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 اسیو.گروه ایمنی سازی پ1
 رد

 قیمت دارو قدرت دارو شکل دارو کد اختصاصی نام تجاری نام دارو یف

1 
ایمونوگلوبولین 

 وریدی
IVIG 973602 vial= 5gr 

درمان نگهدارنده در   - ایمنی سازی پاسیو

بیمارانی که بدن آنها قادر به تولید مقادیر کافی 

 . باشد نمی IgG های آنتی بادی
7250000 

2 
ایمونوگلوبولین 

 Bهپاتیت 
HBIG 100067 vial = 180 U/mL 

برای پیشگیری از ابتالی  - ایمنی سازی پاسیو

 Bنوزاد متولد شده از مادر دارای هپاتیت 

 ساعت بعد از تولد 72حداکثر تا 
1450000 

3 
ایمونوگلوبولین 

 Dآنتی 
 Rhogam 973131روفیالک=

Rhogam= 300 mcg For IM 

 
جلوگیری از بیماری همولیتیک نوزادان در 

 =D Rhoآنتی بادی ضد -بارداریهای بعدی 
2000000 

4 
ایمونوگلوبولین 

 ضد کزاز
 TIGH 973860 Vial= 250Uتتابولین=

  بر علیه  انتقالی  ایجادایمنی -ایمنی سازی پاسیو

  کزاز در افرادزخمی  بیماری
425000 

 .گروه اکسی توسیک2

 Syntocinon 100661 Inj=  10 U/mL اکسی توسین 1

انقباض عضله صاف رحم را تحریک می کند 

)تقلید انقباضات طبیعی و خود به خود زایمان(. 

برای افزایش خروج شیر از سینه ها، عضالت 
10500 
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 صاف پستان را تحریک می کند.

2 
متیل ارگونوین 

 مالئات
 Inj= 0/2 m g /mL 100418 مترژن

تحریک کرده و خونریزی را انقباضات رحمی را 

 کاهش می دهد.

9000 

3 
متیل ارگونوین 

 مالئات
 Tab= 0/125 m g 500 100417 مترژن

 .گروه آرام بخش3

  خواب آور -آرام بخش Apo- oxazepam  Tab= 10 m g اکسازپام 1

 14000 حساسیتضد  -ضد سرگیجه -آرام بخش Phenergan 100854 Inj= 25 m g /mL (2mL) پرومتازین 2

3 
تری 

 فلئوپرازین
Eskazina 100204 Inj= 1mg/mL ضد  -ضد استفراغ -آرام بخش

 سایکوزفنوتیازینی )آرام بخش(

 

7200 

4 
تری 

 فلئوپرازین
Eskazina 973924 tab= 1mg-2mg-5mg-10mg 350 

 6400 شل کننده عضالت -آرام بخش Valium 100724 Inj= 5mg/ml دیازپام 5

 Largactile 100809 پرومازینکلر  6
Tab= 25 mg-100 mg   Inj=25 

mg/ml (2 ml) 
 14000 ضد استفراغ -آرام بخش -ضد سایکوز

7 
کلر 

 دیازپوکساید
Librium 973844 Tab= 5 mg 300 خواب آور - آرام بخش-ضد اضطراب 

 14000 ضد اضطراب -آرام بخش Dormicum 100444 Inj= 5 mg/ml (1ml) میدازوالم 8

 400 افسردگیضد  Tab= 10 mg-25 mg 973021  نورتریپ تیلین 9

 7200 ضد سایکوز Haldol 120363 Inj=5 mg/ml- -50 هالوپریدول1
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0 mg/ml 

 .گروه آنتی بیوتیک4

 3500 آنتی بیوتیک Erythrocin 100350 cap=400mg اریترومایسین 1

 220000 آنتی بیوتیک Vial=500mg 120582 تانیام ایمی پنم 2

 6928 آنتی بیوتیک Zithromax 973790 Cap=250mg-500mg آزیترومایسین 3

 Amcill 100119 Cap=500mg آمپی سیلین 4

 آنتی بیوتیک

2500 

 Amcill 010925 Vial=500mg 13000 آمپی سیلین 5

 Amcill 100121 Vial= 1gr 18000 آمپی سیلین 6

7 
آمپی سیلین 

 سولباکتام
 973978 

vial =1.05gr(1grAmp سولباکتام( 

i+0.5gr 

 آنتی بیوتیک

 
24000 

8 
آموکسی 

 سیلین
Amoxil 973824 Cap=500mg 

 آنتی بیوتیک بتاالکتام
 

2700 

 9000 آنتی بیوتیک Amikin 100081 Inj=50mg/ml(2ml) آمیکاسین 9

1
0 

  Beepen پنی سیلین

Inj=6.3.3=بنزاتین 

600000u+300000 پتاسیمU+ 

 

 بیوتیکآنتی 
Inj=800000U-400000u-5000000U-

1200000u-600000u 

 300000U پروکائین
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1
1 

 973579 تازوسین پیپراسیلین
vial =4 پیپراسیلینgr+تازوباکتام 

500mg=4gr/500mg 
 

 آنتی بیوتیک بتاالکتام
Inj=4gr/500mg 

 

