)

lamivudine oral tablet 150 mg

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

lamivudine oral tablet 300 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (7.75 GM mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi ngày)

ledipasvir-sofosbuvir oral tablet 90-400 mg

$0 (Bậc 1)

PA; QL (1 EA mỗi ngày)

ribavirin oral capsule 200 mg

$0 (Bậc 1)

ribavirin oral tablet 200 mg

$0 (Bậc 1)

sofosbuvir-velpatasvir oral tablet 400-100 mg

$0 (Bậc 1)

PA; QL (1 EA mỗi ngày)

ZEPATIER ORAL TABLET 50-100 MG

$0 (Bậc 2)

PA; QL (1 EA mỗi ngày)

tenofovir disoproxil fumarate oral tablet
300 mg
VEMLIDY ORAL TABLET 25 MG
VIREAD ORAL POWDER 40 MG/SCOOP
(40 MG/GRAM)
VIREAD ORAL TABLET 150 MG, 200 MG,
250 MG
THUỐC CHỐNG VIÊM GAN C (HCV)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

THUỐC CHỐNG MỤN RỘP

acyclovir oral capsule 200 mg

$0 (Bậc 1)

acyclovir oral suspension 200 mg/5 ml

$0 (Bậc 1)

acyclovir oral tablet 400 mg, 800 mg

$0 (Bậc 1)

acyclovir sodium intravenous solution
50 mg/ml
famciclovir oral tablet 125 mg, 250 mg,
500 mg
valacyclovir oral tablet 1 gram, 500 mg

$0 (Bậc 1)

B với D

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

THUỐC KHÁNG HIV, CÁC CHẤT ỨC CHẾ
INTEGRASE (INSTI)
BIKTARVY ORAL TABLET 30-120-15 MG,
50-200-25 MG
DOVATO ORAL TABLET 50-300 MG
GENVOYA ORAL TABLET
150-150-200-10 MG
ISENTRESS HD ORAL TABLET 600 MG
ISENTRESS ORAL POWDER IN PACKET
100 MG
ISENTRESS ORAL TABLET 400 MG
ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE
100 MG, 25 MG

?

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)
$0 (Bậc 2)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (6 EA mỗi ngày)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (20 EA mỗi ngày)

COMPLERA ORAL TABLET 200-25-300 MG

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi ngày)

EDURANT ORAL TABLET 25 MG

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi ngày)

efavirenz oral capsule 200 mg

$0 (Bậc 1)

QL (4 EA mỗi ngày)

efavirenz oral capsule 50 mg

$0 (Bậc 1)

QL (3 EA mỗi ngày)

efavirenz oral tablet 600 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

etravirine oral tablet 100 mg, 200 mg

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

INTELENCE ORAL TABLET 25 MG

$0 (Bậc 2)

QL (4 EA mỗi ngày)

nevirapine oral suspension 50 mg/5 ml

$0 (Bậc 1)

QL (40 ML mỗi ngày)

nevirapine oral tablet 200 mg

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (3 EA mỗi ngày)

STRIBILD ORAL TABLET
150-150-200-300 MG
SYMTUZA ORAL TABLET
800-150-200-10 MG
TIVICAY ORAL TABLET 10 MG, 25 MG,
50 MG
TIVICAY PD ORAL TABLET FOR
SUSPENSION 5 MG
THUỐC KHÁNG HIV, THUỐC ỨC CHẾ MEN
(ENZYME) SAO CHÉP NGƯỢC KHÔNG
PHẢI NUCLEOTIDE (NNRTI)

nevirapine oral tablet extended release 24 hr
100 mg

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi ngày)

abacavir oral solution 20 mg/ml

$0 (Bậc 1)

QL (30 ML mỗi ngày)

abacavir oral tablet 300 mg

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

abacavir-lamivudine oral tablet 600-300 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi 1 ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

nevirapine oral tablet extended release 24 hr
400 mg
PIFELTRO ORAL TABLET 100 MG
THUỐC KHÁNG HIV, THUỐC ỨC CHẾ MEN
(ENZYME) SAO CHÉP NGƯỢC
NUCLEOSIDE VÀ NUCLEOTIDE (NRTI)

abacavir-lamivudine-zidovudine oral tablet
300-150-300 mg
CIMDUO ORAL TABLET 300-300 MG
DELSTRIGO ORAL TABLET
100-300-300 MG
DESCOVY ORAL TABLET 200-25 MG

efavirenz-emtricitabin-tenofov oral tablet
600-200-300 mg
efavirenz-lamivu-tenofov disop oral tablet
400-300-300 mg, 600-300-300 mg
emtricitabine oral capsule 200 mg

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

EMTRIVA ORAL SOLUTION 10 MG/ML

$0 (Bậc 2)

QL (24 ML mỗi ngày)

JULUCA ORAL TABLET 50-25 MG

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi ngày)

lamivudine oral solution 10 mg/ml

$0 (Bậc 1)

QL (30 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

ODEFSEY ORAL TABLET 200-25-25 MG

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi ngày)

zidovudine oral capsule 100 mg

$0 (Bậc 1)

zidovudine oral syrup 10 mg/ml

$0 (Bậc 1)

QL (60 ML mỗi ngày)

zidovudine oral tablet 300 mg

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (2 EA mỗi ngày)

maraviroc oral tablet 150 mg

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

maraviroc oral tablet 300 mg

$0 (Bậc 1)

QL (4 EA mỗi 1 ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (60 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (4 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (2 EA mỗi ngày)

emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet
100-150 mg, 133-200 mg, 167-250 mg,
200-300 mg

lamivudine-zidovudine oral tablet
150-300 mg

THUỐC KHÁNG HIV, KHÁC
FUZEON SUBCUTANEOUS RECON SOLN
90 MG

RUKOBIA ORAL TABLET EXTENDED
RELEASE 12 HR 600 MG
SELZENTRY ORAL SOLUTION 20 MG/ML
SELZENTRY ORAL TABLET 25 MG,
300 MG
SELZENTRY ORAL TABLET 75 MG

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
70

Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (10 EA mỗi 1 ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi ngày)

APTIVUS ORAL CAPSULE 250 MG

$0 (Bậc 2)

QL (4 EA mỗi ngày)

atazanavir oral capsule 150 mg, 300 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

atazanavir oral capsule 200 mg

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

EVOTAZ ORAL TABLET 300-150 MG

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi ngày)

fosamprenavir oral tablet 700 mg

$0 (Bậc 1)

QL (4 EA mỗi ngày)

LEXIVA ORAL SUSPENSION 50 MG/ML

$0 (Bậc 2)

QL (56 ML mỗi ngày)

TRIUMEQ ORAL TABLET 600-50-300 MG
TRIUMEQ PD ORAL TABLET FOR
SUSPENSION 60-5-30 MG
TYBOST ORAL TABLET 150 MG
THUỐC KHÁNG HIV, CÁC CHẤT ỨC CHẾ
PROTEASE (PI)

lopinavir-ritonavir oral solution
400-100 mg/5 ml

$0 (Bậc 1)

lopinavir-ritonavir oral tablet 100-25 mg

$0 (Bậc 1)

QL (8 EA mỗi ngày)

lopinavir-ritonavir oral tablet 200-50 mg

$0 (Bậc 1)

QL (4 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (12 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (15 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi ngày)

NORVIR ORAL POWDER IN PACKET
100 MG
NORVIR ORAL SOLUTION 80 MG/ML
PREZCOBIX ORAL TABLET
800-150 MG-MG

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

QL (16 ML mỗi ngày)

PREZISTA ORAL TABLET 150 MG

$0 (Bậc 2)

QL (8 EA mỗi ngày)

PREZISTA ORAL TABLET 600 MG

$0 (Bậc 2)

QL (2 EA mỗi ngày)

PREZISTA ORAL TABLET 75 MG

$0 (Bậc 2)

QL (10 EA mỗi ngày)

PREZISTA ORAL TABLET 800 MG

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (8 EA mỗi ngày)

ritonavir oral tablet 100 mg

$0 (Bậc 1)

QL (12 EA mỗi ngày)

VIRACEPT ORAL TABLET 250 MG

$0 (Bậc 2)

QL (9 EA mỗi ngày)

VIRACEPT ORAL TABLET 625 MG

$0 (Bậc 2)

QL (4 EA mỗi ngày)

PREZISTA ORAL SUSPENSION
100 MG/ML

REYATAZ ORAL POWDER IN PACKET
50 MG

THUỐC CHỐNG CÚM

amantadine hcl oral capsule 100 mg

$0 (Bậc 1)

amantadine hcl oral solution 50 mg/5 ml

$0 (Bậc 1)

amantadine hcl oral tablet 100 mg

$0 (Bậc 1)

oseltamivir oral capsule 30 mg, 45 mg,
75 mg
oseltamivir oral suspension for reconstitution
6 mg/ml
RELENZA DISKHALER INHALATION
BLISTER WITH DEVICE 5 MG/ACTUATION

rimantadine oral tablet 100 mg

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 2)
$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

THUỐC CHỐNG LO ÂU
THUỐC CHỐNG LO ÂU, KHÁC

buspirone oral tablet 10 mg, 15 mg, 30 mg,
5 mg, 7.5 mg

$0 (Bậc 1)

meprobamate oral tablet 200 mg, 400 mg

$0 (Bậc 1)

triazolam oral tablet 0.125 mg, 0.25 mg

$0 (Bậc 1)

PA

BENZODIAZEPINE

alprazolam oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg,
2 mg
chlordiazepoxide hcl oral capsule 10 mg,
25 mg, 5 mg

$0 (Bậc 1)

QL (5 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (4 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi ngày)

THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LƯỠNG CỰC
THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LƯỠNG CỰC,
KHÁC
LYBALVI ORAL TABLET 5-10 MG
THUỐC ỔN ĐỊNH TÂM TRẠNG

carbamazepine oral capsule, er multiphase
12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg
lithium carbonate oral capsule 150 mg,
300 mg, 600 mg
lithium carbonate oral tablet 300 mg

?

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

lithium carbonate oral tablet extended
release 300 mg, 450 mg
lithium citrate oral solution 8 meq/5 ml

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

THUỐC ĐIỀU HÒA ĐƯỜNG HUYẾT
THUỐC ĐIỀU TRỊ TIỂU ĐƯỜNG

acarbose oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg

$0 (Bậc 1)

QL (3 EA mỗi ngày)

alogliptin oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 6.25 mg

$0 (Bậc 1)

ST; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

ST; QL (2 EA mỗi ngày)

glimepiride oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg

$0 (Bậc 1)

ST

glipizide oral tablet 10 mg

$0 (Bậc 1)

ST; QL (4 EA mỗi ngày)

glipizide oral tablet 5 mg

$0 (Bậc 1)

ST; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

ST; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

ST; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

ST; QL (3 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

ST; QL (4 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

PA; ST

glyburide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg

$0 (Bậc 1)

PA; ST; QL (4 EA mỗi ngày)

glyburide-metformin oral tablet 1.25-250 mg

$0 (Bậc 1)

PA; ST; QL (3 EA mỗi ngày)

alogliptin-metformin oral tablet 12.5-1,000
mg, 12.5-500 mg

glipizide oral tablet extended release 24hr
10 mg
glipizide oral tablet extended release 24hr
2.5 mg, 5 mg
glipizide-metformin oral tablet 2.5-250 mg
glipizide-metformin oral tablet 2.5-500 mg,
5-500 mg
glyburide micronized oral tablet 1.5 mg,
3 mg, 6 mg

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

glyburide-metformin oral tablet 2.5-500 mg,
5-500 mg
INVOKAMET ORAL TABLET 150-1,000 MG,
150-500 MG, 50-1,000 MG, 50-500 MG

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

PA; ST; QL (4 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

INVOKAMET XR ORAL TABLET, IR - ER,
BIPHASIC 24HR 150-1,000 MG,

$0 (Bậc 2)

150-500 MG, 50-1,000 MG, 50-500 MG
INVOKANA ORAL TABLET 100 MG,
300 MG
JANUMET ORAL TABLET 50-1,000 MG,

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

ST; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

ST; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

ST; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

ST; QL (1 EA mỗi ngày)

metformin oral tablet 1,000 mg

$0 (Bậc 1)

ST; QL (2 EA mỗi ngày)

metformin oral tablet 500 mg

$0 (Bậc 1)

ST; QL (4 EA mỗi ngày)

metformin oral tablet 850 mg

$0 (Bậc 1)

ST; QL (3 EA mỗi ngày)

50-500 MG
JANUMET XR ORAL TABLET, ER
MULTIPHASE 24 HR 100-1,000 MG
JANUMET XR ORAL TABLET, ER
MULTIPHASE 24 HR 50-1,000 MG,
50-500 MG
JANUVIA ORAL TABLET 100 MG, 25 MG,
50 MG

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

ST; QL (4 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

ST; QL (3 EA mỗi ngày)

nateglinide oral tablet 120 mg, 60 mg

$0 (Bậc 1)

QL (3 EA mỗi ngày)

pioglitazone oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

ST; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (8 EA mỗi ngày)

metformin oral tablet extended release 24 hr
500 mg
metformin oral tablet extended release 24 hr
750 mg

pioglitazone-glimepiride oral tablet 30-2 mg,
30-4 mg
repaglinide oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg
SEGLUROMET ORAL TABLET 2.5-1,000
MG, 2.5-500 MG, 7.5-1,000 MG, 7.5-500 MG
STEGLATRO ORAL TABLET 15 MG, 5 MG
STEGLUJAN ORAL TABLET 15-100 MG,
5-100 MG
SYMLINPEN 120 SUBCUTANEOUS PEN
INJECTOR 2,700 MCG/2.7 ML
SYMLINPEN 60 SUBCUTANEOUS PEN
INJECTOR 1,500 MCG/1.5 ML

$0 (Bậc 2)
$0 (Bậc 2)
$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

ST

$0 (Bậc 2)

ST

TRULICITY SUBCUTANEOUS PEN
INJECTOR 0.75 MG/0.5 ML, 1.5 MG/0.5 ML,
3 MG/0.5 ML, 4.5 MG/0.5 ML
VICTOZA 3-PAK SUBCUTANEOUS PEN
INJECTOR 0.6 MG/0.1 ML (18 MG/3 ML)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐƯỜNG HUYẾT

diazoxide oral suspension 50 mg/ml
GLUCAGON EMERGENCY KIT (HUMAN)
INJECTION RECON SOLN 1 MG
KORLYM ORAL TABLET 300 MG

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 2)
$0 (Bậc 2)

PA; QL (4 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (3.34 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

ST; QL (1.46 ML mỗi ngày)

INSULIN
ASSURE ID INSULIN SAFETY SYRINGE
1 ML 29 GAUGE X 1/2"
BASAGLAR KWIKPEN U-100 INSULIN
SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100
UNIT/ML (3 ML)

gauze pad topical bandage 2 x 2 "

$0 (Bậc 1)

HUMALOG MIX 50-50 INSULN U-100
SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100

$0 (Bậc 2)

ST; QL (1.3 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

ST; QL (1.3 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

ST; QL (1.3 ML mỗi ngày)

UNIT/ML (50-50)
HUMALOG MIX 75-25(U-100)INSULN
SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100
UNIT/ML (75-25)
HUMULIN 70/30 U-100 INSULIN
SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100
UNIT/ML (70-30)

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

ST; QL (1.3 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

ST; QL (1.3 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

ST; QL (1.3 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

ST; QL (1.46 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

ST; QL (1.46 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

ST; QL (1.46 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

ST; QL (1.3 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (4.2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

ST; QL (1.46 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

ST; QL (1.3 ML mỗi ngày)

HUMULIN N NPH U-100 INSULIN
SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100
UNIT/ML
HUMULIN R REGULAR U-100 INSULN
INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML
HUMULIN R U-500 (CONC) INSULIN
SUBCUTANEOUS SOLUTION 500 UNIT/ML

insulin lispro protamin-lispro subcutaneous
insulin pen 100 unit/ml (75-25)
insulin lispro subcutaneous insulin pen
100 unit/ml
insulin lispro subcutaneous insulin pen, halfunit 100 unit/ml
insulin lispro subcutaneous solution
100 unit/ml
INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100
SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE, 1 ML 29
GAUGE X 1/2", 1/2 ML 28 GAUGE
LANTUS SOLOSTAR U-100 INSULIN
SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100
UNIT/ML (3 ML)
LANTUS U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS
SOLUTION 100 UNIT/ML

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

ST; QL (1.3 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

ST; QL (1.3 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

ST; QL (1.3 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (4.2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

ST; QL (1.46 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

ST; QL (1.46 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (2.47 EA mỗi ngày)

ELIQUIS ORAL TABLET 2.5 MG

$0 (Bậc 2)

QL (2 EA mỗi ngày)

ELIQUIS ORAL TABLET 5 MG

$0 (Bậc 2)

QL (2.46 EA mỗi ngày)

NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN
SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100
UNIT/ML (70-30)
NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN
SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100
UNIT/ML
NOVOLIN R REGULAR U-100 INSULN
INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML
PEN NEEDLE, DIABETIC NEEDLE 29
GAUGE X 1/2"
TOUJEO MAX U-300 SOLOSTAR
SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 300
UNIT/ML (3 ML)
TOUJEO SOLOSTAR U-300 INSULIN
SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 300
UNIT/ML (1.5 ML)
CÁC SẢN PHẨM MÁU VÀ THUỐC ĐIỀU
BIẾN
THUỐC CHỐNG ĐÔNG MÁU
ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D START ORAL
TABLETS,DOSE PACK 5 MG (74 TABS)

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

enoxaparin subcutaneous syringe 100
mg/ml, 150 mg/ml
enoxaparin subcutaneous syringe 120
mg/0.8 ml, 80 mg/0.8 ml
enoxaparin subcutaneous syringe
30 mg/0.3 ml
enoxaparin subcutaneous syringe
40 mg/0.4 ml
enoxaparin subcutaneous syringe
60 mg/0.6 ml

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

QL (34 ML mỗi 31 ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (27.2 ML mỗi 31 ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (10.2 ML mỗi 31 ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (13.6 ML mỗi 31 ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (20.4 ML mỗi 31 ngày)

fondaparinux subcutaneous syringe
10 mg/0.8 ml, 2.5 mg/0.5 ml, 5 mg/0.4 ml,

$0 (Bậc 1)

7.5 mg/0.6 ml
FRAGMIN SUBCUTANEOUS SOLUTION
25,000 ANTI-XA UNIT/ML

$0 (Bậc 2)

FRAGMIN SUBCUTANEOUS SYRINGE
10,000 ANTI-XA UNIT/ML, 12,500 ANTI-XA
UNIT/0.5 ML, 15,000 ANTI-XA UNIT/0.6 ML,
18,000 ANTI-XA UNIT/0.72 ML, 2,500

$0 (Bậc 2)

ANTI-XA UNIT/0.2 ML, 5,000 ANTI-XA
UNIT/0.2 ML, 7,500 ANTI-XA UNIT/0.3 ML

heparin (porcine) injection solution 1,000
unit/ml, 10,000 unit/ml, 20,000 unit/ml,

$0 (Bậc 1)

B với D

5,000 unit/ml

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

jantoven oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg,
2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg
warfarin oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg,
2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

XARELTO DVT-PE TREAT 30D START
ORAL TABLETS,DOSE PACK 15 MG

$0 (Bậc 2)

(42)- 20 MG (9)
XARELTO ORAL TABLET 10 MG, 20 MG

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi ngày)

XARELTO ORAL TABLET 15 MG, 2.5 MG

$0 (Bậc 2)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA; QL (5 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA; QL (5 EA mỗi ngày)

CÁC SẢN PHẨM MÁU VÀ THUỐC ĐIỀU
BIẾN
OXBRYTA ORAL TABLET 500 MG
OXBRYTA ORAL TABLET FOR
SUSPENSION 300 MG
CÁC SẢN PHẨM MÁU VÀ THUỐC ĐIỀU
BIẾN, KHÁC

anagrelide oral capsule 0.5 mg, 1 mg
FULPHILA SUBCUTANEOUS SYRINGE
6 MG/0.6 ML
LEUKINE INJECTION RECON SOLN
250 MCG

?

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

NIVESTYM INJECTION SOLUTION
300 MCG/ML, 480 MCG/1.6 ML

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

PROCRIT INJECTION SOLUTION
10,000 UNIT/ML, 2,000 UNIT/ML,
20,000 UNIT/ML, 3,000 UNIT/ML,
4,000 UNIT/ML, 40,000 UNIT/ML
PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET
12.5 MG
PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET
25 MG
PROMACTA ORAL TABLET 12.5 MG
PROMACTA ORAL TABLET 25 MG, 50 MG,
75 MG
RETACRIT INJECTION SOLUTION
10,000 UNIT/ML, 2,000 UNIT/ML,
20,000 UNIT/ML, 3,000 UNIT/ML,
4,000 UNIT/ML, 40,000 UNIT/ML
UDENYCA SUBCUTANEOUS SYRINGE
6 MG/0.6 ML
ZARXIO INJECTION SYRINGE
300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML
ZIEXTENZO SUBCUTANEOUS SYRINGE
6 MG/0.6 ML
THUỐC CẦM MÁU

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

tranexamic acid oral tablet 650 mg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

THUỐC ĐIỀU BIẾN TIỂU CẦU

aspirin-dipyridamole oral capsule, er

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

BRILINTA ORAL TABLET 60 MG, 90 MG

$0 (Bậc 2)

QL (2 EA mỗi ngày)

cilostazol oral tablet 100 mg, 50 mg

$0 (Bậc 1)

clopidogrel oral tablet 75 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

prasugrel oral tablet 10 mg, 5 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

multiphase 12 hr 25-200 mg

THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH
CHẤT CHỦ VẬN ALPHA-ADRENERGIC

clonidine hcl oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg,
0.3 mg
clonidine transdermal patch weekly
0.1 mg/24 hr, 0.2 mg/24 hr, 0.3 mg/24 hr
droxidopa oral capsule 100 mg, 200 mg,

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

PA

guanfacine oral tablet 1 mg, 2 mg

$0 (Bậc 1)

PA

methyldopa oral tablet 250 mg, 500 mg

$0 (Bậc 1)

PA

midodrine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg

$0 (Bậc 1)

300 mg

THUỐC CHẸN ALPHA-ADRENERGIC

phenoxybenzamine oral capsule 10 mg

?

$0 (Bậc 1)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

prazosin oral capsule 1 mg, 2 mg, 5 mg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

THUỐC ĐỐI KHÁNG THỤ THỂ
ANGIOTENSIN II

irbesartan oral tablet 150 mg, 300 mg, 75 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

losartan oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

valsartan oral tablet 160 mg, 320 mg, 40 mg,
80 mg
THUỐC ỨC CHẾ MEN CHUYỂN
ANGIOTENSIN (ACE)

benazepril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg,
5 mg
enalapril maleate oral tablet 10 mg, 2.5 mg,
20 mg, 5 mg
fosinopril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg
lisinopril oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg,
30 mg, 40 mg, 5 mg
quinapril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg,
5 mg
ramipril oral capsule 1.25 mg, 10 mg, 2.5 mg,
5 mg

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

THUỐC CHỐNG LOẠN NHỊP TIM

amiodarone oral tablet 200 mg, 400 mg

$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

disopyramide phosphate oral capsule
100 mg, 150 mg
dofetilide oral capsule 125 mcg, 250 mcg,
500 mcg
flecainide oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg
mexiletine oral capsule 150 mg, 200 mg,
250 mg
MULTAQ ORAL TABLET 400 MG

propafenone oral capsule,extended release
12 hr 225 mg, 325 mg, 425 mg
propafenone oral tablet 150 mg, 225 mg,
300 mg
quinidine gluconate oral tablet extended
release 324 mg

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 2)
$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

quinidine sulfate oral tablet 200 mg, 300 mg

$0 (Bậc 1)

sotalol af oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg

$0 (Bậc 1)

sotalol oral tablet 120 mg, 160 mg, 240 mg,
80 mg

thiết,

$0 (Bậc 1)

THUỐC CHẸN BETA-ADRENERGIC

acebutolol oral capsule 200 mg, 400 mg

$0 (Bậc 1)

atenolol oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg

$0 (Bậc 1)

betaxolol oral tablet 10 mg, 20 mg

$0 (Bậc 1)

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

bisoprolol fumarate oral tablet 10 mg, 5 mg
carvedilol oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 3.125
mg, 6.25 mg
labetalol oral tablet 100 mg, 200 mg, 300 mg
metoprolol succinate oral tablet extended
release 24 hr 100 mg, 25 mg, 50 mg
metoprolol succinate oral tablet extended
release 24 hr 200 mg
metoprolol tartrate oral tablet 100 mg, 25 mg,
50 mg

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

nadolol oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg

$0 (Bậc 1)

pindolol oral tablet 10 mg, 5 mg

$0 (Bậc 1)

propranolol oral capsule,extended release
24 hr 120 mg, 160 mg, 60 mg, 80 mg
propranolol oral solution 20 mg/5 ml
(4 mg/ml), 40 mg/5 ml (8 mg/ml)
propranolol oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg,
60 mg, 80 mg
timolol maleate oral tablet 10 mg, 20 mg,
5 mg

thiết,

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

THUỐC CHẸN KÊNH CANXI,
DIHYDROPYRIDINE

amlodipine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg

$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

felodipine oral tablet extended release 24 hr
10 mg, 2.5 mg, 5 mg
nifedipine oral tablet extended release 24hr
30 mg, 60 mg, 90 mg
nifedipine oral tablet extended release
30 mg, 60 mg, 90 mg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

THUỐC CHẸN KÊNH CANXI, KHÔNG PHẢI
DIHYDROPYRIDINE

cartia xt oral capsule,extended release 24hr
120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg
diltiazem hcl oral capsule,extended release
12 hr 120 mg, 60 mg, 90 mg
diltiazem hcl oral capsule,extended release
24 hr 360 mg, 420 mg
diltiazem hcl oral capsule,extended release
24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg
diltiazem hcl oral tablet 120 mg, 30 mg,
60 mg, 90 mg
dilt-xr oral capsule,ext.rel 24h degradable
120 mg, 180 mg, 240 mg
taztia xt oral capsule,extended release 24 hr
120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg

?

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

verapamil oral tablet 120 mg, 40 mg, 80 mg
verapamil oral tablet extended release
120 mg, 180 mg, 240 mg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH, KHÁC

acetazolamide oral tablet 125 mg, 250 mg

$0 (Bậc 1)

aliskiren oral tablet 150 mg, 300 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

amlodipine-benazepril oral capsule
10-20 mg, 10-40 mg, 2.5-10 mg, 5-10 mg,
5-20 mg, 5-40 mg
atenolol-chlorthalidone oral tablet 100-25 mg,
50-25 mg

$0 (Bậc 1)

benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet
10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg,

$0 (Bậc 1)

5-6.25 mg
bisoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet
10-6.25 mg, 2.5-6.25 mg, 5-6.25 mg

$0 (Bậc 1)

CORLANOR ORAL SOLUTION 5 MG/5 ML

$0 (Bậc 2)

PA; QL (15 ML mỗi ngày)

CORLANOR ORAL TABLET 5 MG, 7.5 MG

$0 (Bậc 2)

PA; QL (2 EA mỗi ngày)

digitek oral tablet 125 mcg (0.125 mg),
250 mcg (0.25 mg)
digox oral tablet 125 mcg (0.125 mg),
250 mcg (0.25 mg)
digoxin oral solution 50 mcg/ml (0.05 mg/ml)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

digoxin oral tablet 125 mcg (0.125 mg),
250 mcg (0.25 mg), 62.5 mcg (0.0625 mg)
enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet
10-25 mg, 5-12.5 mg
ENTRESTO ORAL TABLET 24-26 MG,
49-51 MG, 97-103 MG

fosinopril-hydrochlorothiazide oral tablet
10-12.5 mg, 20-12.5 mg
hydrochlorothiazide oral tablet 25 mg
irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet
150-12.5 mg, 300-12.5 mg
lisinopril-hydrochlorothiazide oral tablet
10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg
losartan-hydrochlorothiazide oral tablet
100-12.5 mg, 100-25 mg, 50-12.5 mg
metoprolol ta-hydrochlorothiaz oral tablet
100-25 mg, 100-50 mg, 50-25 mg
metyrosine oral capsule 250 mg
pentoxifylline oral tablet extended release
400 mg
quinapril-hydrochlorothiazide oral tablet
10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg

?

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 2)

PA; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

PA NSO

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
89

Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

ranolazine oral tablet extended release 12 hr
1,000 mg, 500 mg
spironolacton-hydrochlorothiaz oral tablet
25-25 mg
triamterene-hydrochlorothiazid oral capsule
37.5-25 mg
triamterene-hydrochlorothiazid oral tablet
37.5-25 mg, 75-50 mg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

valsartan-hydrochlorothiazide oral tablet
160-12.5 mg, 160-25 mg, 320-12.5 mg,

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

320-25 mg, 80-12.5 mg
THUỐC LỢI NIỆU, QUAI

bumetanide injection solution 0.25 mg/ml

$0 (Bậc 1)

bumetanide oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg

$0 (Bậc 1)

ethacrynic acid oral tablet 25 mg

$0 (Bậc 1)

furosemide injection solution 10 mg/ml

$0 (Bậc 1)

furosemide oral solution 10 mg/ml,
40 mg/5 ml (8 mg/ml)
furosemide oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg
torsemide oral tablet 10 mg, 100 mg, 20 mg,
5 mg

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

THUỐC LỢI TIỂU, GIỮ KALI

amiloride oral tablet 5 mg

$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

eplerenone oral tablet 25 mg, 50 mg
spironolactone oral tablet 100 mg, 25 mg,
50 mg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

THUỐC LỢI TIỂU, THIAZIDE

chlorthalidone oral tablet 25 mg, 50 mg

$0 (Bậc 1)

hydrochlorothiazide oral capsule 12.5 mg

$0 (Bậc 1)

hydrochlorothiazide oral tablet 12.5 mg,
50 mg

$0 (Bậc 1)

indapamide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg

$0 (Bậc 1)

metolazone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg

$0 (Bậc 1)

THUỐC TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU, CÁC
DẪN XUẤT CỦA AXIT FIBRIC

fenofibrate micronized oral capsule 134 mg,
200 mg, 67 mg
fenofibrate nanocrystallized oral tablet
145 mg, 48 mg
fenofibrate oral tablet 160 mg
fenofibric acid (choline) oral capsule,delayed
release(dr/ec) 135 mg
gemfibrozil oral tablet 600 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

THUỐC TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU, CHẤT
ỨC CHẾ HMG COA REDUCTASE

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
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atorvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg,
80 mg
lovastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg
pravastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg,
80 mg
rosuvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg,
5 mg
simvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg,
5 mg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

THUỐC TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU, KHÁC

cholestyramine (with sugar) oral powder in
packet 4 gram
cholestyramine light oral powder in packet
4 gram

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

colesevelam oral tablet 625 mg

$0 (Bậc 1)

colestipol oral tablet 1 gram

$0 (Bậc 1)

ezetimibe oral tablet 10 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

PA; QL (4 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-10 mg,
10-20 mg, 10-40 mg
icosapent ethyl oral capsule 1 gram
niacin oral tablet extended release 24 hr
1,000 mg, 500 mg, 750 mg
niacor oral tablet 500 mg

$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

omega-3 acid ethyl esters oral capsule
1 gram
prevalite oral powder in packet 4 gram

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

QL (4 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

REPATHA PUSHTRONEX
SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR

$0 (Bậc 2)

PA; QL (0.13 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA; QL (0.11 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA; QL (0.11 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA; QL (8 EA mỗi ngày)

420 MG/3.5 ML
REPATHA SURECLICK SUBCUTANEOUS
PEN INJECTOR 140 MG/ML
REPATHA SYRINGE SUBCUTANEOUS
SYRINGE 140 MG/ML
VASCEPA ORAL CAPSULE 0.5 GRAM
THUỐC GIÃN MẠCH, TÁC DỤNG TRỰC
TIẾP ĐẾN ĐỘNG MẠCH

hydralazine oral tablet 10 mg, 100 mg,
25 mg, 50 mg
minoxidil oral tablet 10 mg, 2.5 mg

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

THUỐC GIÃN MẠCH, TÁC DỤNG TRỰC
TIẾP ĐẾN ĐỘNG MẠCH/TĨNH MẠCH

isosorbide dinitrate oral tablet 10 mg, 20 mg,
30 mg, 40 mg, 5 mg
isosorbide mononitrate oral tablet 10 mg,
20 mg

?

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

isosorbide mononitrate oral tablet extended
release 24 hr 120 mg, 30 mg, 60 mg
nitroglycerin sublingual tablet 0.3 mg, 0.4 mg,
0.6 mg
nitroglycerin transdermal patch 24 hour
0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 mg/hr, 0.6 mg/hr
nitroglycerin translingual spray,non-aerosol
400 mcg/spray
RECTIV RECTAL OINTMENT 0.4 % (W/W)

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 2)

THUỐC TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ THẦN KINH
TRUNG ƯƠNG
THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG
GIẢM CHÚ Ý, AMPHETAMINE

dextroamphetamine sulfate oral tablet 10 mg,
15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg

$0 (Bậc 1)

dextroamphetamine-amphetamine oral tablet
10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg,

$0 (Bậc 1)

7.5 mg
THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG
GIẢM CHÚ Ý, KHÔNG PHẢI
AMPHETAMINE

atomoxetine oral capsule 10 mg, 18 mg,
25 mg

$0 (Bậc 1)

QL (4 EA mỗi ngày)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

PA; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

PA; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

AUSTEDO ORAL TABLET 12 MG

$0 (Bậc 2)

PA; QL (4 EA mỗi ngày)

AUSTEDO ORAL TABLET 6 MG, 9 MG

$0 (Bậc 2)

PA; QL (2 EA mỗi ngày)

atomoxetine oral capsule 100 mg, 60 mg,
80 mg
atomoxetine oral capsule 40 mg
dexmethylphenidate oral tablet 10 mg,
2.5 mg, 5 mg
guanfacine oral tablet extended release 24 hr
1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg
methylphenidate hcl oral capsule, er biphasic
30-70 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg,
60 mg
methylphenidate hcl oral capsule,er biphasic
50-50 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg
methylphenidate hcl oral solution 10 mg/5 ml,
5 mg/5 ml
methylphenidate hcl oral tablet 10 mg,
20 mg, 5 mg
methylphenidate hcl oral tablet extended
release 10 mg, 20 mg
HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG, KHÁC

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

PA; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA; QL (1 EA mỗi ngày)

NUEDEXTA ORAL CAPSULE 20-10 MG

$0 (Bậc 2)

PA

riluzole oral tablet 50 mg

$0 (Bậc 1)

tetrabenazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

ST; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

ST; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

ST; QL (1.97 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

INGREZZA INITIATION PACK ORAL
CAPSULE,DOSE PACK 40 MG (7)- 80 MG
(21)
INGREZZA ORAL CAPSULE 40 MG, 60 MG,
80 MG

THUỐC CHỐNG ĐAU CƠ XƠ HÓA

duloxetine oral capsule,delayed
release(dr/ec) 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg
SAVELLA ORAL TABLET 100 MG, 12.5 MG,
25 MG, 50 MG
SAVELLA ORAL TABLETS,DOSE PACK
12.5 MG (5)-25 MG(8)-50 MG(42)
THUỐC TRỊ BỆNH ĐA XƠ CỨNG
AUBAGIO ORAL TABLET 14 MG, 7 MG

dalfampridine oral tablet extended release
12 hr 10 mg
dimethyl fumarate oral capsule,delayed
release(dr/ec) 120 mg, 120 mg (14)- 240 mg
(46), 240 mg
GILENYA ORAL CAPSULE 0.5 MG

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

glatiramer subcutaneous syringe 20 mg/ml,
40 mg/ml
glatopa subcutaneous syringe 20 mg/ml,
40 mg/ml
PLEGRIDY SUBCUTANEOUS PEN
INJECTOR 125 MCG/0.5 ML
PLEGRIDY SUBCUTANEOUS SYRINGE
125 MCG/0.5 ML
REBIF (WITH ALBUMIN) SUBCUTANEOUS
SYRINGE 22 MCG/0.5 ML, 44 MCG/0.5 ML

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

REBIF REBIDOSE SUBCUTANEOUS PEN
INJECTOR 22 MCG/0.5 ML,
44 MCG/0.5 ML, 8.8MCG/0.2ML-22
MCG/0.5ML (6)
REBIF TITRATION PACK SUBCUTANEOUS
SYRINGE 8.8MCG/0.2ML-22 MCG/0.5ML (6)
THUỐC NHA KHOA VÀ RĂNG MIỆNG
THUỐC NHA KHOA VÀ RĂNG MIỆNG

chlorhexidine gluconate mucous membrane
mouthwash 0.12 %
periogard mucous membrane mouthwash
0.12 %

?

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

pilocarpine hcl oral tablet 5 mg, 7.5 mg

$0 (Bậc 1)

triamcinolone acetonide dental paste 0.1 %

$0 (Bậc 1)

THUỐC DÙNG NGOÀI DA
THUỐC TRỊ MỤN TRỨNG CÁ VÀ BỆNH
TRỨNG CÁ ĐỎ

acitretin oral capsule 10 mg, 17.5 mg, 25 mg
amnesteem oral capsule 10 mg, 20 mg,
40 mg
claravis oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg,
40 mg
clindamycin-benzoyl peroxide topical gel
1.2 %(1 % base) -5 %
erythromycin-benzoyl peroxide topical gel
3-5 %
isotretinoin oral capsule 10 mg, 20 mg,

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

tazarotene topical cream 0.1 %

$0 (Bậc 1)

PA

TAZORAC TOPICAL CREAM 0.05 %

$0 (Bậc 2)

PA

TAZORAC TOPICAL GEL 0.05 %, 0.1 %

$0 (Bậc 2)

PA

30 mg, 40 mg
myorisan oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg,
40 mg

tretinoin topical cream 0.025 %, 0.05 %,
0.1 %

$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

tretinoin topical gel 0.01 %, 0.025 %
zenatane oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg,
40 mg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

PA

THUỐC TRỊ VIÊM DA VÀ MỤN MỦ

ammonium lactate topical lotion 12 %
anusol-hc topical cream with perineal
applicator 2.5 %
betamethasone dipropionate topical cream
0.05 %
betamethasone dipropionate topical lotion
0.05 %
betamethasone valerate topical cream 0.1 %
betamethasone valerate topical ointment
0.1 %
betamethasone, augmented topical ointment
0.05 %

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

clobetasol scalp solution 0.05 %

$0 (Bậc 1)

clobetasol topical cream 0.05 %

$0 (Bậc 1)

clobetasol topical gel 0.05 %

$0 (Bậc 1)

clobetasol topical lotion 0.05 %

$0 (Bậc 1)

clobetasol topical ointment 0.05 %

$0 (Bậc 1)

fluocinolone topical cream 0.01 %, 0.025 %

$0 (Bậc 1)

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả
(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

fluocinolone topical ointment 0.025 %

$0 (Bậc 1)

fluocinolone topical solution 0.01 %

$0 (Bậc 1)

fluocinonide topical gel 0.05 %

$0 (Bậc 1)

fluocinonide topical ointment 0.05 %

$0 (Bậc 1)

fluocinonide topical solution 0.05 %

$0 (Bậc 1)

hydrocortisone topical cream 1 %

$0 (Bậc 1)

hydrocortisone topical cream with perineal
applicator 2.5 %

$0 (Bậc 1)

hydrocortisone topical lotion 2.5 %

$0 (Bậc 1)

hydrocortisone topical ointment 1 %, 2.5 %

$0 (Bậc 1)

mometasone topical cream 0.1 %

$0 (Bậc 1)

mometasone topical ointment 0.1 %

$0 (Bậc 1)

mometasone topical solution 0.1 %

$0 (Bậc 1)

pimecrolimus topical cream 1 %

$0 (Bậc 1)

procto-med hc topical cream with perineal
applicator 2.5 %
proctosol hc topical cream with perineal
applicator 2.5 %

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

tacrolimus topical ointment 0.03 %, 0.1 %

$0 (Bậc 1)

0.025 %, 0.1 %, 0.5 %

PA

$0 (Bậc 1)

selenium sulfide topical lotion 2.5 %

triamcinolone acetonide topical cream

thiết,

PA

$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

triamcinolone acetonide topical lotion
0.025 %, 0.1 %
triamcinolone acetonide topical ointment
0.025 %, 0.05 %, 0.1 %, 0.5 %

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

THUỐC DÙNG NGOÀI DA, KHÁC

alcohol pads topical pads, medicated

$0 (Bậc 1)

calcipotriene scalp solution 0.005 %

$0 (Bậc 1)

calcipotriene topical cream 0.005 %

$0 (Bậc 1)

calcipotriene topical ointment 0.005 %

$0 (Bậc 1)

clotrimazole-betamethasone topical cream
1-0.05 %
clotrimazole-betamethasone topical lotion
1-0.05 %

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

fluorouracil topical cream 0.5 %, 5 %

$0 (Bậc 1)

fluorouracil topical solution 2 %, 5 %

$0 (Bậc 1)

imiquimod topical cream in packet 5 %

$0 (Bậc 1)

QL (12 EA mỗi 28 ngày)

$0 (Bậc 1)

PA

methoxsalen oral capsule,liqd-filled,rapid rel
10 mg
nystatin-triamcinolone topical cream
100,000-0.1 unit/g-%
nystatin-triamcinolone topical ointment
100,000-0.1 unit/gram-%

?