97000 

1
2 

 Tetracyn 120299 Eye oint=1% تتراسیکلین
 آنتی بیوتیک

10000 

1
3 

 Tetracyn 120298 oint=3% 25000 تتراسیکلین

1
4 

 415000 آنتی بیوتیک Injection, Powder: 400mg 973043 تارگوسید تیکوپالنین

1
5 

 Garamycin 973034 eye oint=3mg/gr جنتامایسین
 آنتی بیوتیک

6800 

1
6 

 Garamycin 120300 Inj=80mg/2ml 10000 جنتامایسین

1
7 

داکسی 

 سایکلین
doxy 973874 Cap= 100mg 

 - عفونتهای ناشی از ارگانیسمهای حساس

 (PIDبیماریهای التهابی حاد لگن )

 
1350 

1
8 

 25000 لسفالوسپورین نسل او-آنتی بیوتیک Kefzol 100408 vial=Igr سفازولین

1
9 

 3000 سفالوسپورین نسل اول-آنتی بیوتیک Keflex 100440 cap=500mg سفالکسین

2
0 

 37500 سفالوسپورین نسل چهارم-آنتی بیوتیک Cefemax 973548 vial =500mg سفپیم

2
1 

 26500 سفالوسپورین نسل سوم-آنتی بیوتیک Ceftazid 015000 vial =500mg سفتازیدیم

 25000 سفالوسپورین نسل سوم-آنتی بیوتیک Rocephin 120315 vial =1gr سفتریاکسون2



 ایزدی بیمارستان  PHQL-100 پزشکی علوم دانشگاه

  
Page - 6 - 

 

  

2 
2
3 

 18000 سفالوسپورین نسل سوم-آنتی بیوتیک Celaforan 100418 - vial=500mg سفوتاکسیم

2
4 

 8400 سفالوسپورین نسل سوم-آنتی بیوتیک Cephoral 973353 Cap=400mg سفیکسیم

2
5 

 13000 آنتی بیوتیک چشمی Ak-surf 100072 Eye drop=10% سولفاستامید

2
6 

سیپروفلوکسا

 سین
Ciproxin 973044 vial =10mg/ml(20ml  150000 بیوتیکآنتی 

2
7 

سیپروفلوکسا

 سین
Ciproxin 973037 Tab=500mg 2200 آنتی بیوتیک 

2
8 

 Dalacin 100532 Inj=150mg/ml(2ml) کلیندامایسین
 آنتی بیوتیک

28000 

2
9 

 Dalacin 973873 Cap=300mg 2500 کلیندامایسین

3
0 

 Orbenim 120628 vial=500mg کلوگزاسیلین

 آنتی بیوتیک

19000 

3
1 

 Orbenim 973839 Cap =500mg 1800 کلوگزاسیلین

3
2 

کوتریموکسازو

 ل
Bacterim 973049 Inj=80mg/5ml 70000 آنتی بیوتیک 
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3
3 

 20000 ضد آمیب -ضد باکتری Flagyl 120355 vial =5mg/ml(100ml) مترونیدازول

3
4 

 135000 آنتی بیوتیک Meronem 973267 vial=500mg مروپنم

3
5 

 42000 آنتی بیوتیک topical=2% 973900  موپیروسین

3
6 

نیتروفورانتوئی

 ن
Furadantin 973835 Tab=100mg 700 ضد عفونت ادراری 

3
7 

 70000 آنتی بیوتیک Vancocin 120361 vial=500mg وانکومایسین

 .گروه آنتی اسپاسمودیک5

 870 ضد نفخ -ضد اسپاسم Mylicon 100010 Tab=40mg دایمتیکون 1

   Dilomine سیکلومیندی  2
 ضد اسپاسم دستگاه گوارش

Inj=10mg/ml(2ml)     tab=10mg     
Elixir=10mg/5ml 

 

 20000 ضد اسپاسم Buscupan 100101 inj=20mg/ml هیوسین 3

 . گروه آنتی دوت6

  آنتاگونیست بنزودیازپین ها Anexate  Inj=0/1mg/mL(5mL فلومازنیل 1
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 7600 آنتاگونیست نارکوتیک ها Narcan 120360 Inj=0/4mg/mL نالوکسان 2

3 
پروتامین 

 سولفات
 100122 Inj =10mg/mL(5mL-25mL) 321000 آنتاگونیست هپارین 

4 
استیل 

 سیستیئن
N.A.C 000985 Inj=200mg/mL  20000 آنتاگونیست استامینوفن –موکولیتیک 

 .گروه آنتی اسید7

 1700 سرکوبگراسیدمعده-ضدزخم پپتیک Omezole 973038 Tab or cap=20mg امپرازول 1

2 
آلومینیوم. ام. 