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

OTEZLA ORAL TABLET 30 MG

$0 (Bậc 2)

PA

PANRETIN TOPICAL GEL 0.1 %

$0 (Bậc 2)

PA NSO

podofilox topical solution 0.5 %

$0 (Bậc 1)

SANTYL TOPICAL OINTMENT
250 UNIT/GRAM

silver sulfadiazine topical cream 1 %

$0 (Bậc 2)
$0 (Bậc 1)

THUỐC DIỆT CHẤY RẬN/THUỐC TRỊ GHẺ

malathion topical lotion 0.5 %

$0 (Bậc 1)

permethrin topical cream 5 %

$0 (Bậc 1)

THUỐC CHỐNG NHIỄM TRÙNG TẠI CHỖ

acyclovir topical ointment 5 %

$0 (Bậc 1)

ciclopirox topical solution 8 %

$0 (Bậc 1)

clindamycin phosphate topical gel 1 %

$0 (Bậc 1)

clindamycin phosphate topical lotion 1 %

$0 (Bậc 1)

clindamycin phosphate topical solution 1 %

$0 (Bậc 1)

ery pads topical swab 2 %

$0 (Bậc 1)

erythromycin with ethanol topical gel 2 %

$0 (Bậc 1)

erythromycin with ethanol topical solution
2%
mupirocin topical ointment 2 %

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

CHẤT ĐIỆN GIẢI/KHOÁNG CHẤT/KIM
LOẠI/VITAMIN

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

B với D

THAY THẾ CHẤT ĐIỆN GIẢI/KHOÁNG CHẤT
ISOLYTE S PH 7.4 INTRAVENOUS
PARENTERAL SOLUTION

klor-con m10 oral tablet,er particles/crystals
10 meq
klor-con m15 oral tablet,er particles/crystals
15 meq
magnesium sulfate injection solution
4 meq/ml (50 %)
magnesium sulfate injection syringe
4 meq/ml
PLASMA-LYTE 148 INTRAVENOUS
PARENTERAL SOLUTION
PLASMA-LYTE A INTRAVENOUS
PARENTERAL SOLUTION

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 2)

B với D

$0 (Bậc 2)

B với D

potassium chlorid-d5-0.45%nacl intravenous
parenteral solution 10 meq/l, 20 meq/l,

$0 (Bậc 1)

30 meq/l, 40 meq/l
potassium chloride in 5 % dex intravenous
parenteral solution 20 meq/l

$0 (Bậc 1)

potassium chloride in water intravenous
piggyback 10 meq/100 ml, 20 meq/100 ml,

$0 (Bậc 1)

40 meq/100 ml

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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potassium chloride intravenous solution
2 meq/ml
potassium chloride oral capsule, extended
release 10 meq, 8 meq
potassium chloride oral liquid 20 meq/15 ml,
40 meq/15 ml
potassium chloride oral packet 20 meq
potassium chloride oral tablet extended
release 10 meq, 20 meq, 8 meq
potassium chloride oral tablet,er
particles/crystals 10 meq, 20 meq
potassium chloride-d5-0.2%nacl intravenous
parenteral solution 20 meq/l
potassium chloride-d5-0.9%nacl intravenous
parenteral solution 20 meq/l, 40 meq/l

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

potassium citrate oral tablet extended
release 10 meq (1,080 mg), 15 meq, 5 meq

$0 (Bậc 1)

(540 mg)
sodium chloride 0.45 % intravenous
parenteral solution 0.45 %
sodium chloride 0.9 % intravenous piggyback
sodium chloride 3 % hypertonic intravenous
parenteral solution 3 %

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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quý vị phải trả

sodium chloride 5 % hypertonic intravenous
parenteral solution 5 %
sodium chloride irrigation solution 0.9 %

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

CHẤT ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN GIẢI/KHOÁNG
CHẤT/KIM LOẠI

deferasirox oral tablet, dispersible 125 mg,
250 mg, 500 mg

$0 (Bậc 1)

PA

klor-con oral packet 20 meq

$0 (Bậc 1)

trientine oral capsule 250 mg

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 2)

B với D

$0 (Bậc 2)

B với D

$0 (Bậc 2)

B với D

$0 (Bậc 2)

B với D

CHẤT ĐIỆN GIẢI/KHOÁNG CHẤT/KIM
LOẠI/VITAMIN
CLINIMIX 4.25%/D10W SULF FREE
INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION
4.25 %
CLINIMIX 4.25%/D5W SULFIT FREE
INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION
4.25 %
CLINIMIX E 4.25%/D10W SUL FREE
INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION
4.25 %
CLINIMIX E 4.25%/D5W SULF FREE
INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION
4.25 %

?
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clinisol sf 15 % intravenous parenteral
solution 15 %
d10 %-0.45 % sodium chloride intravenous
parenteral solution
d2.5 %-0.45 % sodium chloride intravenous
parenteral solution
d5 % and 0.9 % sodium chloride intravenous
parenteral solution
d5 %-0.45 % sodium chloride intravenous
parenteral solution
dextrose 10 % and 0.2 % nacl intravenous
parenteral solution
dextrose 10 % in water (d10w) intravenous
parenteral solution 10 %
dextrose 5 % in water (d5w) intravenous
piggyback 5 %
dextrose 5%-0.2 % sod chloride intravenous
parenteral solution
INTRALIPID INTRAVENOUS EMULSION
30 %

levocarnitine oral tablet 330 mg
NUTRILIPID INTRAVENOUS EMULSION
20 %

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

B với D

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

B với D

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 1)

B với D

$0 (Bậc 2)

PA

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

PROSOL 20 % INTRAVENOUS
PARENTERAL SOLUTION
TRAVASOL 10 % INTRAVENOUS
PARENTERAL SOLUTION 10 %

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

B với D

$0 (Bậc 2)

B với D

CHẤT KẾT DÍNH PHỐT PHÁT

calcium acetate(phosphat bind) oral capsule
667 mg
calcium acetate(phosphat bind) oral tablet
667 mg
FOSRENOL ORAL POWDER IN PACKET
1,000 MG, 750 MG

sevelamer carbonate oral powder in packet
2.4 gram

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 1)

sevelamer carbonate oral tablet 800 mg

$0 (Bậc 1)

sevelamer hcl oral tablet 400 mg, 800 mg

$0 (Bậc 1)

CHẤT KẾT DÍNH KALI
LOKELMA ORAL POWDER IN PACKET
10 GRAM, 5 GRAM

sodium polystyrene sulfonate oral powder

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 1)

VITAMIN

prenatal vitamin plus low iron oral tablet
27 mg iron- 1 mg

?

$0 (Bậc 1)
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

THUỐC TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA
THUỐC CHỐNG TÁO BÓN

constulose oral solution 10 gram/15 ml

$0 (Bậc 1)

enulose oral solution 10 gram/15 ml

$0 (Bậc 1)

gavilyte-c oral recon soln
240-22.72-6.72 -5.84 gram
gavilyte-g oral recon soln
236-22.74-6.74 -5.86 gram

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

generlac oral solution 10 gram/15 ml

$0 (Bậc 1)

lactulose oral solution 10 gram/15 ml

$0 (Bậc 1)

LINZESS ORAL CAPSULE 145 MCG,

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi ngày)

lubiprostone oral capsule 24 mcg, 8 mcg

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

MOVANTIK ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG

$0 (Bậc 2)

PA; QL (1 EA mỗi ngày)

290 MCG, 72 MCG

peg 3350-electrolytes oral recon soln
236-22.74-6.74 -5.86 gram
peg-electrolyte soln oral recon soln 420 gram

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

THUỐC CHỐNG TIÊU CHẢY

alosetron oral tablet 0.5 mg, 1 mg
diphenoxylate-atropine oral liquid
2.5-0.025 mg/5 ml
diphenoxylate-atropine oral tablet
2.5-0.025 mg

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

loperamide oral capsule 2 mg

$0 (Bậc 1)

VIBERZI ORAL TABLET 100 MG, 75 MG

$0 (Bậc 2)

PA

XERMELO ORAL TABLET 250 MG

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (3 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (8 EA mỗi ngày)

THUỐC TRỊ CO THẮT, TIÊU HÓA

chlordiazepoxide-clidinium oral capsule
5-2.5 mg
dicyclomine oral capsule 10 mg

$0 (Bậc 1)

dicyclomine oral tablet 20 mg

$0 (Bậc 1)

glycopyrrolate oral tablet 1 mg, 1.5 mg, 2 mg

$0 (Bậc 1)

THUỐC TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA,
KHÁC

metoclopramide hcl oral solution 5 mg/5 ml

$0 (Bậc 1)

metoclopramide hcl oral tablet 10 mg, 5 mg

$0 (Bậc 1)

ursodiol oral capsule 300 mg

$0 (Bậc 1)

ursodiol oral tablet 250 mg, 500 mg

$0 (Bậc 1)

CHẤT ĐỐI KHÁNG THỤ THỂ HISTAMINE2
(H2)

cimetidine oral tablet 300 mg

$0 (Bậc 1)

famotidine oral tablet 20 mg, 40 mg

$0 (Bậc 1)

CHẤT BẢO VỆ

misoprostol oral tablet 100 mcg, 200 mcg

?

$0 (Bậc 1)
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

sucralfate oral tablet 1 gram

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

THUỐC ỨC CHẾ BƠM PROTON

esomeprazole magnesium oral
capsule,delayed release(dr/ec) 40 mg
lansoprazole oral capsule,delayed
release(dr/ec) 15 mg, 30 mg
omeprazole oral capsule,delayed
release(dr/ec) 10 mg, 40 mg
omeprazole oral capsule,delayed
release(dr/ec) 20 mg
pantoprazole oral tablet,delayed release
(dr/ec) 20 mg, 40 mg

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

RỐI LOẠN DI TRUYỀN HOẶC ENZYM HOẶC
PROTEIN: THAY THẾ, ĐIỀU BIẾN, ĐIỀU TRỊ
RỐI LOẠN DI TRUYỀN HOẶC ENZYM HOẶC
PROTEIN: THAY THẾ, ĐIỀU BIẾN, ĐIỀU TRỊ

betaine oral powder 1 gram/scoop

$0 (Bậc 1)

CREON ORAL CAPSULE,DELAYED
RELEASE(DR/EC)
12,000-38,000 -60,000 UNIT,
24,000-76,000 -120,000 UNIT,

$0 (Bậc 2)

3,000-9,500- 15,000 UNIT,
36,000-114,000- 180,000 UNIT,
6,000-19,000 -30,000 UNIT

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

cromolyn oral concentrate 100 mg/5 ml
CYSTADANE ORAL POWDER 1
GRAM/SCOOP

sapropterin oral powder in packet 100 mg,
500 mg
sapropterin oral tablet,soluble 100 mg
sodium phenylbutyrate oral powder
0.94 gram/gram
ZEMAIRA INTRAVENOUS RECON SOLN
1,000 MG

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 2)

B với D

ZENPEP ORAL CAPSULE,DELAYED
RELEASE(DR/EC)
10,000-32,000 -42,000 UNIT,
15,000-47,000 -63,000 UNIT,
20,000-63,000- 84,000 UNIT,

$0 (Bậc 2)

25,000-79,000- 105,000 UNIT,
3,000-10,000 -14,000-UNIT,
40,000-126,000- 168,000 UNIT,
5,000-17,000- 24,000 UNIT
THUỐC TRỊ BỆNH Ở CƠ QUAN SINH
DỤC NIỆU
THUỐC CHỐNG CO THẮT, TIẾT NIỆU

?
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thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

ST; QL (1 EA mỗi ngày)

oxybutynin chloride oral syrup 5 mg/5 ml

$0 (Bậc 1)

ST

oxybutynin chloride oral tablet 5 mg

$0 (Bậc 1)

ST

$0 (Bậc 1)

ST

$0 (Bậc 1)

ST; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

ST

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

MYRBETRIQ ORAL TABLET EXTENDED
RELEASE 24 HR 25 MG, 50 MG

oxybutynin chloride oral tablet extended
release 24hr 10 mg, 15 mg, 5 mg
tolterodine oral capsule,extended release
24hr 2 mg, 4 mg
tolterodine oral tablet 1 mg, 2 mg
trospium oral capsule,extended release 24hr
60 mg
trospium oral tablet 20 mg

$0 (Bậc 1)

THUỐC CHỐNG PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH
TUYẾN TIỀN LIỆT

alfuzosin oral tablet extended release 24 hr
10 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

doxazosin oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg

$0 (Bậc 1)

dutasteride oral capsule 0.5 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

finasteride oral tablet 5 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

tamsulosin oral capsule 0.4 mg

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

terazosin oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg,
5 mg

$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

THUỐC TRỊ BỆNH Ở CƠ QUAN SINH DỤC
NIỆU, KHÁC

bethanechol chloride oral tablet 10 mg,
25 mg, 5 mg, 50 mg

$0 (Bậc 1)

ELMIRON ORAL CAPSULE 100 MG

$0 (Bậc 2)

penicillamine oral tablet 250 mg

$0 (Bậc 1)

THUỐC NỘI TIẾT TỐ, KÍCH THÍCH/THAY
THẾ/ĐIỀU BIẾN (TUYẾN THƯỢNG THẬN)
THUỐC NỘI TIẾT TỐ, KÍCH THÍCH/THAY
THẾ/ĐIỀU BIẾN (TUYẾN THƯỢNG THẬN)
ACTHAR INJECTION GEL 80 UNIT/ML

betamethasone dipropionate topical ointment
0.05 %
betamethasone, augmented topical cream
0.05 %
dexamethasone oral elixir 0.5 mg/5 ml
dexamethasone oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg,
1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg
fludrocortisone oral tablet 0.1 mg
hydrocortisone oral tablet 10 mg, 20 mg,
5 mg

?

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
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methylprednisolone oral tablet 16 mg, 32 mg,
4 mg, 8 mg
methylprednisolone oral tablets,dose pack
4 mg
prednisolone oral solution 15 mg/5 ml

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

prednisolone sodium phosphate oral solution
25 mg/5 ml (5 mg/ml), 5 mg base/5 ml

$0 (Bậc 1)

(6.7 mg/5 ml)
prednisone intensol oral concentrate 5 mg/ml

$0 (Bậc 1)

prednisone oral solution 5 mg/5 ml

$0 (Bậc 1)

prednisone oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg,
20 mg, 5 mg
prednisone oral tablet 50 mg

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

B với D

THUỐC NỘI TIẾT TỐ, KÍCH THÍCH/THAY
THẾ/ĐIỀU BIẾN (TUYẾN YÊN)
THUỐC NỘI TIẾT TỐ, KÍCH THÍCH/THAY
THẾ/ĐIỀU BIẾN (TUYẾN YÊN)

desmopressin nasal spray with pump
10 mcg/spray (0.1 ml)
desmopressin oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

GENOTROPIN MINIQUICK
SUBCUTANEOUS SYRINGE
0.2 MG/0.25 ML, 0.4 MG/0.25 ML,
0.6 MG/0.25 ML, 0.8 MG/0.25 ML,
1 MG/0.25 ML, 1.2 MG/0.25 ML,
1.4 MG/0.25 ML, 1.6 MG/0.25 ML,
1.8 MG/0.25 ML, 2 MG/0.25 ML
GENOTROPIN SUBCUTANEOUS
CARTRIDGE 12 MG/ML (36 UNIT/ML),
5 MG/ML (15 UNIT/ML)
INCRELEX SUBCUTANEOUS SOLUTION
10 MG/ML
OMNITROPE SUBCUTANEOUS
CARTRIDGE 10 MG/1.5 ML (6.7 MG/ML),
5 MG/1.5 ML (3.3 MG/ML)
OMNITROPE SUBCUTANEOUS RECON
SOLN 5.8 MG
THUỐC NỘI TIẾT TỐ, KÍCH THÍCH/THAY
THẾ/ĐIỀU BIẾN (HOÓC-MÔN GIỚI
TÍNH/THUỐC ĐIỀU BIẾN)
STEROID ĐỒNG HÓA

oxandrolone oral tablet 10 mg, 2.5 mg
ANDROGEN

?
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thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

danazol oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg

$0 (Bậc 1)

methyltestosterone oral capsule 10 mg

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

testosterone cypionate intramuscular oil
100 mg/ml, 200 mg/ml
testosterone enanthate intramuscular oil
200 mg/ml
testosterone transdermal gel in metereddose pump 10 mg/0.5 gram /actuation,
12.5 mg/ 1.25 gram (1 %),
20.25 mg/1.25 gram (1.62 %)
testosterone transdermal gel in packet 1 %
(25 mg/2.5gram), 1 % (50 mg/5 gram),
1.62 % (20.25 mg/1.25 gram), 1.62 %
(40.5 mg/2.5 gram)
testosterone transdermal solution in metered
pump w/app 30 mg/actuation (1.5 ml)
ESTROGEN

estradiol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg
estradiol transdermal patch weekly
0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr,
0.05 mg/24 hr, 0.06 mg/24 hr,
0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr
estradiol vaginal cream 0.01 %
(0.1 mg/gram)

$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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PREMARIN ORAL TABLET 0.3 MG,
0.45 MG, 0.625 MG, 0.9 MG, 1.25 MG
PREMARIN VAGINAL CREAM
0.625 MG/GRAM

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

THUỐC NỘI TIẾT TỐ, KÍCH THÍCH/THAY
THẾ/ĐIỀU BIẾN (HOÓC-MÔN GIỚI
TÍNH/THUỐC ĐIỀU BIẾN)

apri oral tablet 0.15-0.03 mg

$0 (Bậc 1)

aubra eq oral tablet 0.1-20 mg-mcg

$0 (Bậc 1)

aviane oral tablet 0.1-20 mg-mcg

$0 (Bậc 1)

balziva (28) oral tablet 0.4-35 mg-mcg

$0 (Bậc 1)

cryselle (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg

$0 (Bậc 1)

cyred eq oral tablet 0.15-0.03 mg

$0 (Bậc 1)

desogestrel-ethinyl estradiol oral tablet
0.15-0.03 mg
drospirenone-ethinyl estradiol oral tablet
3-0.02 mg
enpresse oral tablet 50-30 (6)/75-40
(5)/125-30(10)
ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet
1-35 mg-mcg
falmina (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg

?

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

hailey 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg
(24)/75 mg (4)

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

jasmiel (28) oral tablet 3-0.02 mg

$0 (Bậc 1)

junel 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg

$0 (Bậc 1)

junel 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg

$0 (Bậc 1)

junel fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg
(21)/75 mg (7)
junel fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg
(21)/75 mg (7)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

larin 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg

$0 (Bậc 1)

larin 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg

$0 (Bậc 1)

leena 28 oral tablet 0.5/1/0.5-35 mg-mcg

$0 (Bậc 1)

lessina oral tablet 0.1-20 mg-mcg

$0 (Bậc 1)

levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet
0.1-20 mg-mcg, 0.15-0.03 mg

thiết,

$0 (Bậc 1)

levonorgestrel-ethinyl estrad oral
tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg

$0 (Bậc 1)

(91)
levonorg-eth estrad triphasic oral tablet
50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)

$0 (Bậc 1)

levora-28 oral tablet 0.15-0.03 mg

$0 (Bậc 1)

loryna (28) oral tablet 3-0.02 mg

$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

microgestin 1.5/30 (21) oral tablet
1.5-30 mg-mcg
microgestin 1/20 (21) oral tablet
1-20 mg-mcg
microgestin fe 1.5/30 (28) oral tablet
1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)
microgestin fe 1/20 (28) oral tablet
1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

necon 0.5/35 (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg

$0 (Bậc 1)

nikki (28) oral tablet 3-0.02 mg

$0 (Bậc 1)

norethindrone ac-eth estradiol oral tablet
1-20 mg-mcg
norethindrone-e.estradiol-iron oral capsule
1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)
norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet
1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)
norethindrone-e.estradiol-iron oral
tablet,chewable 1 mg-20 mcg(24) /75 mg (4)

thiết,

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet
0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg,
0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28),

$0 (Bậc 1)

0.25-35 mg-mcg

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả
(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

nortrel 0.5/35 (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg

$0 (Bậc 1)

nortrel 1/35 (21) oral tablet 1-35 mg-mcg (21)

$0 (Bậc 1)

nortrel 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg

$0 (Bậc 1)

nortrel 7/7/7 (28) oral tablet
0.5/0.75/1 mg- 35 mcg
portia 28 oral tablet 0.15-0.03 mg
PREMPRO ORAL TABLET 0.3-1.5 MG,
0.45-1.5 MG, 0.625-2.5 MG, 0.625-5 MG

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 2)

previfem oral tablet 0.25-35 mg-mcg

$0 (Bậc 1)

reclipsen (28) oral tablet 0.15-0.03 mg

$0 (Bậc 1)

setlakin oral tablets,dose pack,3 month
0.15 mg-30 mcg (91)

$0 (Bậc 1)

sronyx oral tablet 0.1-20 mg-mcg

$0 (Bậc 1)

(24)/75 mg (4)
tri-estarylla oral tablet
0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)
tri-legest fe oral tablet
1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)
tri-lo-estarylla oral tablet
0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg

PA

$0 (Bậc 1)

sprintec (28) oral tablet 0.25-35 mg-mcg

tarina 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg

thiết,

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

tri-lo-sprintec oral tablet
0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg
tri-sprintec (28) oral tablet
0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)
trivora (28) oral tablet
50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)
tri-vylibra lo oral tablet
0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg
zovia 1-35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

PROGESTIN

camila oral tablet 0.35 mg

$0 (Bậc 1)

errin oral tablet 0.35 mg

$0 (Bậc 1)

medroxyprogesterone intramuscular
suspension 150 mg/ml
medroxyprogesterone intramuscular syringe
150 mg/ml
medroxyprogesterone oral tablet 10 mg,
2.5 mg, 5 mg
megestrol oral suspension 400 mg/10 ml
(40 mg/ml)
megestrol oral tablet 20 mg, 40 mg

?

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

PA NSO

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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norethindrone (contraceptive) oral tablet
0.35 mg
norethindrone acetate oral tablet 5 mg

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

THUỐC ĐIỀU BIẾN CHỌN LỌC THỤ THỂ
ESTROGEN
DUAVEE ORAL TABLET 0.45-20 MG

$0 (Bậc 2)

raloxifene oral tablet 60 mg

$0 (Bậc 1)

PA; QL (1 EA mỗi ngày)

THUỐC NỘI TIẾT TỐ, KÍCH THÍCH/THAY
THẾ/ĐIỀU BIẾN (TUYẾN GIÁP)
THUỐC NỘI TIẾT TỐ, KÍCH THÍCH/THAY
THẾ/ĐIỀU BIẾN (TUYẾN GIÁP)

levothyroxine oral tablet 100 mcg, 112 mcg,
125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg,
200 mcg, 25 mcg, 300 mcg, 50 mcg, 75 mcg,

$0 (Bậc 1)

88 mcg
liothyronine oral tablet 25 mcg, 5 mcg,
50 mcg

$0 (Bậc 1)

THUỐC NỘI TIẾT TỐ, CHẤT ỨC CHẾ
(THƯỢNG THẬN)
THUỐC NỘI TIẾT TỐ, CHẤT ỨC CHẾ
(THƯỢNG THẬN)
LYSODREN ORAL TABLET 500 MG

$0 (Bậc 2)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

THUỐC NỘI TIẾT TỐ, CHẤT ỨC CHẾ
(TUYẾN YÊN)
THUỐC NỘI TIẾT TỐ, CHẤT ỨC CHẾ
(TUYẾN YÊN)

cabergoline oral tablet 0.5 mg
ELIGARD (3 MONTH) SUBCUTANEOUS
SYRINGE 22.5 MG
ELIGARD (4 MONTH) SUBCUTANEOUS
SYRINGE 30 MG
ELIGARD (6 MONTH) SUBCUTANEOUS
SYRINGE 45 MG
ELIGARD SUBCUTANEOUS SYRINGE
7.5 MG (1 MONTH)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 1)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE
SUBCUTANEOUS RECON SOLN 120 MG,
80 MG

leuprolide subcutaneous kit 1 mg/0.2 ml
LUPRON DEPOT (3 MONTH)
INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT
11.25 MG, 22.5 MG
LUPRON DEPOT (4 MONTH)
INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 30 MG

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
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LUPRON DEPOT (6 MONTH)
INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 45 MG
LUPRON DEPOT INTRAMUSCULAR
SYRINGE KIT 3.75 MG, 7.5 MG

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 2)

PA; QL (2 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

octreotide acetate injection solution
1,000 mcg/ml, 100 mcg/ml, 200 mcg/ml,
50 mcg/ml, 500 mcg/ml
SIGNIFOR SUBCUTANEOUS SOLUTION
0.3 MG/ML (1 ML), 0.6 MG/ML (1 ML),
0.9 MG/ML (1 ML)
SOMAVERT SUBCUTANEOUS RECON
SOLN 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG,
30 MG
SYNAREL NASAL SPRAY,NON-AEROSOL
2 MG/ML
THUỐC NỘI TIẾT TỐ, CHẤT ỨC CHẾ
(TUYẾN GIÁP)
THUỐC KHÁNG GIÁP

methimazole oral tablet 10 mg, 5 mg

$0 (Bậc 1)

propylthiouracil oral tablet 50 mg

$0 (Bậc 1)

THUỐC TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ MIỄN DỊCH
THUỐC CHỐNG PHÙ MẠCH

icatibant subcutaneous syringe 30 mg/3 ml

$0 (Bậc 1)

PA

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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TAKHZYRO SUBCUTANEOUS SOLUTION
300 MG/2 ML (150 MG/ML)

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

PA; QL (0.15 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

GLOBULIN MIỄN DỊCH
FLEBOGAMMA DIF INTRAVENOUS
SOLUTION 10 %
GAMMAGARD LIQUID INJECTION
SOLUTION 10 %
GAMUNEX-C INJECTION SOLUTION
1 GRAM/10 ML (10 %)
THUỐC TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ MIỄN DỊCH,
KHÁC
ARCALYST SUBCUTANEOUS RECON
SOLN 220 MG
COSENTYX SUBCUTANEOUS SYRINGE
75 MG/0.5 ML

leflunomide oral tablet 10 mg, 20 mg
ORENCIA CLICKJECT SUBCUTANEOUS
AUTO-INJECTOR 125 MG/ML
ORENCIA SUBCUTANEOUS SYRINGE
125 MG/ML
ORENCIA SUBCUTANEOUS SYRINGE
50 MG/0.4 ML

?

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 2)

PA; QL (0.15 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA; QL (0.15 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA; QL (0.06 ML mỗi ngày)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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ORENCIA SUBCUTANEOUS SYRINGE
87.5 MG/0.7 ML
RIDAURA ORAL CAPSULE 3 MG
RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

PA; QL (0.1 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)
$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

XELJANZ ORAL SOLUTION 1 MG/ML

$0 (Bậc 2)

PA; QL (10 ML mỗi ngày)

XELJANZ ORAL TABLET 10 MG, 5 MG

$0 (Bậc 2)

PA; QL (2 EA mỗi ngày)

RELEASE 24 HR 15 MG
RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED
RELEASE 24 HR 30 MG
SKYRIZI SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR
150 MG/ML
SKYRIZI SUBCUTANEOUS SYRINGE
150 MG/ML
SKYRIZI SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT
150MG/1.66ML(75 MG/0.83 ML X2)
STELARA SUBCUTANEOUS SOLUTION
45 MG/0.5 ML
STELARA SUBCUTANEOUS SYRINGE
45 MG/0.5 ML, 90 MG/ML
TALTZ AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS
AUTO-INJECTOR 80 MG/ML
TALTZ SYRINGE SUBCUTANEOUS
SYRINGE 80 MG/ML

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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XELJANZ XR ORAL TABLET EXTENDED
RELEASE 24 HR 11 MG
XOLAIR SUBCUTANEOUS RECON SOLN
150 MG
XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE
150 MG/ML, 75 MG/0.5 ML

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

PA; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

CHẤT KÍCH THÍCH MIỄN DỊCH
ACTIMMUNE SUBCUTANEOUS SOLUTION
100 MCG/0.5 ML
BESREMI SUBCUTANEOUS SYRINGE
500 MCG/ML

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 ML mỗi 28
ngày)

INTRON A INJECTION RECON SOLN
10 MILLION UNIT (1 ML), 18 MILLION UNIT

$0 (Bậc 2)

(1 ML), 50 MILLION UNIT (1 ML)
PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION
180 MCG/ML
PEGASYS SUBCUTANEOUS SYRINGE
180 MCG/0.5 ML

$0 (Bậc 2)

PA; QL (0.15 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA; QL (0.08 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO

THUỐC ỨC CHẾ MIỄN DỊCH
AFINITOR DISPERZ ORAL TABLET FOR
SUSPENSION 2 MG

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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azathioprine oral tablet 100 mg, 50 mg,
75 mg
cyclosporine modified oral capsule 100 mg,
25 mg, 50 mg
cyclosporine modified oral solution
100 mg/ml
cyclosporine oral capsule 100 mg, 25 mg
ENBREL MINI SUBCUTANEOUS
CARTRIDGE 50 MG/ML (1 ML)
ENBREL SUBCUTANEOUS RECON SOLN
25 MG (1 ML)
ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION
25 MG/0.5 ML
ENBREL SUBCUTANEOUS SYRINGE
25 MG/0.5 ML (0.5), 50 MG/ML (1 ML)
ENBREL SURECLICK SUBCUTANEOUS
PEN INJECTOR 50 MG/ML (1 ML)

everolimus (antineoplastic) oral tablet 10 mg
everolimus (antineoplastic) oral tablet for
suspension 3 mg, 5 mg
everolimus (immunosuppressive) oral tablet
1 mg
gengraf oral solution 100 mg/ml

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

B với D

$0 (Bậc 1)

B với D

$0 (Bậc 1)

B với D

$0 (Bậc 1)

B với D

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 1)

PA NSO; QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

PA NSO

$0 (Bậc 1)

B với D

$0 (Bậc 1)

B với D

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

HUMIRA PEN CROHNS-UC-HS START
SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT
40 MG/0.8 ML
HUMIRA PEN PSOR-UVEITS-ADOL HS
SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT
40 MG/0.8 ML
HUMIRA PEN SUBCUTANEOUS PEN
INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML
HUMIRA SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT
40 MG/0.8 ML
HUMIRA(CF) PEDI CROHNS STARTER
SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT
80 MG/0.8 ML, 80 MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML
HUMIRA(CF) PEN CROHNS-UC-HS
SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT
80 MG/0.8 ML
HUMIRA(CF) PEN PEDIATRIC UC
SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT
80 MG/0.8 ML
HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-ADOL HS
SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT
80 MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

HUMIRA(CF) PEN SUBCUTANEOUS PEN
INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML,
80 MG/0.8 ML
HUMIRA(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE
KIT 10 MG/0.1 ML, 20 MG/0.2 ML,
40 MG/0.4 ML

mercaptopurine oral tablet 50 mg
methotrexate sodium (pf) injection solution
25 mg/ml
methotrexate sodium injection solution
25 mg/ml

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

B với D

$0 (Bậc 1)

B với D

methotrexate sodium oral tablet 2.5 mg

$0 (Bậc 1)

mycophenolate mofetil oral capsule 250 mg

$0 (Bậc 1)

B với D

$0 (Bậc 1)

B với D

$0 (Bậc 1)

B với D

$0 (Bậc 1)

B với D

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

B với D

mycophenolate mofetil oral suspension for
reconstitution 200 mg/ml
mycophenolate mofetil oral tablet 500 mg
mycophenolate sodium oral tablet,delayed
release (dr/ec) 180 mg, 360 mg
OTEZLA STARTER ORAL TABLETS,DOSE
PACK 10 MG (4)-20 MG (4)-30 MG (47)
RESTASIS OPHTHALMIC (EYE)
DROPPERETTE 0.05 %

sirolimus oral solution 1 mg/ml

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

sirolimus oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg

$0 (Bậc 1)

B với D

tacrolimus oral capsule 0.5 mg, 1 mg, 5 mg

$0 (Bậc 1)

B với D

XATMEP ORAL SOLUTION 2.5 MG/ML

$0 (Bậc 2)

PA NSO

$0 (Bậc 2)

PA; QL (1 EA mỗi ngày)

XELJANZ XR ORAL TABLET EXTENDED
RELEASE 24 HR 22 MG
VẮC-XIN
ACTHIB (PF) INTRAMUSCULAR RECON
SOLN 10 MCG/0.5 ML

$0 (Bậc 2)

ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF)
INTRAMUSCULAR SUSPENSION

$0 (Bậc 2)

2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML
ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF)
INTRAMUSCULAR SYRINGE

$0 (Bậc 2)

2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML
BCG VACCINE, LIVE (PF)
PERCUTANEOUS SUSPENSION FOR

$0 (Bậc 2)

RECONSTITUTION 50 MG
BEXSERO INTRAMUSCULAR SYRINGE
50-50-50-25 MCG/0.5 ML
BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR
SUSPENSION 2.5-8-5 LF-MCG-LF/0.5ML

?

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR
SYRINGE 2.5-8-5 LF-MCG-LF/0.5ML

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC) (PF)
INTRAMUSCULAR SUSPENSION

$0 (Bậc 2)

15-10-5 LF-MCG-LF/0.5ML
ENGERIX-B (PF) INTRAMUSCULAR
SYRINGE 20 MCG/ML

$0 (Bậc 2)

B với D

$0 (Bậc 2)

B với D

ENGERIX-B PEDIATRIC (PF)
INTRAMUSCULAR SYRINGE
10 MCG/0.5 ML
GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR
SUSPENSION 0.5 ML
GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR
SYRINGE 0.5 ML

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE
1,440 ELISA UNIT/ML,

$0 (Bậc 2)

720 ELISA UNIT/0.5 ML
HIBERIX (PF) INTRAMUSCULAR RECON
SOLN 10 MCG/0.5 ML
IMOVAX RABIES VACCINE (PF)
INTRAMUSCULAR RECON SOLN 2.5 UNIT
INFANRIX (DTAP) (PF) INTRAMUSCULAR
SYRINGE 25-58-10 LF-MCG-LF/0.5ML

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

IPOL INJECTION SUSPENSION
40-8-32 UNIT/0.5 ML
IXIARO (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE
6 MCG/0.5 ML
KINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE
25 LF-58 MCG-10 LF/0.5 ML
MENACTRA (PF) INTRAMUSCULAR
SOLUTION 4 MCG/0.5 ML
MENQUADFI (PF) INTRAMUSCULAR
SOLUTION 10 MCG/0.5 ML
MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF)
INTRAMUSCULAR KIT 10-5 MCG/0.5 ML
M-M-R II (PF) SUBCUTANEOUS RECON
SOLN 1,000-12,500 TCID50/0.5 ML
PEDIARIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE
10 MCG-25LF-25 MCG-10LF/0.5 ML
PEDVAX HIB (PF) INTRAMUSCULAR
SOLUTION 7.5 MCG/0.5 ML
PENTACEL (PF) INTRAMUSCULAR KIT
15LF-48MCG-62DU -10 MCG/0.5ML

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

PROQUAD (PF) SUBCUTANEOUS
SUSPENSION FOR RECONSTITUTION

$0 (Bậc 2)

10EXP3-4.3-3- 3.99 TCID50/0.5

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR
SUSPENSION 15 LF-48 MCG- 5 LF
UNIT/0.5ML, 15 LF-48 MCG- 5 LF

$0 (Bậc 2)

UNIT/0.5ML (58 UNT/ML)
RABAVERT (PF) INTRAMUSCULAR
SUSPENSION FOR RECONSTITUTION

$0 (Bậc 2)

2.5 UNIT
RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR
SUSPENSION 10 MCG/ML, 40 MCG/ML
RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR
SYRINGE 10 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML
ROTARIX ORAL SUSPENSION FOR
RECONSTITUTION 10EXP6 CCID50/ML
ROTATEQ VACCINE ORAL SOLUTION
2 ML

$0 (Bậc 2)

B với D

$0 (Bậc 2)

B với D

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

SHINGRIX (PF) INTRAMUSCULAR
SUSPENSION FOR RECONSTITUTION

$0 (Bậc 2)

50 MCG/0.5 ML
TDVAX INTRAMUSCULAR SUSPENSION
2-2 LF UNIT/0.5 ML
TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR
SYRINGE 5-2 LF UNIT/0.5 ML

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

TETANUS,DIPHTHERIA TOX PED(PF)
INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5-25 LF

$0 (Bậc 2)

UNIT/0.5 ML
TICOVAC INTRAMUSCULAR SYRINGE
2.4 MCG/0.5 ML
TRUMENBA INTRAMUSCULAR SYRINGE
120 MCG/0.5 ML
TWINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE
720 ELISA UNIT- 20 MCG/ML
TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SOLUTION
25 MCG/0.5 ML
TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SYRINGE
25 MCG/0.5 ML
VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR
SUSPENSION 25 UNIT/0.5 ML, 50 UNIT/ML
VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE
25 UNIT/0.5 ML, 50 UNIT/ML

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 2)

VARIVAX (PF) SUBCUTANEOUS
SUSPENSION FOR RECONSTITUTION

$0 (Bậc 2)

1,350 UNIT/0.5 ML
YF-VAX (PF) SUBCUTANEOUS
SUSPENSION FOR RECONSTITUTION

$0 (Bậc 2)

10 EXP4.74 UNIT/0.5 ML

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

THUỐC TRỊ BỆNH VIÊM RUỘT
NHÓM THUỐC AMINOSALICYLATE

balsalazide oral capsule 750 mg
mesalamine oral capsule (with del rel tablets)
400 mg

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

mesalamine rectal enema 4 gram/60 ml

$0 (Bậc 1)

mesalamine rectal suppository 1,000 mg

$0 (Bậc 1)

sulfasalazine oral tablet 500 mg

$0 (Bậc 1)

sulfasalazine oral tablet,delayed release
(dr/ec) 500 mg

$0 (Bậc 1)

GLUCOCORTICOID

budesonide oral
capsule,delayed,extend.release 3 mg
budesonide oral tablet,delayed and
ext.release 9 mg
hydrocortisone rectal enema 100 mg/60 ml
proctozone-hc topical cream with perineal
applicator 2.5 %

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

THUỐC TRỊ BỆNH XƯƠNG CHUYỂN HÓA
THUỐC TRỊ BỆNH XƯƠNG CHUYỂN HÓA

alendronate oral tablet 10 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

alendronate oral tablet 35 mg, 70 mg

$0 (Bậc 1)

QL (0.15 EA mỗi ngày)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

calcitonin (salmon) nasal spray,non-aerosol
200 unit/actuation

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

calcitriol oral capsule 0.25 mcg, 0.5 mcg

$0 (Bậc 1)

B với D

calcitriol oral solution 1 mcg/ml

$0 (Bậc 1)

B với D

cinacalcet oral tablet 30 mg, 60 mg, 90 mg

$0 (Bậc 1)

B với D; QL (4 EA mỗi ngày)

ibandronate oral tablet 150 mg

$0 (Bậc 1)

QL (0.04 EA mỗi ngày)

paricalcitol oral capsule 1 mcg, 2 mcg, 4 mcg

$0 (Bậc 1)

PROLIA SUBCUTANEOUS SYRINGE

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA; QL (2 EA mỗi ngày)

risedronate oral tablet 150 mg

$0 (Bậc 1)

QL (0.04 EA mỗi ngày)

risedronate oral tablet 30 mg, 5 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

risedronate oral tablet 35 mg

$0 (Bậc 1)

QL (0.15 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA; QL (0.07 ML mỗi ngày)

60 MG/ML
RAYALDEE ORAL CAPSULE,EXTENDED
RELEASE 24 HR 30 MCG

TERIPARATIDE SUBCUTANEOUS PEN
INJECTOR 20 MCG/DOSE
(620MCG/2.48ML)
TYMLOS SUBCUTANEOUS PEN
INJECTOR 80 MCG (3,120 MCG/1.56 ML)
XGEVA SUBCUTANEOUS SOLUTION
120 MG/1.7 ML (70 MG/ML)

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

THUỐC MÔ PHỎNG BỔ SUNG, KHÔNG
THUỘC MEDICARE
THUỐC MÔ PHỎNG BỔ SUNG, KHÔNG
THUỘC MEDICARE
24HR ALLERGY(LEVOCETIRZN) 5 MG
5 MG

$0 (Bậc 3)

acetaminophen 325 mg tablet 325 mg

$0 (Bậc 3)

QL (100 EA mỗi 30 ngày)

acetaminophen 500 mg tablet 500 mg

$0 (Bậc 3)

QL (100 EA mỗi 30 ngày)

ACNE MEDICATION 10% LOTION 10 %

$0 (Bậc 3)

ACNE MEDICATION 2.5% GEL 2.5 %

$0 (Bậc 3)

ACNE MEDICATION 5% LOTION 5 %

$0 (Bậc 3)

AEROCHAMBER PLUS FLOW-VU

$0 (Bậc 3)

QL (1 EA mỗi 365 ngày)

AEROCHAMBER PLUS FLOW-VU LARGE

$0 (Bậc 3)

QL (1 EA mỗi 365 ngày)

$0 (Bậc 3)

QL (1 EA mỗi 365 ngày)

$0 (Bậc 3)

QL (1 EA mỗi 365 ngày)

$0 (Bậc 3)

QL (60 EA mỗi 30 ngày)

AEROCHAMBER PLUS FLOW-VU MED
WITH MASK
AEROCHAMBER PLUS FLOW-VU SMALL
ALLERGY MULTI-SYMPTOM CAPLET
2-5-325 MG

ammonium lactate 12% lotion (otc) 12 %

$0 (Bậc 3)

ANTI-DIARRHEAL 2 MG SOFTGEL 2 MG

$0 (Bậc 3)

ANTIFUNGAL 1% CREAM 1 %

$0 (Bậc 3)

APRODINE TABLET 2.5-60 MG

$0 (Bậc 3)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
138

Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

ARTIFICIAL TEARS DROPS 0.5-0.6 %

$0 (Bậc 3)

aspirin ec 325 mg tablet 325 mg

$0 (Bậc 3)

QL (100 EA mỗi 30 ngày)

aspirin ec 81 mg tablet 81 mg

$0 (Bậc 3)

QL (100 EA mỗi 30 ngày)

AYR SALINE 0.65% NOSE DROPS 0.65 %

$0 (Bậc 3)

bacitracin 500 unit/gm ointmnt 500 unit/gram

$0 (Bậc 3)

bacitracin zn 500 unit/gm oint 500 unit/gram

$0 (Bậc 3)

benzonatate 100 mg capsule 100 mg

$0 (Bậc 3)

QL (180 EA mỗi 30 ngày)

benzonatate 200 mg capsule 200 mg

$0 (Bậc 3)

QL (90 EA mỗi 30 ngày)

benzoyl peroxide 10% gel aqueous (otc)
10 %

$0 (Bậc 3)

benzoyl peroxide 10% wash (otc) 10 %

$0 (Bậc 3)

benzoyl peroxide 5% gel aqueous (otc) 5 %

$0 (Bậc 3)

benzoyl peroxide 5% wash (otc) 5 %

$0 (Bậc 3)

bisacodyl ec 5 mg tablet 5 mg

$0 (Bậc 3)

bromphen-pse-dm 2-30-10 mg/5 ml (rx)
2-30-10 mg/5 ml
BROTAPP DM 1-15-5 MG/5 ML LIQ
1-15-5 MG/5 ML

calamine lotion 8-8 %
calcium 600 mg tablet (rx) 600 mg calcium
(1,500 mg)

?

QL (60 EA mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)
$0 (Bậc 3)
$0 (Bậc 3)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

calcium carbonate 648 mg tab 260 mg
calcium (648 mg)

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 3)

CALPHRON 667 MG TABLET 667 MG

$0 (Bậc 3)

carboxymethylcell 0.5% eye drp 0.5 %

$0 (Bậc 3)

cetirizine hcl 10 mg chew tab outer 10 mg

$0 (Bậc 3)

QL (30 EA mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

QL (30 EA mỗi 30 ngày)

cetirizine hcl 5 mg chew tab
children's,outer,u-d 5 mg
cetirizine hcl 5 mg tablet 5 mg
CHEST CONGESTION RELIEF DM LIQ
10-100 MG/5 ML

child ferrous sulfate 15 mg/ml (rx) 15 mg iron
(75 mg)/ml
CHILD LORATADINE 5 MG TAB CHEW
5 MG

child loratadine 5 mg/5 ml sol 5 mg/5 ml
CHILD MUCINEX STUFFY NOSE-CHST
2.5-100 MG/5 ML
CHILDREN'S SILFEDRINE LIQ 15 MG/5 ML

cimetidine 200 mg tablet blister pack (otc)
200 mg

$0 (Bậc 3)
$0 (Bậc 3)

QL (240 ML mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

QL (50 ML mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

QL (30 EA mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)
$0 (Bậc 3)
$0 (Bậc 3)

QL (240 ML mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

CITRUCEL 500 MG CAPLET 500 MG

$0 (Bậc 3)

clotrimazole 1% solution (otc) 1 %

$0 (Bậc 3)

QL (60 ML mỗi 30 ngày)

clotrimazole 1% topical cream (otc) 1 %

$0 (Bậc 3)

QL (60 GM mỗi 30 ngày)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

COLACE CLEAR 50 MG SOFTGEL 50 MG

$0 (Bậc 3)

QL (100 EA mỗi 30 ngày)

CONDOMS LUBRICATED

$0 (Bậc 3)

QL (24 EA mỗi 30 ngày)

cromolyn sodium nasal spray 5.2 mg/spray
(4 %)
cyanocobalamin 30,000 mcg/30 ml outer,
mdv 1,000 mcg/ml
DEEP SEA 0.65% NOSE SPRAY 0.65 %
DIALYVITE VITAMIN D 5,000 UNIT
125 MCG (5,000 UNIT)

diphenhydramine 50 mg capsule u-d,

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)
$0 (Bậc 3)
$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

QL (100 EA mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

QL (100 EA mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

QL (480 ML mỗi 30 ngày)

DOK 100 MG TABLET 100 MG

$0 (Bậc 3)

QL (100 EA mỗi 30 ngày)

DUREX AVANTI REAL FEEL CONDOM

$0 (Bậc 3)

QL (24 EA mỗi 30 ngày)

10x10 (otc) 50 mg
docusate sodium 250 mg softgel 250 mg
docusate sodium 50 mg/5 ml liq 100's,
u-d 50 mg/5 ml

D-VI-SOL 400 UNIT/ML LIQUID (RX) 10
MCG/ML (400 UNIT/ML)
ED CHLORPED JR SYRUP 2 MG/5 ML
ED-A-HIST DM LIQUID BANANA FLAVOR
(OTC) 4-10-15 MG/5 ML
ENEMA DISPOSABLE 19-7 GRAM/118 ML

?

$0 (Bậc 3)
$0 (Bậc 3)
$0 (Bậc 3)
$0 (Bậc 3)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

ENSURE CLEAR LIQUID

$0 (Bậc 3)

PA

FC2 FEMALE CONDOM

$0 (Bậc 3)

QL (24 EA mỗi 30 ngày)

FERGON 27 MG TABLET (RX) 240 MG
(27 MG IRON)
FERRETTS 325 MG TABLET 325 MG
(106 MG IRON)
FERRIMIN 150 TAB 456 MG (150 MG IRON)

ferrous fumarate 29 mg tab 89 mg
(29 mg iron)
ferrous fumarate 324 mg tab 324 mg
(106 mg iron)
ferrous gluconate 324 mg tab (rx) 324 mg
(37.5 mg iron), 324 mg (38 mg iron)
ferrous sulf 220 mg/5 ml elix (rx) 220 mg
(44 mg iron)/5 ml
ferrous sulf 300 mg/5 ml cup 100's, u-d 300
mg (60 mg iron)/5 ml
ferrous sulf 44 mg iron/5 ml lq (rx) 220 mg
(44 mg iron)/5 ml
ferrous sulf ec 324 mg tablet 324 mg (65 mg
iron)
ferrous sulf ec 325 mg tablet u-d, outer (rx)
325 mg (65 mg iron)

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)
$0 (Bậc 3)
$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

QL (480 ML mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

QL (150 ML mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

QL (480 ML mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

QL (90 EA mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

QL (90 EA mỗi 30 ngày)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
142

Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

ferrous sulfate 325 mg tablet (rx) 325 mg
(65 mg iron)
FIBER-LAX CAPTABS 500MG
POLYCARBOPHIL 625 MG

fifty50 glucose 4 gm tablet fruit punch (rx)
4 gram
FLEET GLYCERIN ADULT SUPPOS
FLEET PEDIA-LAX ENEMA 9.5-3.5
GRAM/59 ML
FLEET PEDIA-LAX STOOL SOFTENER
50 MG/15 ML

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 3)

QL (90 EA mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)
$0 (Bậc 3)
$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

FLEET PEDIA-LAX SUPPOSITORIES

$0 (Bậc 3)

folic acid 0.4 mg tablet (rx) 400 mcg

$0 (Bậc 3)

folic acid 1,000 mcg tablet (rx) 1 mg

$0 (Bậc 3)

folic acid 800 mcg capsule 0.8 mg

$0 (Bậc 3)

folic acid 800 mcg tablet (rx) 800 mcg

$0 (Bậc 3)

GENTEAL TEARS 0.1%-0.2%-0.3%
0.1-0.3-0.2 %

thiết,

$0 (Bậc 3)

GERI-MUCIL POWDER 3.4 GRAM/5.8 GRAM

$0 (Bậc 3)

gnp docosanol 10% cream 10 %

$0 (Bậc 3)

QL (2 GM mỗi 15 ngày)

$0 (Bậc 3)

QL (2 EA mỗi 30 ngày)

GNP LICE SOLUTION KIT
SHAMP,GEL,COMB,SPRAY 4-0.33-0.5 %

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

gnp olopatadine 0.1% eye drops (otc) 0.1 %

$0 (Bậc 3)

gnp olopatadine 0.2% eye drops (otc) 0.2 %

$0 (Bậc 3)

GS ACID REDUCER 10 MG TABLET 10 MG

$0 (Bậc 3)

GS ACID REDUCER 20 MG TABLET 20 MG

$0 (Bậc 3)

GS ALL DAY ALLERGY 10 MG TAB 10 MG

$0 (Bậc 3)

GS ALLER-EASE 180 MG TABLET 180 MG

$0 (Bậc 3)

QL (30 EA mỗi 30 ngày)

GS ALLER-EASE 60 MG TABLET 60 MG

$0 (Bậc 3)

QL (60 EA mỗi 30 ngày)

GS ALLERGY RELIEF 10 MG TABLET
10 MG

$0 (Bậc 3)

GS ALLERGY RELIEF 25 MG CAP 25 MG

$0 (Bậc 3)

QL (100 EA mỗi 30 ngày)

GS ALLERGY RELIEF 25 MG TABLET 25 MG

$0 (Bậc 3)

QL (100 EA mỗi 30 ngày)

GS ALLERGY RELIEF 4 MG TABLET 4 MG

$0 (Bậc 3)

GS ANTACID PLUS ANTI-GAS LIQ
200-200-20 MG/5 ML
GS ANTACID-SIMETHICONE LIQUID
400-400-40 MG/5 ML

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

GS ANTI-DIARRHEAL 2 MG CAPLET 2 MG

$0 (Bậc 3)

GS ANTI-ITCH 1% CREAM 1 %

$0 (Bậc 3)

GS ARTHRITIS PAIN 1% GEL 1 %

$0 (Bậc 3)

QL (500 GM mỗi 30 ngày)

gs aspirin 325 mg tablet 325 mg

$0 (Bậc 3)

QL (100 EA mỗi 30 ngày)

gs aspirin 81 mg chewable tab 81 mg

$0 (Bậc 3)

QL (100 EA mỗi 30 ngày)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

GS CHILD ALL DAY ALLER 1 MG/ML
1 MG/ML
GS CHILD ALLERGY 12.5 MG/5 ML
12.5 MG/5 ML
GS CHILD IBUPROFEN 100 MG/5 ML
100 MG/5 ML
GS CHILD MUCUS RLF COUGH LIQ
5-100 MG/5 ML
GS CHILDREN'S COLD-COUGH SOLN
1-2.5-5 MG/5 ML

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

QL (240 ML mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

QL (240 ML mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

GS CLEARLAX POWDER 17 GRAM/DOSE

$0 (Bậc 3)

QL (527 GM mỗi 30 ngày)

gs esomeprazole mag dr 20 mg (otc) 20 mg

$0 (Bậc 3)

QL (30 EA mỗi 30 ngày)

gs ibuprofen 200 mg liquid gel 200 mg

$0 (Bậc 3)

QL (100 EA mỗi 30 ngày)

gs ibuprofen 200 mg tablet 200 mg

$0 (Bậc 3)

QL (100 EA mỗi 30 ngày)

gs lansoprazole dr 15 mg cap (otc) 15 mg

$0 (Bậc 3)

QL (30 EA mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

QL (472 ML mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

QL (45 GM mỗi 30 ngày)

GS LICE KILLING SHAMPOO W/NIT COMB
0.33-4 %
GS MICONAZOLE 7 CREAM 2 %
GS MILK OF MAGNESIA SUSPENSION
400 MG/5 ML

gs naproxen sod 220 mg tablet 220 mg

?

$0 (Bậc 3)
$0 (Bậc 3)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

GS NASAL ALLERGY 24HR SPRAY
55 MCG

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 3)

gs nicotine 2 mg chewing gum original 2 mg

$0 (Bậc 3)

QL (4320 EA mỗi 365 ngày)

gs nicotine 2 mg lozenge 2 mg

$0 (Bậc 3)

QL (3600 EA mỗi 365 ngày)

gs nicotine 2 mg mini lozenge 2 mg

$0 (Bậc 3)

QL (3600 EA mỗi 365 ngày)

gs nicotine 4 mg chewing gum original 4 mg

$0 (Bậc 3)

QL (4320 EA mỗi 365 ngày)

gs nicotine 4 mg lozenge 4 mg

$0 (Bậc 3)

QL (3600 EA mỗi 365 ngày)

gs nicotine 4 mg mini lozenge 4 mg

$0 (Bậc 3)

QL (3600 EA mỗi 365 ngày)

gs omeprazole dr 20 mg tablet 20 mg

$0 (Bậc 3)

QL (60 EA mỗi 30 ngày)

GS PAIN RELIEF 325 MG TABLET 325 MG

$0 (Bậc 3)

GS PAIN RELIEF 500 MG CAPLET 500 MG

$0 (Bậc 3)

QL (100 EA mỗi 30 ngày)

gs simethicone 20 mg/0.3 ml 40 mg/0.6 ml

$0 (Bậc 3)

QL (30 ML mỗi 30 ngày)

GS STOMACH RLF 262 MG CHEW TAB
GLUTEN-FREE 262 MG
GS STOOL SOFTENER 100 MG SFTGL
100 MG
GS TUSSIN CF LIQUID 5-10-100 MG/5 ML
GS TUSSIN DM COUGH SYRUP
10-100 MG/5 ML
GS TUSSIN MUCUS-CONG
200 MG/10 100 MG/5 ML

guaifen-codeine 100-10 mg/5 ml (otc)
10-100 mg/5 ml

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

QL (100 EA mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

QL (240 ML mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

QL (240 ML mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

QL (240 ML mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

QL (480 ML mỗi 30 ngày)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

GYNOL II 3% GEL 3 %
HM MUCUS RELIEF ER 600 MG TAB
600 MG

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 3)
$0 (Bậc 3)

hydrocortisone 0.5% cream (otc) 0.5 %

$0 (Bậc 3)

QL (30 GM mỗi 30 ngày)

hydrocortisone 0.5% cream 0.5 %

$0 (Bậc 3)

QL (30 GM mỗi 30 ngày)

hydrocortisone 1% cream 1 %

$0 (Bậc 3)

QL (30 GM mỗi 30 ngày)

hydrocortisone 1% ointment maximum
strength (otc) 1 %

$0 (Bậc 3)

hydrocortisone 1% ointment 1 %

$0 (Bậc 3)

hydrocortisone-aloe vera topical cream 1 %

$0 (Bậc 1)

iron 27 mg tablet (rx) 236 mg (27 mg iron)

$0 (Bậc 3)

iron 28 mg tablet 256 mg (28 mg iron)

$0 (Bậc 3)

KAOPECTATE 262 MG/15 ML SUSP
262 MG/15 ML
KONSYL PSYLLIUM FIBER PACKET
ORANGE, GLUTEN FREE 3.4 GRAM

QL (30 GM mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

KONSYL PSYLLIUM FIBER POWDER
ORANGE, GLUTEN FREE

$0 (Bậc 3)

3.4 GRAM/12 GRAM
LANCETS ULTRA THIN 26G 26 GAUGE

$0 (Bậc 3)

LICE TREATMENT 1% CREME RINSE 1 %

$0 (Bậc 3)

LOHIST-D LIQUID 2-30 MG/5 ML

$0 (Bậc 3)

?

QL (236 ML mỗi 30 ngày)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

magnesium citrate solution
magnesium oxide 250 mg caplet p/f, gluten/f
(rx) 250 mg magnesium
magnesium oxide 400 mg tablet (rx) 400 mg
(241.3 mg magnesium)
magnesium oxide 420 mg tablet (rx) 420 mg
magnesium oxide 500 mg tablet p/f, lactosefree (rx) 500 mg
mag-oxide magnesium 200 mg tab 200 mg
magnesium

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 3)
$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)
$0 (Bậc 3)
$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

MAXI-TUSS TR SYRUP 1.25-30 MG/5 ML

$0 (Bậc 3)

meclizine 12.5 mg caplet (otc) 12.5 mg

$0 (Bậc 3)

meclizine 25 mg tablet chew 25 mg

$0 (Bậc 3)

QL (60 EA mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 1)

PA

MI-ACID GAS 80 MG TAB CHEW 80 MG

$0 (Bậc 3)

QL (60 EA mỗi 30 ngày)

miconazole 2% topical cream 2 %

$0 (Bậc 3)

QL (60 GM mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

QL (25 GM mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

QL (1 EA mỗi 30 ngày)

megestrol oral suspension 400 mg/10 ml (10
ml)

MICONAZOLE 3 4% CREAM 200 MG/5
GRAM (4 %)
MICONAZOLE 3 COMBO PACK 3 SUP,9GM
CRM W/APP 200 MG- 2 % (9 GRAM)
MILK OF MAGNESIA CONCENTRATED
2,400 MG/10 ML

$0 (Bậc 3)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

MINTOX PLUS TABLET CHEWABLE
200-200-25 MG
MOTION SICKNESS RLF 25 MG TAB
25 MG

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

MURO-128 2% EYE DROPS 2 %

$0 (Bậc 3)

NAPHCON-A EYE DROPS 0.025-0.3 %

$0 (Bậc 3)

NATURAL FIBER POWDER REGULAR
3.4 GRAM/7 GRAM
NATURAL FIBER POWDER SMOOTH
TEXTURE

thiết,

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

niacin 100 mg tablet (rx) 100 mg

$0 (Bậc 3)

niacin 50 mg tablet (rx) 50 mg

$0 (Bậc 3)

niacin 500 mg tablet (rx) 500 mg

$0 (Bậc 3)

NIACIN FLUSH FREE 500 MG CAP
GLUTEN-FREE,P/F (RX) 400 MG NIACIN

$0 (Bậc 3)

(500 MG)

niacin tr 250 mg capsule (rx) 250 mg

$0 (Bậc 3)

niacin tr 500 mg capsule (rx) 500 mg

$0 (Bậc 3)

niacin tr 500 mg tablet (rx) 500 mg

$0 (Bậc 3)

nicotine 14 mg/24hr patch outer (otc)
14 mg/24 hr
nicotine 21 mg/24hr patch (otc) 21 mg/24 hr

?

$0 (Bậc 3)

QL (180 EA mỗi 365 ngày)

$0 (Bậc 3)

QL (180 EA mỗi 365 ngày)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 3)

QL (180 EA mỗi 365 ngày)

$0 (Bậc 3)

QL (112 EA mỗi 365 ngày)

ONETOUCH VERIO TEST STRIP

$0 (Bậc 3)

QL (200 EA mỗi 30 ngày)

OPCON-A EYE DROPS 0.02675-0.315 %

$0 (Bậc 3)

OPTION 2 1.5 MG TABLET 1.5 MG

$0 (Bậc 3)

nicotine 7 mg/24hr patch outer (otc)
7 mg/24 hr
nicotine transdermal system step
1,2,3 21-14-7 mg/24 hr

OXYTROL FOR WOMEN 3.9 MG/24HR
OUTER 3.9 MG/24 HOUR

QL (1 EA mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

OYSTER SHELL CALCIUM 500 MG TB
500MG ELEMENTAL (RX) 500 MG

$0 (Bậc 3)

CALCIUM (1,250 MG)
PATADAY ONCE DAILY 0.7% DROPS
0.7 %
PEDIATRIC COUGH-COLD LIQUID
1-15-5 MG/5 ML

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

phentermine 15 mg capsule 15 mg

$0 (Bậc 3)

PA; QL (30 EA mỗi 30 ngày)

phentermine 30 mg capsule 30 mg

$0 (Bậc 3)

PA; QL (30 EA mỗi 30 ngày)

phentermine 37.5 mg tablet 37.5 mg

$0 (Bậc 3)

PA; QL (30 EA mỗi 30 ngày)

PHOSPHA 250 NEUTRAL TABLET 250 MG

$0 (Bậc 3)

phytonadione 5 mg tablet 5 mg

$0 (Bậc 3)

PINK BISMUTH CAPLET 262 MG

$0 (Bậc 3)

plain niacin 250 mg tablet (rx) 250 mg

$0 (Bậc 3)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

polyethylene glycol 3350 powd outer (otc)
17 gram

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 3)

QL (30 EA mỗi 30 ngày)

polyvinyl alcohl 1.4% eyedrop 1.4 %

$0 (Bậc 3)

prenatal tablet 27 mg iron- 800 mcg

$0 (Bậc 3)

PRENATAL VITAMINS TABLET
PHOSPHORUS FREE (RX) 28 MG IRON-

$0 (Bậc 3)

800 MCG

promethazine-codeine solution
6.25-10 mg/5 ml
promethazine-dm 6.25-15 mg/5 ml
6.25-15 mg/5 ml
promethazine-pe-codeine syrup
6.25-5-10 mg/5 ml
promethazine-phenylephrine syr
6.25-5 mg/5 ml
pyridoxine 100 mg/ml vial muv, outer
100 mg/ml
REESE'S PINWORM 144 MG/ML SUSP
50 MG/ML

$0 (Bậc 3)

QL (480 ML mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

QL (480 ML mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

RYNEX PE LIQUID 1-2.5 MG/5 ML

$0 (Bậc 3)

RYNEX PSE LIQUID 1-15 MG/5 ML

$0 (Bậc 3)

QL (120 ML mỗi 30 ngày)

SCALPICIN 1% ANTI-ITCH LIQUID 1 %

$0 (Bậc 3)

QL (74 ML mỗi 30 ngày)

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả
(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

SENNA 8.6 MG TABLET 8.6 MG

$0 (Bậc 3)

SENNA 8.8 MG/5 ML LIQUID 8.8 MG/5 ML

$0 (Bậc 3)

sm clotrimazole 1% vag cream 1 %

$0 (Bậc 3)

SM DOUBLE ANTIBIOTIC OINT
500-10,000 UNIT/GRAM
SM MICONAZOLE 7 100 MG VAG SUP
100 MG

$0 (Bậc 3)
$0 (Bậc 3)

sodium bicarb 650 mg tablet 10 gr 650 mg

$0 (Bậc 3)

sodium chloride 5% eye oint 5 %

$0 (Bậc 3)

sodium chloride 5% ophth soln 5 %

$0 (Bậc 3)

0.25 mg(0.55 mg sod. fluoride)
sodium fluoride 0.5 mg(1.1 mg) (rx) 0.5 mg
(1.1 mg sodium fluorid)
sodium fluoride 0.5 mg/ml drop (rx) 0.5 mg
(1.1 mg sod.fluorid)/ml
sodium fluoride 1 mg (2.2 mg) (rx) 1 mg
(2.2 mg sod. fluoride)
STOMACH RELIEF 525 MG/15 ML
525 MG/15 ML

QL (90 GM mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

sodium bicarb 325 mg tablet 325 mg

sodium fluoride 0.25 (0.55) mg (rx)

thiết,

QL (7 EA mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

SUDOGEST 30 MG TABLET BOXED 30 MG

$0 (Bậc 3)

QL (60 EA mỗi 30 ngày)

SUDOGEST 60 MG TABLET 60 MG

$0 (Bậc 3)

QL (60 EA mỗi 30 ngày)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 3)

QL (60 EA mỗi 30 ngày)

SUPER OMEGA-3 SOFTGEL 1,000 MG

$0 (Bậc 3)

QL (4 EA mỗi ngày)

terbinafine 1% cream 1 %

$0 (Bậc 3)

SUDOGEST COLD AND ALLERGY TAB
4-60 MG

TRIPLE ANTIBIOTIC OINTMENT
3.5MG-400 UNIT- 5,000 UNIT/GRAM
TRUSTEX-RIA CONDOM 48'S,NON-

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

QL (24 EA mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

QL (1 EA mỗi 180 ngày)

TUSSIN DM MAX LIQUID 10-200 MG/5 ML

$0 (Bậc 3)

QL (240 ML mỗi 30 ngày)

VCF CONTRACEPTIVE FOAM 12.5 %

$0 (Bậc 3)

VCF CONTRACEPTIVE GEL 4 %

$0 (Bậc 3)

vitamin a 3,000 mcg softgel (rx) 10,000 unit

$0 (Bậc 3)

vitamin b-1 100 mg tablet (rx) 100 mg

$0 (Bậc 3)

vitamin b-1 100 mg tablet 100 mg

$0 (Bậc 3)

LUBRICATED
TRUZONE PEAK FLOW METER
ADULT/PEDIATRIC

VITAMIN B-1 250 MG TABLET (RX)
250 MG
VITAMIN B-1 50 MG TABLET GLUTEN
FREE (RX) 50 MG

vitamin b-12 1,000 mcg tablet (rx) 1,000 mcg

?

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)
$0 (Bậc 3)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
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VITAMIN B-2 100 MG TABLET P/F,
LACTOSE-F (RX) 100 MG

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 3)

vitamin b-6 100 mg tablet (rx) 100 mg

$0 (Bậc 3)

vitamin b-6 50 mg tablet (rx) 50 mg

$0 (Bậc 3)

VITAMIN C 500 MG TABLET (RX) 500 MG

$0 (Bậc 3)

vitamin d2 1.25 mg(50,000 unit) 1,250 mcg
(50,000 unit)
vitamin d2 400 unit tablet y/f,gluten/f (rx) 10
mcg (400 unit)

thiết,

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

VITAMIN D3 1,000 UNIT SOFTGEL P/F,
GLUTEN-FREE (RX) 25 MCG

$0 (Bậc 3)

(1,000 UNIT)

vitamin d3 1,000 unit tablet gluten/f, d/f (rx)
25 mcg (1,000 unit)
vitamin d3 10,000 unit capsule (rx) 250 mcg
(10,000 unit)
vitamin d3 2,000 unit softgel 50 mcg
(2,000 unit)
VITAMIN D3 400 UNIT TABLET P/F (RX)
10 MCG (400 UNIT)

vitamin d3 5,000 unit tablet 125 mcg
(5,000 unit)

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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vitamin d3 50 mcg tablet (rx) 50 mcg
(2,000 unit)
vitamin d3 50,000 unit capsule gluten-free
(rx) 1,250 mcg (50,000 unit)
vitamin e 400 unit softgel (rx) 180 mg
(400 unit)
WOMEN'S LAXATIVE 5 MG TABLET 5 MG
ZADITOR 0.025% (0.035%) DROPS UP TO
12 HRS (OTC) 0.025 % (0.035 %)

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)

$0 (Bậc 3)
$0 (Bậc 3)

QL (60 EA mỗi 30 ngày)

$0 (Bậc 3)

THUỐC TRỊ BỆNH VIÊM MẮT
THUỐC TRỊ BỆNH VIÊM MẮT, KHÁC
BLEPHAMIDE S.O.P. OPHTHALMIC (EYE)
OINTMENT 10-0.2 %

dorzolamide-timolol ophthalmic (eye) drops
22.3-6.8 mg/ml
LACRISERT OPHTHALMIC (EYE) INSERT
5 MG

neomycin-bacitracin-poly-hc ophthalmic (eye)
ointment 3.5-400-10,000 mg-unit/g-1%

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 1)

neomycin-polymyxin b-dexameth
ophthalmic (eye) drops,suspension

$0 (Bậc 1)

3.5mg/ml-10,000 unit/ml-0.1 %

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
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1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
155

Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
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neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic
(eye) ointment 3.5 mg/g-10,000 unit/g-0.1 %
neomycin-polymyxin-gramicidin ophthalmic
(eye) drops 1.75 mg-10,000 unit-0.025mg/ml
neomycin-polymyxin-hc ophthalmic (eye)
drops,suspension 3.5-10,000-10 mg-unit-mg/ml
OXERVATE OPHTHALMIC (EYE) DROPS
0.002 %

polymyxin b sulf-trimethoprim ophthalmic
(eye) drops 10,000 unit- 1 mg/ml
RESTASIS MULTIDOSE OPHTHALMIC
(EYE) DROPS 0.05 %
RESTASIS OPHTHALMIC (EYE)
DROPPERETTE 0.05 %

sulfacetamide-prednisolone ophthalmic (eye)
drops 10 %-0.23 % (0.25 %)

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 2)

PA; QL (1 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG Ở MẮT

azelastine ophthalmic (eye) drops 0.05 %

$0 (Bậc 1)

cromolyn ophthalmic (eye) drops 4 %

$0 (Bậc 1)

olopatadine ophthalmic (eye) drops 0.1 %,
0.2 %

$0 (Bậc 1)

THUỐC CHỐNG NHIỄM TRÙNG MẮT

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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bacitracin ophthalmic (eye) ointment
500 unit/gram
bacitracin-polymyxin b ophthalmic (eye)
ointment 500-10,000 unit/gram
erythromycin ophthalmic (eye) ointment
5 mg/gram (0.5 %)
gentak ophthalmic (eye) ointment 0.3 %
(3 mg/gram)

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

gentamicin ophthalmic (eye) drops 0.3 %

$0 (Bậc 1)

levofloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %

$0 (Bậc 1)

moxifloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %

$0 (Bậc 1)

NATACYN OPHTHALMIC (EYE)
DROPS,SUSPENSION 5 %

neomycin-bacitracin-polymyxin ophthalmic
(eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit-unit/g
ofloxacin ophthalmic (eye) drops 0.3 %
sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) drops
10 %
sulfacetamide sodium ophthalmic (eye)
ointment 10 %

$0 (Bậc 2)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

tobramycin ophthalmic (eye) drops 0.3 %

$0 (Bậc 1)

trifluridine ophthalmic (eye) drops 1 %

$0 (Bậc 1)

?

thiết,

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
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ZIRGAN OPHTHALMIC (EYE) GEL 0.15 %

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

THUỐC CHỐNG VIÊM MẮT

dexamethasone sodium phosphate
ophthalmic (eye) drops 0.1 %
diclofenac sodium ophthalmic (eye) drops
0.1 %
fluorometholone ophthalmic (eye)
drops,suspension 0.1 %
flurbiprofen sodium ophthalmic (eye) drops
0.03 %
ketorolac ophthalmic (eye) drops 0.4 %,
0.5 %
prednisolone acetate ophthalmic (eye)
drops,suspension 1 %
prednisolone sodium phosphate ophthalmic
(eye) drops 1 %
XIIDRA OPHTHALMIC (EYE)
DROPPERETTE 5 %

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 2)

PA; QL (2 EA mỗi ngày)

CHẤT CHẸN BETA-ADRENERGIC DÙNG
CHO MẮT

levobunolol ophthalmic (eye) drops 0.5 %
timolol maleate ophthalmic (eye) drops
0.25 %, 0.5 %

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

THUỐC GIẢM NHÃN ÁP TRONG MẮT,
KHÁC

acetazolamide oral capsule, extended
release 500 mg
ALPHAGAN P OPHTHALMIC (EYE) DROPS
0.1 %

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 2)

brimonidine ophthalmic (eye) drops 0.2 %

$0 (Bậc 1)

dorzolamide ophthalmic (eye) drops 2 %

$0 (Bậc 1)

methazolamide oral tablet 25 mg, 50 mg

$0 (Bậc 1)

pilocarpine hcl ophthalmic (eye) drops 1 %,
2 %, 4 %

$0 (Bậc 1)

CHẤT TƯƠNG TỰ PROSTAGLANDIN VÀ
PROSTAMIDE DÙNG CHO MẮT

latanoprost ophthalmic (eye) drops 0.005 %

$0 (Bậc 1)

travoprost ophthalmic (eye) drops 0.004 %

$0 (Bậc 1)

THUỐC TRỊ BỆNH VIÊM TAI
THUỐC TRỊ BỆNH VIÊM TAI

acetic acid otic (ear) solution 2 %

$0 (Bậc 1)

ciprofloxacin hcl otic (ear) dropperette 0.2 %

$0 (Bậc 1)

ciprofloxacin-dexamethasone otic (ear)
drops,suspension 0.3-0.1 %

?

$0 (Bậc 1)

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
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hydrocortisone-acetic acid otic (ear) drops
1-2 %

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

neomycin-polymyxin-hc otic (ear)
drops,suspension

$0 (Bậc 1)

3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%
neomycin-polymyxin-hc otic (ear) solution
3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%
ofloxacin otic (ear) drops 0.3 %

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

THUỐC TRỊ BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP/PHỔI
THUỐC KHÁNG HISTAMINE

azelastine nasal aerosol,spray 137 mcg
(0.1 %)

$0 (Bậc 1)

cetirizine oral solution 1 mg/ml

$0 (Bậc 1)

hydroxyzine hcl oral solution 10 mg/5 ml

$0 (Bậc 1)

hydroxyzine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg,
50 mg
hydroxyzine pamoate oral capsule 100 mg,
25 mg, 50 mg
levocetirizine oral tablet 5 mg

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 1)

THUỐC CHỐNG VIÊM, CORTICOSTEROID
DẠNG HÍT

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

B với D; QL (8 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

B với D; QL (4 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

B với D; QL (2 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (0.4 GM mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (0.8 GM mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (0.36 GM mỗi ngày)

ARNUITY ELLIPTA INHALATION BLISTER
WITH DEVICE 100 MCG/ACTUATION,
200 MCG/ACTUATION,
50 MCG/ACTUATION

budesonide inhalation suspension for
nebulization 0.25 mg/2 ml
budesonide inhalation suspension for
nebulization 0.5 mg/2 ml
budesonide inhalation suspension for
nebulization 1 mg/2 ml
FLOVENT DISKUS INHALATION BLISTER
WITH DEVICE 100 MCG/ACTUATION,
250 MCG/ACTUATION,
50 MCG/ACTUATION
FLOVENT HFA INHALATION HFA
AEROSOL INHALER 110 MCG/ACTUATION
FLOVENT HFA INHALATION HFA
AEROSOL INHALER 220 MCG/ACTUATION
FLOVENT HFA INHALATION HFA
AEROSOL INHALER 44 MCG/ACTUATION

flunisolide nasal spray,non-aerosol 25 mcg
(0.025 %)

?

$0 (Bậc 1)
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fluticasone propionate nasal
spray,suspension 50 mcg/actuation

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

QVAR REDIHALER INHALATION HFA
AEROSOL BREATH ACTIVATED

$0 (Bậc 2)

QL (0.71 GM mỗi ngày)

montelukast oral tablet 10 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

montelukast oral tablet,chewable 4 mg, 5 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

zafirlukast oral tablet 10 mg, 20 mg

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (0.86 GM mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi ngày)

40 MCG/ACTUATION, 80 MCG/ACTUATION
THUỐC KHÁNG LEUKOTRIENE

THUỐC GIÃN PHẾ QUẢN, KHÁNG
CHOLINERGIC
ATROVENT HFA INHALATION HFA
AEROSOL INHALER 17 MCG/ACTUATION
INCRUSE ELLIPTA INHALATION BLISTER
WITH DEVICE 62.5 MCG/ACTUATION

ipratropium bromide inhalation solution
0.02 %
ipratropium bromide nasal spray,non-aerosol
21 mcg (0.03 %), 42 mcg (0.06 %)

$0 (Bậc 1)

B với D; QL (18.39 ML mỗi
ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (0.14 GM mỗi ngày)

SPIRIVA RESPIMAT INHALATION MIST
1.25 MCG/ACTUATION, 2.5
MCG/ACTUATION

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

QL (1 EA mỗi ngày)

SPIRIVA WITH HANDIHALER INHALATION
CAPSULE, W/INHALATION DEVICE
18 MCG
THUỐC GIÃN PHẾ QUẢN, CHẤT KÍCH
THÍCH THẦN KINH GIAO CẢM

albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler
90 mcg/actuation

$0 (Bậc 1)

albuterol sulfate inhalation solution for
nebulization 0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/3 ml,

$0 (Bậc 1)

2.5 mg /3 ml (0.083 %)
albuterol sulfate inhalation solution for
nebulization 2.5 mg/0.5 ml

$0 (Bậc 1)

albuterol sulfate oral syrup 2 mg/5 ml

$0 (Bậc 1)

albuterol sulfate oral tablet 2 mg, 4 mg

$0 (Bậc 1)

B với D; QL (18.59 ML mỗi
ngày)

B với D; QL (3.23 EA mỗi ngày)

BREO ELLIPTA INHALATION BLISTER
WITH DEVICE 100-25 MCG/DOSE,

$0 (Bậc 2)

QL (2 EA mỗi ngày)

200-25 MCG/DOSE

epinephrine injection auto-injector 0.15
mg/0.15 ml, 0.15 mg/0.3 ml, 0.3 mg/0.3 ml

$0 (Bậc 1)

fluticasone propion-salmeterol inhalation
aerosol powdr breath activated 113-14
mcg/actuation, 232-14 mcg/actuation,

$0 (Bậc 1)

QL (0.04 EA mỗi ngày)

55-14 mcg/actuation

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

PA; QL (24 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

PA; QL (3 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (0.14 GM mỗi ngày)

levalbuterol hcl inhalation solution for
nebulization 0.31 mg/3 ml, 0.63 mg/3 ml,
1.25 mg/3 ml
levalbuterol hcl inhalation solution for
nebulization 1.25 mg/0.5 ml
SEREVENT DISKUS INHALATION BLISTER
WITH DEVICE 50 MCG/DOSE
STRIVERDI RESPIMAT INHALATION MIST
2.5 MCG/ACTUATION

terbutaline oral tablet 2.5 mg, 5 mg
VENTOLIN HFA INHALATION HFA
AEROSOL INHALER 90 MCG/ACTUATION

$0 (Bậc 1)
$0 (Bậc 2)

THUỐC TRỊ XƠ NANG
KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET
25 MG, 50 MG, 75 MG
KALYDECO ORAL TABLET 150 MG
ORKAMBI ORAL GRANULES IN PACKET
100-125 MG, 150-188 MG
ORKAMBI ORAL TABLET 100-125 MG,
200-125 MG
PULMOZYME INHALATION SOLUTION
1 MG/ML

$0 (Bậc 2)

PA; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (112 EA mỗi
ngày)

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (4 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

B với D

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

PA NSO; QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA; QL (8 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

PA; QL (10 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

B với D

$0 (Bậc 2)

PA

SYMDEKO ORAL TABLETS, SEQUENTIAL
100-150 MG (D)/ 150 MG (N), 50-75 MG (D)/
75 MG (N)
TOBI PODHALER INHALATION CAPSULE,
W/INHALATION DEVICE 28 MG

tobramycin in 0.225 % nacl inhalation
solution for nebulization 300 mg/5 ml
THUỐC ỔN ĐỊNH TẾ BÀO MAST

cromolyn inhalation solution for nebulization
20 mg/2 ml
CHẤT ỨC CHẾ PHOSPHODIESTERASE,
BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP
DALIRESP ORAL TABLET 250 MCG,
500 MCG

theophylline oral tablet extended release
12 hr 300 mg, 450 mg
theophylline oral tablet extended release
24 hr 400 mg, 600 mg

$0 (Bậc 1)

$0 (Bậc 1)

THUỐC HẠ HUYẾT ÁP PHỔI

alyq oral tablet 20 mg

$0 (Bậc 1)

PA; QL (2 EA mỗi ngày)

ambrisentan oral tablet 10 mg, 5 mg

$0 (Bậc 1)

PA

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

PA; QL (2 EA mỗi ngày)

ESBRIET ORAL CAPSULE 267 MG

$0 (Bậc 2)

PA; QL (9 EA mỗi ngày)

ESBRIET ORAL TABLET 267 MG

$0 (Bậc 2)

PA; QL (9 EA mỗi ngày)

ESBRIET ORAL TABLET 801 MG

$0 (Bậc 2)

PA; QL (3 EA mỗi ngày)

OFEV ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 1)

B với D

$0 (Bậc 2)

QL (0.4 GM mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (0.14 GM mỗi ngày)

sildenafil (pulm.hypertension) oral tablet
20 mg
tadalafil (pulm. hypertension) oral tablet
20 mg
THUỐC ĐIỀU TRỊ XƠ PHỔI

THUỐC TRỊ BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP, KHÁC

acetylcysteine solution 100 mg/ml (10 %),
200 mg/ml (20 %)
ADVAIR HFA INHALATION HFA AEROSOL
INHALER 115-21 MCG/ACTUATION,
230-21 MCG/ACTUATION, 45-21
MCG/ACTUATION
ANORO ELLIPTA INHALATION BLISTER
WITH DEVICE 62.5-25 MCG/ACTUATION

fluticasone propion-salmeterol inhalation
blister with device 100-50 mcg/dose,
250-50 mcg/dose, 500-50 mcg/dose
STIOLTO RESPIMAT INHALATION MIST
2.5-2.5 MCG/ACTUATION

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

$0 (Bậc 2)

QL (0.34 GM mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (2 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

QL (0.2 GM mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

B với D; QL (18 ML mỗi ngày)

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

$0 (Bậc 2)

PA

SYMBICORT INHALATION HFA AEROSOL
INHALER 160-4.5 MCG/ACTUATION,
80-4.5 MCG/ACTUATION
TRELEGY ELLIPTA INHALATION BLISTER
WITH DEVICE 100-62.5-25 MCG,
200-62.5-25 MCG

wixela inhub inhalation blister with device
100-50 mcg/dose, 250-50 mcg/dose,
500-50 mcg/dose
THUỐC TRỊ BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP/PHỔI
COMBIVENT RESPIMAT INHALATION
MIST 20-100 MCG/ACTUATION

ipratropium-albuterol inhalation solution for
nebulization 0.5 mg-3 mg(2.5 mg base)/3 ml
NUCALA SUBCUTANEOUS AUTOINJECTOR 100 MG/ML
NUCALA SUBCUTANEOUS RECON SOLN
100 MG
NUCALA SUBCUTANEOUS SYRINGE
100 MG/ML
THUỐC GIÃN CƠ XƯƠNG
THUỐC GIÃN CƠ XƯƠNG

?

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi cho IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8
giờ tối (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số
1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iehp.org.
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Tên Thuốc

Chi phí thuốc mà Những hành động cần
quý vị phải trả

thiết,

(phân cấp

hạn chế hoặc giới hạn sử

theo bậc)

dụng

carisoprodol oral tablet 350 mg

$0 (Bậc 1)

PA; QL (3 EA mỗi ngày)

cyclobenzaprine oral tablet 10 mg, 5 mg

$0 (Bậc 1)

PA; QL (3 EA mỗi ngày)

methocarbamol oral tablet 500 mg, 750 mg

$0 (Bậc 1)

PA

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN GIẤC NGỦ
THUỐC KÍCH THÍCH NGỦ NGON

ramelteon oral tablet 8 mg
temazepam oral capsule 15 mg, 30 mg,
7.5 mg

$0 (Bậc 1)

zaleplon oral capsule 10 mg, 5 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

zolpidem oral tablet 10 mg, 5 mg

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

QL (1 EA mỗi ngày)

$0 (Bậc 1)

PA; QL (1 EA mỗi ngày)

modafinil oral tablet 100 mg, 200 mg

$0 (Bậc 1)

PA; QL (2 EA mỗi ngày)

XYREM ORAL SOLUTION 500 MG/ML

$0 (Bậc 2)

PA

zolpidem oral tablet,ext release multiphase
12.5 mg, 6.25 mg
THUỐC THÚC ĐẨY SỰ TỈNH TÁO

armodafinil oral tablet 150 mg, 200 mg,
250 mg, 50 mg

Quý vị có thể chuyển đến trang 11 để tìm thông tin về ý nghĩa của các biểu tượng và từ viết tắt trong bảng này.
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E. Bảng Mục Lục Thuốc
2
24HR ALLERGY RELIEF138

A
abacavir ......................... 69
abacavir-lamivudine ....... 69
abacavir-lamivudine-zidovudine
................................... 69
ABELCET ....................... 41

AEROCHAMBER PLUS FLOWVU............................. 138
AEROCHAMBER PLUS FLOWVU,L MSK ................. 138
AEROCHAMBER PLUS FLOWVU,M MSK ................ 138
AEROCHAMBER PLUS FLOW-

ALPHAGAN P ..............159
alprazolam ......................73
ALUNBRIG .....................50
alyq ...............................165
amantadine hcl ...............72
AMBISOME ....................42
ambrisentan..................165

ABILIFY MAINTENA 35, 61

VU,S MSK ................ 138

amikacin .........................19

abiraterone ..................... 47

AFINITOR DISPERZ50, 127

amiloride .........................90

acamprosate .................. 17

AIMOVIG AUTOINJECTOR .. 44

amiodarone ....................84

acarbose ........................ 74

albendazole .................... 57

amitriptyline ....................39

acebutolol....................... 85

albuterol sulfate ............ 163

amlodipine ......................86

acetaminophen ............ 138

alcohol pads ................. 101

amlodipine-benazepril ....88

acetaminophen-codeine15, 16

ALECENSA .................... 50

ammonium lactate ..99, 138

acetazolamide ........ 88, 159

alendronate .................. 136

amnesteem.....................98

acetic acid .................... 159

alfuzosin ....................... 112

amoxapine ......................39

acetylcysteine .............. 166

aliskiren .......................... 88

amoxicillin .......................23

ACID REDUCER

ALL DAY ALLERGY

amoxicillin-pot clavulanate24

(FAMOTIDINE) ......... 144

(CETIRIZINE) ........... 144

amphotericin b ................42

acitretin .......................... 98

ALLER-EASE ............... 144

ampicillin.........................24

ACNE MEDICATION ... 138

ALLERGY MULTI-SYMPTOM
.................................. 138
ALLERGY RELIEF

ampicillin sodium ............24

ACTHAR ...................... 113
ACTHIB (PF) ................ 131
ACTIMMUNE ............... 127
acyclovir ................. 67, 102
acyclovir sodium ............ 67
ADACEL(TDAP
ADOLESN/ADULT)(PF)131
adefovir .......................... 66
ADULT TUSSIN CHEST

(LORATADINE) ........ 144
ALLERGY
RELIEF(CHLORPHENIRAM
N) .............................. 144
ALLERGY
RELIEF(DIPHENHYDRAMIN)
.................................. 144
allopurinol ....................... 44

CONGESTION ......... 146

alogliptin ......................... 74

ADVAIR HFA ............... 166

alogliptin-metformin ........ 74
alosetron ...................... 108

ampicillin-sulbactam .......24
anagrelide.......................81
anastrozole .....................50
ANORO ELLIPTA .........166
ANTACID PLUS ANTI-GAS 144
ANTACID-SIMETHICONE144
ANTI-DIARRHEAL
(LOPERAMIDE) 138, 144
ANTIFUNGAL (TOLNAFTATE)
..................................138
ANTI-ITCH (HC) ...........144
anusol-hc ........................99
APOKYN ........................59
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apomorphine .................. 59

aztreonam ...................... 19

aprepitant ....................... 41

B

apri ............................... 117
APRODINE .................. 138
APTIOM ......................... 33
APTIVUS ........................ 71
ARCALYST .................. 125
aripiprazole .............. 61, 62
armodafinil ................... 168
ARNUITY ELLIPTA ...... 161
ARTHRITIS PAIN
(DICLOFENAC) ........ 144
ARTIFICIAL TEARS(PVALCHPOVID) ..................... 139
asenapine maleate ......... 62
aspirin .................. 139, 144
aspirin-dipyridamole ....... 83
ASSURE ID INSULIN SAFETY
................................... 77
atazanavir ...................... 71
atenolol .......................... 85
atenolol-chlorthalidone ... 88
atomoxetine ............. 94, 95
atorvastatin .................... 92

bacitracin .............. 139, 157

bisoprolol-hydrochlorothiazide
....................................88
BLEPHAMIDE S.O.P....155

bacitracin zinc .............. 139

BOOSTRIX TDAP 131, 132

bacitracin-polymyxin b.. 157

BOSULIF ........................51

baclofen.......................... 65

BRAFTOVI .....................51

balsalazide ................... 136

BREO ELLIPTA ............163

BALVERSA .................... 51

BRILINTA .......................83

balziva (28)................... 117

brimonidine ...................159

BARACLUDE ................. 66

BRIVIACT .................28, 29

BASAGLAR KWIKPEN U-100

bromocriptine..................59

INSULIN ..................... 77

brompheniramine-pseudoeph-

BCG VACCINE, LIVE (PF)131

dm .............................139

benazepril....................... 84

BROTAPP DM..............139

benazepril-hydrochlorothiazide
.................................... 88
benzonatate ................. 139

BRUKINSA .....................51

benzoyl peroxide .......... 139

buprenorphine hcl...........17

benztropine .................... 58
BESREMI ..................... 127
betaine ......................... 110
betamethasone dipropionate 99,
113
betamethasone valerate. 99

budesonide ...........136, 161
bumetanide.....................90
buprenorphine-naloxone 17
bupropion hcl ............35, 36
bupropion hcl (smoking deter)
....................................18
buspirone........................73

C

atovaquone-proguanil .... 58

betamethasone, augmented 99,
113
betaxolol ......................... 85

ATROVENT HFA ......... 162

bethanechol chloride .... 113

AUBAGIO ....................... 96

bexarotene ..................... 57

aubra eq ....................... 117

BEXSERO .................... 131

AUSTEDO ...................... 95

bicalutamide ................... 47

aviane .......................... 117

BICILLIN C-R ................. 24

AYR SALINE ................ 139

BICILLIN L-A .................. 24

calcium acetate(phosphat bind)
..................................107
calcium carbonate 139, 140

AYVAKIT ........................ 50

BIKTARVY ..................... 67

CALPHRON .................140

azathioprine ................. 128

bisacodyl ...................... 139

CALQUENCE .................51

azelastine ............. 156, 160

bisoprolol fumarate ......... 86

camila ...........................121

atovaquone .................... 57

azithromycin ................... 26

170

cabergoline ...................123
CABOMETYX .................51
calamine-zinc oxide ......139
calcipotriene .................101
calcitonin (salmon) .......137
calcitriol ........................137

CAPLYTA .......................62

CAPRELSA .................... 51
carbamazepine ........ 33, 73
carbidopa-levodopa . 59, 60
carboxymethylcellulose sodium
................................. 140
carisoprodol ................. 168
cartia xt .......................... 87
carvedilol ........................ 86
caspofungin.................... 42
cefaclor .......................... 21
cefadroxil........................ 21

CHILD MUCUS RELIEF
COUGH .................... 145
CHILDREN'S ALLERGY
(DIPHENHYD) .......... 145
CHILDREN'S COLD AND

clindamycin in 5 % dextrose .. 20
clindamycin phosphate20, 102
clindamycin-benzoyl peroxide 98
CLINIMIX 4.25%/D10W SULF
FREE ........................105

COUGH (PE) ............ 145

CLINIMIX 4.25%/D5W SULFIT

CHILDREN'S IBUPROFEN145

FREE ........................105

CHILDREN'S LORATADINE140

CLINIMIX E 4.25%/D10W SUL

CHILDREN'S SILFEDRINE140

FREE ........................105

CHILD'S ALL DAY

CLINIMIX E 4.25%/D5W SULF

ALLERGY(CETIR) .... 145

FREE ........................105

chlordiazepoxide hcl....... 73

clinisol sf 15 %..............106

chlordiazepoxide-clidinium109

clobazam ........................31

chlorhexidine gluconate . 97

clobetasol .......................99

chloroquine phosphate ... 58

clomipramine ..................39

chlorpromazine............... 40

clonazepam ....................32

chlorthalidone ................. 91

clonidine .........................83
clonidine hcl....................83

ceftriaxone ..................... 22

cholecalciferol (vitamin d3)154,
155
cholestyramine (with sugar) .. 92

cefuroxime axetil ............ 22

cholestyramine light ....... 92

cefuroxime sodium ... 22, 23

ciclopirox ................ 42, 102

celecoxib ........................ 14

cilostazol ........................ 83

CELONTIN ..................... 31

CIMDUO......................... 69

cephalexin ...................... 23

cimetidine ............. 109, 140

cetirizine ............... 140, 160

cinacalcet ..................... 137

CHANTIX ....................... 18

ciprofloxacin hcl...... 27, 159

CHANTIX CONTINUING

ciprofloxacin in 5 % dextrose 27

cefazolin ......................... 22
cefdinir ........................... 22
cefepime ........................ 22
cefixime .......................... 22
cefoxitin .......................... 22
cefpodoxime ................... 22
cefprozil.......................... 22
ceftazidime ..................... 22

MONTH BOX .............. 18
CHANTIX STARTING MONTH
BOX ............................ 18
CHEST CONGESTION RELIEF
DM ............................ 140
CHILD MUCINEX STUFFY
NOSE-CHST ............ 140

ciprofloxacin-dexamethasone
.................................. 159
citalopram....................... 37
CITRUCEL ................... 140
claravis ........................... 98
clarithromycin ................. 26
CLEARLAX .................. 145

clopidogrel ......................83
clorazepate dipotassium.32
clotrimazole .... 42, 140, 152
clotrimazole-betamethasone 101
clozapine ..................64, 65
COARTEM .....................58
codeine-guaifenesin .....146
COLACE CLEAR..........141
colchicine........................44
colesevelam ...................92
colestipol ........................92
colistin (colistimethate na)20
COMBIVENT RESPIMAT167
COMETRIQ ....................51
COMPLERA ...................68
compro ...........................40

clindamycin hcl ............... 19
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CONDOMS-PREM

deferasirox ................... 105

dilt-xr...............................87

LUBRICATED ........... 141

DELSTRIGO .................. 69

dimethyl fumarate ...........96

constulose .................... 108

DESCOVY...................... 69

diphenhydramine hcl ....141

COPIKTRA ..................... 51

desipramine.................... 39

diphenoxylate-atropine .108

CORLANOR ................... 88

desmopressin ............... 114

disopyramide phosphate 85

COSENTYX ................. 125

desogestrel-ethinyl estradiol 117

disulfiram ........................17

COTELLIC ..................... 51

desvenlafaxine succinate37

divalproex .......................29

CREON ........................ 110

dexamethasone............ 113

docosanol .....................143

cromolyn111, 141, 156, 165

dexamethasone sodium

docusate sodium ..........141

cryselle (28) ................. 117
cyanocobalamin (vitamin b-12)
......................... 141, 153
cyclobenzaprine ........... 168
cyclophosphamide ......... 46
cyclosporine ................. 128
cyclosporine modified .. 128
cyred eq ....................... 117
CYSTADANE ............... 111

D
d10 %-0.45 % sodium chloride
................................. 106
d2.5 %-0.45 % sodium chloride
................................. 106
d5 % and 0.9 % sodium
chloride ..................... 106
d5 %-0.45 % sodium chloride
................................. 106
dalfampridine ................. 96
DALIRESP ................... 165
danazol ........................ 116
dantrolene ...................... 65
dapsone ......................... 45
DAPTACEL (DTAP
PEDIATRIC) (PF) ..... 132
daptomycin..................... 20
DAURISMO .................... 51
DEEP SEA NASAL ...... 141
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phosphate ................. 158

dofetilide .........................85

dexmethylphenidate ....... 95

DOK..............................141

dextroamphetamine sulfate94

donepezil ........................34

dextroamphetamine-

dorzolamide ..................159

amphetamine .............. 94
dextrose 10 % and 0.2 % nacl
.................................. 106
dextrose 10 % in water (d10w)
.................................. 106
dextrose 5 % in water (d5w) 106
dextrose 5%-0.2 % sod chloride
.................................. 106
DIACOMIT ...................... 29

dorzolamide-timolol ......155
DOUBLE ANTIBIOTIC
(B.TRACN ZN) ..........152
DOVATO ........................67
doxazosin .....................112
doxepin ...........................39
doxy-100.........................28
doxycycline hyclate ........28

DIALYVITE VITAMIN D 141

doxycycline monohydrate28

diazepam........................ 32

DRIZALMA SPRINKLE ..37

diazepam intensol .......... 32

dronabinol.......................41

diazoxide ........................ 77

drospirenone-ethinyl estradiol
..................................117
droxidopa........................83

diclofenac potassium...... 14
diclofenac sodium .. 14, 158
dicloxacillin ..................... 24
dicyclomine .................. 109
digitek ............................. 88
digox............................... 88
digoxin ...................... 88, 89
dihydroergotamine ......... 44
DILANTIN ....................... 33
diltiazem hcl ................... 87

DUAVEE.......................122
duloxetine .......................96
DUREX AVANTI BARE REAL
FEEL .........................141
dutasteride....................112
D-VI-SOL ......................141

E
econazole .......................42
ED A-HIST DM .............141

ED CHLORPED JR ...... 141

EPIDIOLEX .................... 29

exemestane ....................50

EDURANT ...................... 68

epinephrine .................. 163

EXKIVITY .......................52

efavirenz ........................ 68

EPIVIR HBV ................... 66

ezetimibe ........................92

efavirenz-emtricitabin-tenofov 69

eplerenone ..................... 91

ezetimibe-simvastatin .....92

efavirenz-lamivu-tenofov disop
................................... 69
ELIGARD ..................... 123

EPRONTIA ..................... 29

F

ELIGARD (3 MONTH) .. 123
ELIGARD (4 MONTH) .. 123
ELIGARD (6 MONTH) .. 123
ELIQUIS ......................... 79
ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D
START ........................ 79
ELMIRON ..................... 113
EMCYT .......................... 48
EMSAM .......................... 36
emtricitabine ................... 69
emtricitabine-tenofovir (tdf)70
EMTRIVA ....................... 70

ergocalciferol (vitamin d2)154
ergoloid .......................... 34
ergotamine-caffeine ....... 44
ERIVEDGE..................... 51
ERLEADA ...................... 47
erlotinib........................... 51
errin .............................. 121
ertapenem ...................... 25
ery pads ....................... 102
ERYTHROCIN ............... 26
ERYTHROCIN (AS
STEARATE) ............... 26
erythromycin..... 26, 27, 157

falmina (28) ..................117
famciclovir ......................67
famotidine .....................109
FANAPT .........................62
FC2 FEMALE CONDOM142
febuxostat .......................44
felbamate........................29
felodipine ........................87
fenofibrate ......................91
fenofibrate micronized ....91
fenofibrate nanocrystallized91
fenofibric acid (choline) ..91
fentanyl ...........................15

erythromycin with ethanol102

fentanyl citrate ................16
FERGON ......................142
FERRETTS ..................142

ENBREL ....................... 128

erythromycin-benzoyl peroxide
.................................... 98
ESBRIET ...................... 166

ENBREL MINI .............. 128

escitalopram oxalate ...... 37

ferrous fumarate ...........142

ENBREL SURECLICK . 128

esomeprazole magnesium110,
145
estradiol........................ 116

ferrous gluconate..142, 147

enalapril maleate ............ 84
enalapril-hydrochlorothiazide .89

endocet .......................... 14
ENEMA DISPOSABLE 141
ENGERIX-B (PF) ......... 132
ENGERIX-B PEDIATRIC (PF)
................................. 132
enoxaparin ..................... 80

ethacrynic acid ............... 90
ethambutol ..................... 46
ethosuximide .................. 31
ethynodiol diac-eth estradiol 117

enpresse ...................... 117

etravirine ........................ 68

ENSURE CLEAR ......... 142

everolimus (antineoplastic)52,
128
everolimus

entacapone .................... 58
entecavir ........................ 66
ENTRESTO ................... 89
enulose ........................ 108

(immunosuppressive)52, 128
EVOTAZ ......................... 71

FERRIMIN 150 .............142

ferrous sulfate140, 142, 143
FETZIMA ........................37
FIBER-LAX ...................143
finasteride .....................112
FINTEPLA ......................29
FIRMAGON KIT W DILUENT
SYRINGE..................123
FIRVANQ .......................20
FLEBOGAMMA DIF .....125
flecainide ........................85
FLEET GLYCERIN (ADULT)
..................................143
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FLEET GLYCERIN (CHILD) 143
FLEET PEDIATRIC ...... 143
FLOVENT DISKUS ...... 161
FLOVENT HFA ............ 161
fluconazole ..................... 42
fluconazole in nacl (iso-osm) .42
flucytosine ...................... 42
fludrocortisone ............. 113
flunisolide ..................... 161
fluocinolone ............ 99, 100
fluocinonide .................. 100
fluoride (sodium) .......... 152
fluorometholone ........... 158
fluorouracil ................... 101
fluoxetine........................ 38
fluphenazine decanoate . 60
fluphenazine hcl ............. 60
flurbiprofen sodium ...... 158
flutamide ........................ 47
fluticasone propionate .. 162
fluticasone propion-salmeterol
......................... 163, 166
fluvoxamine .................... 38
folic acid ....................... 143
fondaparinux .................. 80
fosamprenavir ................ 71
fosinopril......................... 84
fosinopril-hydrochlorothiazide 89
FOSRENOL ................. 107
FOTIVDA ....................... 52
FRAGMIN ...................... 80
FULPHILA ...................... 81
furosemide ..................... 90
FUZEON ........................ 70
FYCOMPA ..................... 29
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G
gabapentin ..................... 32
galantamine.................... 35
GAMMAGARD LIQUID 125
GAMUNEX-C ............... 125

granisetron hcl ................41
griseofulvin microsize .....42
guanfacine ................83, 95
GYNOL II ......................147

H

GARDASIL 9 (PF) ........ 132

hailey 24 fe ...................118

gauze pad ...................... 77

haloperidol ......................61

gavilyte-c ...................... 108

haloperidol decanoate ....60

gavilyte-g ...................... 108

haloperidol lactate ..........60

GAVRETO...................... 48

HAVRIX (PF) ................132

gemfibrozil ...................... 91

heparin (porcine) ............80

generlac ....................... 108

HIBERIX (PF) ...............132

gengraf ......................... 128

HUMALOG MIX 50-50 INSULN

GENOTROPIN ............. 115
GENOTROPIN MINIQUICK 115

U-100 ..........................77
HUMALOG MIX 75-25(U-

gentak .......................... 157

100)INSULN ...............77

gentamicin .............. 19, 157

HUMIRA .......................129

gentamicin in nacl (iso-osm) . 19

HUMIRA PEN ...............129

GENTEAL TEARS MODERATE
.................................. 143
GENVOYA ..................... 67

HUMIRA PEN CROHNS-UC-

GERI-MUCIL (ASPARTAME) 143
GILENYA........................ 96
GILOTRIF....................... 52
glatiramer ....................... 97
glatopa ........................... 97
glimepiride ...................... 74
glipizide .......................... 74
glipizide-metformin ......... 74
GLUCAGON EMERGENCY KIT
(HUMAN) .................... 77
glucose ......................... 143
glyburide......................... 74
glyburide micronized ...... 74
glyburide-metformin . 74, 75
glycopyrrolate ............... 109

HS START ................129
HUMIRA PEN PSOR-UVEITSADOL HS ..................129
HUMIRA(CF) ................130
HUMIRA(CF) PEDI CROHNS
STARTER .................129
HUMIRA(CF) PEN........130
HUMIRA(CF) PEN CROHNSUC-HS ......................129
HUMIRA(CF) PEN PEDIATRIC
UC.............................129
HUMIRA(CF) PEN PSOR-UVADOL HS ..................129
HUMULIN 70/30 U-100
INSULIN......................77

HUMULIN N NPH U-100
INSULIN ..................... 78

IMOVAX RABIES VACCINE
(PF)........................... 132

isoniazid .........................46
isosorbide dinitrate .........93

HUMULIN R REGULAR U-100

INCRELEX ................... 115

isosorbide mononitrate93, 94

INSULN ...................... 78

INCRUSE ELLIPTA ...... 162

isotretinoin ......................98

HUMULIN R U-500 (CONC)

indapamide..................... 91

itraconazole ....................42

INSULIN ..................... 78

indomethacin .................. 14

ivermectin .......................57

hydralazine..................... 93

INFANRIX (DTAP) (PF) 132

IXIARO (PF) .................133

hydrochlorothiazide .. 89, 91

INGREZZA ..................... 96

J

hydrocodone-acetaminophen 16

INGREZZA INITIATION PACK
.................................... 96
INLYTA..................... 52, 53

JAKAFI ...........................53
jantoven ..........................81

INQOVI........................... 48

JANUMET XR ................75

INREBIC......................... 53

JANUVIA ........................75

hydrocortisone-acetic acid160

insulin lispro ................... 78

jasmiel (28) ...................118

hydrocortisone-aloe vera147

insulin lispro protamin-lispro.. 78

JULUCA .........................70

hydromorphone .............. 16

INSULIN SYRINGE-NEEDLE

junel 1.5/30 (21) ...........118

hydroxychloroquine ........ 58

U-100 .......................... 78

junel 1/20 (21) ..............118

hydroxyurea ................... 48

INTELENCE ................... 68

junel fe 1.5/30 (28) .......118

hydroxyzine hcl ............ 160

INTRALIPID ................. 106

junel fe 1/20 (28) ..........118

hydroxyzine pamoate ... 160

INTRON A .................... 127

K

I

INVEGA HAFYERA ........ 62

KALYDECO ..................164

INVEGA SUSTENNA ..... 62

KAOPECTATE (BISMUTH

hydrocodone-ibuprofen .. 16
hydrocortisone100, 113, 136,
147
hydrocortisone acetate . 147

ibandronate .................. 137
IBRANCE ................. 50, 52

JANUMET ......................75

INVEGA TRINZA ............ 62

SUBSALICY) ............147

INVOKAMET .................. 75

ketoconazole ............42, 43

INVOKAMET XR ............ 75

ketorolac .......................158

INVOKANA..................... 75

KINRIX (PF) .................133

IPOL ............................. 133

KISQALI .........................53

ipratropium bromide ..... 162

KISQALI FEMARA CO-PACK 48

ipratropium-albuterol .... 167

klor-con.........................105

irbesartan ....................... 84

klor-con m10.................103
klor-con m15.................103

imipramine hcl ................ 39

irbesartan-hydrochlorothiazide
.................................... 89
IRESSA .......................... 53

imipramine pamoate ...... 39

ISENTRESS ................... 67

KOSELUGO ...................53

imiquimod ..................... 101

ISENTRESS HD ............. 67

L

ISOLYTE S PH 7.4 ....... 103

labetalol ..........................86

ibu .................................. 14
ibuprofen ................ 14, 145
icatibant........................ 124
ICLUSIG ......................... 52
icosapent ethyl ............... 92
IDHIFA ........................... 48
imatinib........................... 52
IMBRUVICA ................... 52
imipenem-cilastatin ........ 26

KONSYL (SUGAR).......147
KORLYM ........................77
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lacosamide ..................... 33

levonorg-eth estrad triphasic 118

LUPRON DEPOT .........124

LACRISERT ................. 155

levora-28 ...................... 118

lactulose ....................... 108

levothyroxine ................ 122

lamivudine ................ 66, 70

LEXIVA........................... 71

lamivudine-zidovudine ... 70

LICE KILLING .............. 145

lamotrigine ..................... 30

LICE SOLUTION .......... 143

LANCETS,ULTRA THIN147

LICE TREATMENT

LUPRON DEPOT (3 MONTH)
..................................123
LUPRON DEPOT (4 MONTH)
..................................123
LUPRON DEPOT (6 MONTH)
..................................124
LYBALVI ...................63, 73

(PERMETHRIN) ....... 147

LYNPARZA ....................49

LANTUS SOLOSTAR U-100

lidocaine ......................... 17

LYSODREN..................122

INSULIN ..................... 78

lidocaine hcl ................... 17

M

LANTUS U-100 INSULIN78

lidocaine viscous ............ 17

lapatinib.......................... 53

lidocaine-prilocaine ........ 17

larin 1.5/30 (21) ............ 118

linezolid .......................... 20

larin 1/20 (21) ............... 118

linezolid in dextrose 5% . 20

latanoprost ................... 159

LINZESS ...................... 108

LATUDA ......................... 62

liothyronine ................... 122

ledipasvir-sofosbuvir ...... 66

lisinopril .......................... 84

leena 28 ....................... 118

lisinopril-hydrochlorothiazide . 89

leflunomide................... 125

lithium carbonate ...... 73, 74

lenalidomide ................... 47

lithium citrate .................. 74

LENVIMA ....................... 53

LOHIST - D .................. 147

lessina .......................... 118

LOKELMA .................... 107

letrozole ......................... 50

LONSURF ...................... 49

leucovorin calcium ......... 48

loperamide ................... 109

LEUKERAN .................... 46

lopinavir-ritonavir ............ 71

LEUKINE ........................ 81

loratadine ..................... 140

leuprolide ..................... 123

lorazepam ...................... 32

levalbuterol hcl ............. 164

LORBRENA ................... 54

levetiracetam .................. 30

loryna (28) .................... 118

levobunolol ................... 158

losartan .......................... 84

levocarnitine ................. 106

losartan-hydrochlorothiazide . 89

levocetirizine ................ 160

lovastatin ........................ 92

levofloxacin ............ 27, 157

loxapine succinate.......... 61

levofloxacin in d5w ......... 27

lubiprostone.................. 108

levonorgestrel-ethinyl estrad 118

LUMAKRAS ................... 49

lansoprazole......... 110, 145

176

magnesium citrate ........148
magnesium oxide .........148
magnesium sulfate .......103
malathion ......................102
maraviroc........................70
MARPLAN ......................36
MATULANE ....................46
MAXI-TUSS TR ............148
meclizine ................40, 148
medroxyprogesterone ..121
mefloquine ......................58
megestrol..............121, 148
MEKINIST ......................54
MEKTOVI .......................54
meloxicam ......................14
memantine......................35
MENACTRA (PF) .........133
MENQUADFI (PF) ........133
MENVEO A-C-Y-W-135-DIP
(PF) ...........................133
meprobamate .................73
mercaptopurine ............130
meropenem ....................26
mesalamine ..................136
MESNEX ........................57
metformin .................75, 76

methazolamide ............. 159

minocycline .................... 28

NATACYN ....................157

methimazole ................. 124

minoxidil ......................... 93

nateglinide ......................76

methocarbamol ............ 168

MINTOX PLUS ............. 149

NATURAL FIBER LAXATIVE

methotrexate sodium ... 130

mirtazapine..................... 36

(SUGAR)...................149

methotrexate sodium (pf)130

misoprostol ................... 109

NAYZILAM .....................32

methoxsalen ................. 101

M-M-R II (PF) ............... 133

necon 0.5/35 (28) .........119

methyldopa .................... 83

modafinil ....................... 168

nefazodone.....................38

methylphenidate hcl ....... 95

molindone....................... 61

neomycin ........................19

methylprednisolone ...... 114

mometasone ................ 100

neomycin-bacitracin-poly-hc 155

methyltestosterone ....... 116

montelukast .................. 162

metoclopramide hcl ...... 109

morphine .................. 15, 16

metolazone .................... 91

morphine concentrate .... 16

neomycin-bacitracin-polymyxin
..................................157
neomycin-polymyxin b-

metoprolol succinate ...... 86

MOTION SICKNESS

metoprolol ta-hydrochlorothiaz
................................... 89
metoprolol tartrate .......... 86
metronidazole ................ 20
metronidazole in nacl (iso-os) 20
metyrosine ..................... 89
mexiletine ....................... 85
MI-ACID GAS
RELIEF(SIMETHICON)148
micafungin...................... 43
miconazole nitrate ........ 148
miconazole-3.................. 43

RELIEF(MECLIZ) ..... 149
MOVANTIK .................. 108
moxifloxacin ................. 157
MUCUS RELIEF ER .... 147
MULTAQ ........................ 85
mupirocin...................... 102
MURO 128 ................... 149
mycophenolate mofetil . 130
mycophenolate sodium 130
myorisan......................... 98
MYRBETRIQ ................ 112

N

MICONAZOLE-3 .......... 148

nabumetone ................... 14

MICONAZOLE-7 .. 145, 152

nadolol............................ 86

microgestin 1.5/30 (21) 119

nafcillin ........................... 24

microgestin 1/20 (21) ... 119

naloxone......................... 18

microgestin fe 1.5/30 (28)119

naltrexone ...................... 18

microgestin fe 1/20 (28) 119

NAPHCON-A................ 149

midodrine ....................... 83

naproxen ........................ 15

migergot ......................... 44

naproxen sodium.......... 145

MILK OF MAGNESIA ... 145

NARCAN ........................ 18

MILK OF MAGNESIA

NASAL ALLERGY ........ 146

CONCENTRATED ... 148

dexameth ..........155, 156
neomycin-polymyxin-gramicidin
..................................156
neomycin-polymyxin-hc156, 160
NERLYNX ......................54
NEUPRO ........................59
nevirapine .................68, 69
NEXAVAR ......................54
niacin .............. 92, 149, 150
NIACIN FLUSH FREE ..149
niacor..............................92
nicotine .................149, 150
nicotine (polacrilex) ......146
NICOTROL .....................18
NICOTROL NS ...............18
nifedipine ........................87
nikki (28) .......................119
nilutamide .......................47
NINLARO .......................49
nitazoxanide ...................58
nitrofurantoin ..................21
nitrofurantoin macrocrystal21
nitrofurantoin monohyd/m-cryst
....................................21
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nitroglycerin .................... 94

OFEV ........................... 166

NIVESTYM ..................... 82

ofloxacin ......... 27, 157, 160

norethindrone (contraceptive)
................................. 122
norethindrone acetate .. 122

olanzapine ...................... 63

norethindrone ac-eth estradiol
................................. 119
norethindrone-e.estradiol-iron
................................. 119
norgestimate-ethinyl estradiol
................................. 119
nortrel 0.5/35 (28) ........ 120
nortrel 1/35 (21) ........... 120
nortrel 1/35 (28) ........... 120
nortrel 7/7/7 (28) .......... 120
nortriptyline .................... 40
NORVIR ......................... 71
NOVOLIN 70/30 U-100
INSULIN ..................... 79
NOVOLIN N NPH U-100
INSULIN ..................... 79
NOVOLIN R REGULAR U-100
INSULN ...................... 79
noxafil............................. 43
NUBEQA ........................ 47
NUCALA ...................... 167
NUEDEXTA ................... 96
NUPLAZID ..................... 63
NUTRILIPID ................. 106
nyamyc........................... 43
nystatin........................... 43
nystatin-triamcinolone .. 101
nystop ............................ 43

O
octreotide acetate ........ 124
ODEFSEY ...................... 70
ODOMZO ....................... 54

178

olopatadine........... 144, 156
omega-3 acid ethyl esters93
omeprazole .......... 110, 146
OMNITROPE ............... 115
ondansetron ................... 41
ondansetron hcl.............. 41
ONETOUCH VERIO TEST
STRIPS..................... 150
ONUREG ....................... 48
OPCON-A .................... 150
OPTION-2 .................... 150
ORACEA ........................ 28
ORENCIA ............. 125, 126
ORENCIA CLICKJECT 125
ORGOVYX ..................... 49
ORKAMBI..................... 164
oseltamivir ...................... 72
OTEZLA ....................... 102
OTEZLA STARTER ..... 130
oxacillin .......................... 25
oxacillin in dextrose(iso-osm) 25
oxandrolone ................. 115
OXBRYTA ...................... 81
oxcarbazepine ................ 34
OXERVATE.................. 156
oxybutynin chloride ...... 112
oxycodone ...................... 16
oxycodone-acetaminophen16

P
PAIN RELIEF
(ACETAMINOPHEN) 146
paliperidone ....................63
PANRETIN ...................102
pantoprazole.................110
paricalcitol ....................137
paromomycin ..................19
paroxetine hcl .................38
PASER ...........................46
PATADAY ONCE DAILY
RELIEF .....................150
PEDIA-LAX STOOL
SOFTENER ..............143
PEDIARIX (PF) .............133
PEDIATRIC COUGH AND
COLD ........................150
PEDVAX HIB (PF) ........133
peg 3350-electrolytes ...108
PEGASYS ....................127
peg-electrolyte soln ......108
PEMAZYRE....................54
PEN NEEDLE, DIABETIC79
penicillamine.................113
penicillin g pot in dextrose25
penicillin g potassium .....25
penicillin g procaine ........25
penicillin g sodium ..........25
penicillin v potassium .....25
PENTACEL (PF) ..........133
pentamidine ....................58

OXYTROL FOR WOMEN150

pentoxifylline...................89

OYSTER SHELL CALCIUM 500
.................................. 150

permethrin ....................102

periogard ........................97
perphenazine..................40

phenelzine...................... 36
phenobarbital ................. 32
phenoxybenzamine ........ 83
phentermine ................. 150
phenytoin ....................... 34
phenytoin sodium extended ...34
PHOSPHA 250 NEUTRAL150
phytonadione (vitamin k1)150
PIFELTRO ..................... 69
pilocarpine hcl ........ 98, 159
pimecrolimus ................ 100
pimozide......................... 61
pindolol........................... 86
PINK BISMUTH ........... 150
pioglitazone .................... 76
pioglitazone-glimepiride . 76
piperacillin-tazobactam .. 25
PIQRAY ......................... 54

potassium chloride-d5-0.9%nacl
.................................. 104
potassium citrate .......... 104
pramipexole.................... 59
prasugrel ........................ 83
pravastatin...................... 92
praziquantel.................... 57
prazosin.......................... 84
prednisolone................. 114
prednisolone acetate .... 158
prednisolone sodium phosphate
.......................... 114, 158
prednisone ................... 114
prednisone intensol ...... 114
pregabalin ...................... 31
PREMARIN .................. 117
PREMPRO ................... 120
PRENATAL .................. 151

PLASMA-LYTE A ......... 103

prenatal vitamin plus low iron
.................................. 107
prenatal vits96-iron fum-folic 151

PLEGRIDY ..................... 97

prevalite.......................... 93

podofilox....................... 102

previfem ....................... 120

polyethylene glycol 3350151

PREVYMIS..................... 65

polymyxin b sulf-trimethoprim
................................. 156
polyvinyl alcohol ........... 151

PREZCOBIX .................. 71

PLASMA-LYTE 148 ..... 103

POMALYST ................... 47
portia 28 ....................... 120
posaconazole ................. 43
potassium chlorid-d5-0.45%nacl
................................. 103
potassium chloride ....... 104
potassium chloride in 5 % dex
................................. 103
potassium chloride in water103
potassium chloride-d5-0.2%nacl
................................. 104

PREZISTA...................... 72
PRIFTIN ......................... 46
primaquine ..................... 58
primidone ....................... 32
probenecid ..................... 44
prochlorperazine ............ 40
prochlorperazine maleate40
PROCRIT ....................... 82
procto-med hc .............. 100

PROLIA ........................137
PROMACTA ...................82
promethazine..................40
promethazine-codeine ..151
promethazine-dm .........151
promethazine-phenylephcodeine .....................151
promethazine-phenylephrine
..................................151
promethegan ..................41
propafenone ...................85
propranolol .....................86
propylthiouracil .............124
PROQUAD (PF) ...........133
PROSOL 20 % .............107
protriptyline .....................40
PULMOZYME...............164
PURIXAN .......................48
pyrazinamide ..................46
pyridostigmine bromide ..45
pyridoxine (vitamin b6)151, 154
pyrimethamine ................58

Q
QINLOCK .......................54
QUADRACEL (PF) .......134
quetiapine .................36, 63
quinapril ..........................84
quinapril-hydrochlorothiazide 89
quinidine gluconate ........85
quinidine sulfate .............85
quinine sulfate ................58
QVAR REDIHALER......162

R
RABAVERT (PF) ..........134

proctosol hc .................. 100

raloxifene ......................122

proctozone-hc .............. 136

ramelteon .....................168
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ramipril ........................... 84

rivastigmine .................... 35

silver sulfadiazine .........102

ranolazine ...................... 90

rivastigmine tartrate ........ 35

simethicone ..................146

rasagiline........................ 60

rizatriptan ....................... 45

simvastatin .....................92

RAYALDEE .................. 137

ropinirole ........................ 59

sirolimus ...............130, 131

REBIF (WITH ALBUMIN)97

rosuvastatin .................... 92

SIRTURO .......................46

REBIF REBIDOSE ......... 97

ROTARIX ..................... 134

SKYRIZI .......................126

REBIF TITRATION PACK97

ROTATEQ VACCINE ... 134

sodium bicarbonate ......152

reclipsen (28) ............... 120

ROZLYTREK.................. 54

sodium chloride ....105, 152

RECOMBIVAX HB (PF)134

RUBRACA...................... 54

sodium chloride 0.45 % 104

RECTIV .......................... 94

rufinamide ...................... 34

sodium chloride 0.9 % ..104

REESE'S PINWORM

RUKOBIA ....................... 70

sodium chloride 3 % hypertonic
..................................104
sodium chloride 5 % hypertonic
..................................105
sodium phenylbutyrate .111

MEDICINE ................ 151

RYDAPT......................... 54

RELENZA DISKHALER . 72

RYNEX PE ................... 151

repaglinide ..................... 76

RYNEX PSE................. 151

REPATHA PUSHTRONEX93

S

REPATHA SURECLICK 93
REPATHA SYRINGE ..... 93
RESTASIS ........... 130, 156
RESTASIS MULTIDOSE156
RETACRIT ..................... 82
RETEVMO ..................... 49
REVLIMID ...................... 47
REXULTI ........................ 63
REYATAZ ...................... 72
ribavirin .......................... 66
RIDAURA ..................... 126
rifabutin .......................... 46
rifampin .......................... 46
riluzole............................ 96
rimantadine .................... 72
RINVOQ ....................... 126
risedronate ................... 137
RISPERDAL CONSTA ... 63
risperidone ............... 63, 64
ritonavir .......................... 72
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sapropterin ................... 111

sodium polystyrene sulfonate
..................................107
sofosbuvir-velpatasvir.....66

SAVELLA ....................... 96

SOLTAMOX ...................48

SCALPICIN ANTI-ITCH 151

SOMAVERT .................124

SCEMBLIX ............... 54, 55

sotalol .............................85

scopolamine base .......... 41

sotalol af .........................85

SECUADO ..................... 64

SPIRIVA RESPIMAT ....162

SEGLUROMET .............. 76

SPIRIVA WITH HANDIHALER
..................................163
spironolactone ................91

SANTYL ....................... 102

selegiline hcl................... 60
selenium sulfide ........... 100
SELZENTRY .................. 70
SENNA ......................... 152
SEREVENT DISKUS ... 164
sertraline ........................ 38
setlakin ......................... 120
sevelamer carbonate .... 107
sevelamer hcl ............... 107
SHINGRIX (PF) ............ 134
SIGNIFOR .................... 124
sildenafil (pulm.hypertension)
.................................. 166

spironolacton-hydrochlorothiaz
....................................90
sprintec (28) .................120
SPRITAM .......................30
SPRYCEL.......................55
sronyx ...........................120
STEGLATRO..................76
STEGLUJAN ..................76
STELARA .....................126
STIOLTO RESPIMAT...166
STIVARGA .....................55

STOMACH RELIEF146, 152

TAFINLAR ...................... 55

thiamine hcl (vitamin b1)153

STOOL SOFTENER .... 146

TAGRISSO..................... 55

streptomycin ................... 19

TAKHZYRO.................. 125

STRIBILD ....................... 68

TALTZ AUTOINJECTOR126

thiamine mononitrate (vit b1)
..................................153
thioridazine .....................61

STRIVERDI RESPIMAT164

TALTZ SYRINGE ......... 126

sucralfate ..................... 110

TALZENNA .................... 55

SUDOGEST ................. 152

tamoxifen........................ 48

SUDOGEST COLD AND

tamsulosin .................... 112

ALLERGY ................. 153

TARGRETIN .................. 57

sulfacetamide sodium .. 157

tarina 24 fe ................... 120

sulfacetamide sodium (acne) .27

TASIGNA ....................... 55

sulfacetamide-prednisolone .156

tazarotene ...................... 98

sulfadiazine .................... 27

TAZORAC ...................... 98

sulfamethoxazole-trimethoprim
............................. 27, 28
sulfasalazine ................ 136

taztia xt ........................... 87

sulindac .......................... 15
sumatriptan succinate .... 45
SUNITINIB ..................... 55
SUPER OMEGA-3 ....... 153
SUPRAX ........................ 23
SUTENT ......................... 55
SYMBICORT ................ 167
SYMDEKO ................... 165
SYMLINPEN 120 ........... 76
SYMLINPEN 60 ............. 76
SYMPAZAN ................... 33
SYMTUZA ...................... 68
SYNAREL .................... 124
SYNRIBO ....................... 49

T
TABLOID ........................ 48
TABRECTA .................... 55
tacrolimus............. 100, 131
tadalafil (pulm. hypertension)
................................. 166

TAZVERIK...................... 56
TDVAX ......................... 134
TEFLARO....................... 23
temazepam .................. 168
TENIVAC (PF).............. 134
tenofovir disoproxil fumarate . 66
TEPMETKO ................... 56
terazosin....................... 112
terbinafine hcl ......... 43, 153
terbutaline .................... 164
terconazole..................... 43
TERIPARATIDE ........... 137
testosterone ................. 116
testosterone cypionate . 116
testosterone enanthate 116
TETANUS,DIPHTHERIA TOX
PED(PF) ................... 135
tetrabenazine ................. 96
tetracycline ..................... 28
THALOMID..................... 47
theophylline .................. 165

thiothixene ......................61
tiagabine .........................33
TIBSOVO .......................50
TICOVAC .....................135
tigecycline.......................21
timolol maleate .......86, 158
TIVICAY .........................68
TIVICAY PD ...................68
tizanidine ........................65
TOBI PODHALER ........165
tobramycin ....................157
tobramycin in 0.225 % nacl165
tobramycin sulfate ..........19
tolcapone ........................58
tolterodine.....................112
topiramate ......................30
toremifene ......................47
torsemide........................90
TOUJEO MAX U-300
SOLOSTAR ................79
TOUJEO SOLOSTAR U-300
INSULIN......................79
tramadol ...................15, 16
tranexamic acid ..............83
tranylcypromine ..............36
TRAVASOL 10 % .........107
travoprost .....................159
trazodone .......................38
TRECATOR....................46
TRELEGY ELLIPTA .....167
tretinoin.....................98, 99
tretinoin (antineoplastic) .57

181

triamcinolone acetonide98, 100,
101
triamterene-hydrochlorothiazid
................................... 90
triazolam ........................ 73
trientine ........................ 105
tri-estarylla ................... 120
trifluoperazine ................ 61
trifluridine ..................... 157
trihexyphenidyl ............... 58

TWINRIX (PF) .............. 135

vigabatrin ........................33

TYBOST ......................... 71

vigadrone........................33

TYMLOS ...................... 137

VIIBRYD .........................39

TYPHIM VI ................... 135

VIMPAT ..........................34

U

VIRACEPT .....................72

UDENYCA...................... 82
UKONIQ ......................... 56
ursodiol......................... 109

V
VAGINAL CONTRACEPTIVE

tri-legest fe ................... 120

FOAM ....................... 153

tri-lo-estarylla ............... 120

valacyclovir..................... 67

tri-lo-sprintec ................ 121

VALCHLOR .................... 46

trimethoprim ................... 21

valganciclovir.................. 65

trimipramine ................... 40

valproic acid ................... 44

TRINTELLIX ................... 38

valproic acid (as sodium salt) 30

TRIPLE ANTIBIOTIC ... 153

valsartan......................... 84

tri-sprintec (28) ............. 121

valsartan-hydrochlorothiazide 90

TRIUMEQ ...................... 71

VALTOCO ...................... 33

TRIUMEQ PD ................ 71

vancomycin .................... 21

trivora (28).................... 121

VAQTA (PF) ................. 135

tri-vylibra lo................... 121

VARIVAX (PF).............. 135

trospium ....................... 112

VASCEPA ...................... 93

TRULICITY .................... 76
TRUSELTIQ ................... 56

VCF CONTRACEPTIVE GEL
.................................. 153
VEMLIDY ....................... 66

TRUSTEX-RIA NON-LUB

VENCLEXTA .................. 56

TRUMENBA ................. 135

CONDOMS ............... 153
TRUZONE PEAK FLOW
METER ..................... 153
TUKYSA ......................... 49
TURALIO ....................... 56
TUSSIN CF (PE-DM-GUAIF)
................................. 146
TUSSIN DM ................. 146
TUSSIN DM MAX ........ 153
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VENCLEXTA STARTING PACK
.................................... 56
venlafaxine ..................... 38
VENTOLIN HFA ........... 164
verapamil........................ 88
VERSACLOZ ................. 65
VERZENIO ..................... 56
VIBERZI ....................... 109
VICTOZA 3-PAK ............ 76

VIREAD ..........................66
vitamin a .......................153
VITAMIN B-1 ................153
VITAMIN B-2 ................154
VITAMIN C ...................154
VITAMIN D3 .................154
vitamin e (dl, acetate) ...155
VITRAKVI .......................56
VIZIMPRO ......................56
voriconazole .............43, 44
VOTRIENT .....................57
VRAYLAR.......................64

W
warfarin...........................81
WELIREG .......................49
wixela inhub..................167
WOMEN'S LAXATIVE
(BISACODYL) ...........155

X
XALKORI ........................57
XARELTO.......................81
XARELTO DVT-PE TREAT 30D
START ........................81
XATMEP.......................131
XCOPRI..........................31
XCOPRI MAINTENANCE
PACK ..........................31
XCOPRI TITRATION PACK .. 31
XELJANZ......................126
XELJANZ XR........127, 131
XERMELO ....................109

XGEVA ......................... 137
XIFAXAN ........................ 21
XIIDRA ......................... 158
XOLAIR ........................ 127
XOSPATA ...................... 57
XPOVIO ................... 49, 50
XTANDI .......................... 47
XYREM ........................ 168

Z
ZADITOR ..................... 155
zafirlukast ..................... 162
zaleplon ........................ 168
ZARXIO .......................... 82
ZEJULA .......................... 57
ZELAPAR ....................... 60
ZELBORAF .................... 57

Y

ZEMAIRA ..................... 111

YF-VAX (PF) ................ 135

zenatane ........................ 99

YONSA .......................... 47

ZENPEP ....................... 111
ZEPATIER...................... 66

zidovudine ......................70
ZIEXTENZO ...................82
ziprasidone hcl ...............64
ziprasidone mesylate......64
ZIRGAN ........................158
ZOLINZA ........................50
zolpidem .......................168
zonisamide .....................34
zovia 1-35 (28) .............121
ZYDELIG ........................57
ZYKADIA ........................57
ZYPREXA RELPREVV ..64

183

Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice
Gọi: 1-877-273-IEHP (4347)

Cuộc gọi đến số điện thoại này được miễn cước.

Theo công thức

Chương Trình IEHP DualChoice Cal MediConnect
(Chương Trình Medicare-Medicaid)

8 giờ sáng – 8 giờ tối (Múi Giờ Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần,
bao gồm cả ngày nghỉ lễ.
Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice cũng cung cấp dịch vụ thông
dịch ngôn ngữ miễn phí cho những người không nói Tiếng Anh.

TTY: 1-800-718-4347
Số này cần thiết bị điện thoại đặc biệt và chỉ dành cho những
người gặp khó khăn về nghe hoặc nói. Cuộc gọi đến số điện
thoại này được miễn cước.
8 giờ sáng - 8 giờ tối (Múi Giờ Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần,
bao gồm cả ngày nghỉ lễ.

Fax: (909) 890-5877
Gửi thư tới: IEHP Dual Choice

P.O. Box 1800, Rancho Cucamonga, CA 91729-1800
Email: memberservices@iehp.org

Trang web: www.iehp.org
©2022 Inland Empire Health Plan. Bảo Lưu Mọi Quyền. Cập nhật: ngày 26 tháng 7 năm 2022
H5355_CMC_22_2246673V_Final 8 Approved

1-877-273-IEHP (4347)
1-800-718-4347 TTY
8 giờ sáng - 8 giờ tối (Múi Giờ Thái Bình Dương), 7 ngày một tuần,
bao gồm cả ngày nghỉ lễ.
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năm 2022