 جی. اس
Al.Mg.G.S 100076 

Susp=آلومینیوم 

225mg/5ml+200mg/5ml+سایم

 منیزیم 25mg/5ml تیکون

 28500 ضد نفخ -آنتی اسید

 120000 کاهنده اسید معده Pantozol 973263 inj=40mg پانتوپرازول 3

 -Zantac 100926 inj=50mg/2ml رانتیدین 4

 ضدترشح اسید معده -ضدزخم معده

7200 

 Zantac 100925 Tab=150mg 650 رانتیدین 5

 Tagamet 002789 Inj=100mg/2ml سایمتیدین 6
 ضدترشح اسید معده -ضدزخم معده

 
8800 

 . گروه بی حسی موضعی8
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 Marcaine 100342 Inj=0/5%(10ml-20ml)-0/5% بوپیواکائین 1
/4ml 

 52000 بی حس کننده موضعی

 Xylocaine 100280 inj=1%(5ml) لیدوکائین 2

 بی حس کننده موضعی

6400 

 Xylocaine 120352 inj=2%(5ml) 12100 لیدوکائین 3

 Xylocaine 120350 vial=2%(50ml) 40000 لیدوکائین 4

 inj=5% 33000نخاعی  Xylocaine 120351 لیدوکائین 5

 12500 بی حس کننده موضعی Pontocaine 973022 Eye drop=0/5% تتراکائین 6

 . گروه بیهوشی9

 Isoprenaline  Inj=0/2mg/ml-1mg/ml(2ml) ایزوپروترنول 1
 ضدآریتمی قلبی-برونکودیالتور

 
 

 550000 بیهوش کننده ی عمومی استنشاقی Forane 125022 Inhalation=100ml ایزوفلوران 2

  بیهوش کننده عمومی Inj=20mg/10ml   اتومیدیت 3

 57000 شل کننده عضالت اسکلتی Tracrium 100450 Inj=10mg/ml(5ml) آتراکوریوم 4

 14000 شل کننده عضالت اسکلتی Pavulon 120282 Inj=2mg/ml(2ml) پانکورونیوم 5

 100000 خواب آور-داروهای کمک بیهوشی Diprivan 120291 Inj=10mg/ml(20ml) پروپوفول 6

7 
تیوپنتال 

 سدیم
Nesdonal 120648 inj=25mg/ml(20ml) 53000 سداتیو-بیهوشی عمومی 
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8 
تیوپنتال 

 سدیم
Nesdonal 120357 inj=50mg/ml(20ml) 85000 

 - شل کننده عضالت اسکلتی Dantrium ─ Inj=20mg دانترولن 9

1
0 

 ─ دردضد  -داروی کمکی در بیهوشی  Ultiva 973918 رمی فنتانیل

1
1 

 ─ بیهوش کننده ی عمومی استنشاقی  ─  سوداالیم

1
2 

سوکسینیل 

 کولین
Sucostrin 973000 

Inj=100mg/ml(10ml)-
20mg/ml-50mg/ml(10ml-2ml) 

 

 شل کننده عضالت اسکلتی

 
52000 

1
3 

- Sufenta 973918 Inj =50mcg/ml(2ml -5ml سو فنتانیل
10ml) 

 ضد درد -داروی کمکی در بیهوشی
 

- 

1
4 

 78000 بیهوشی عمومی Ketalar 120343 Inj=50mg/ml(10ml) کتامین

1
5 

 15000 ضد التهاب غیر استروئیدی Inj=30mg/1ml 973787  کتوروالک

1
6 

 10000 محرک عضالنی Prostigmin 120287 Inj=2/5mg/ml(1ml-5ml) نئوستگمین

1
7 

 Fluothane  Inhalation=250ml/bottle هالوتان
 کننده عمومی استنشاقیبیهوش 
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 .گروه پروستاگالندین10

1 
پروستاگالندین

E1 
Alprostadil 100888 Inj=0/5mg/ml-20mcg      

powder=20mcg 
 بازنگهدارنده مجرای شریانی

 
3200000 

 میزوپروستول 2

روستاگالندینپ  

E2 

 

973126 Tab=200mcg 
 اکسی توسیک

 
3300 

 12000 ضد اولسر -2Eآنالوگ پروستاگالندین cytotec 120706 Tab=200mcg میزوپروستول 3

 .گروه دیورتیک11

 973864 دیازید Hتریامترین 1
Tab= 50 تریام ترنmg+ 

 450 دیورتیک 25mgهیدروکلروتیازید

 10000 ضدهیپرتانسیون -دیورتیک Lasix 120631 inj=10mg/ml(2ml) فورسماید 2

3 
هیدروکلرتیاز

 ید
Esidrex  Tab=50mg ضد هیپرتانسیون -دیورتیک  

 .گروه سمپاتومیمتیک12
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 Adrenalin 100847 Inj=1mg/ml اپی نفرین 1
 بازکننده برنش-هیپرتانسیون

 
10000 

 175000 اینوتروپیک -محرک قلبی Dobutrex 120302 Inj=12/5mg/ml(20ml) دوبوتامین 2

 14000 اینوتروپیک -عروقتنگ کننده  Dopastat 120303 Inj=40mg/ml(5ml) دوپامین 3

 13800 اینوتروپیک -تنگ کننده عروق eye drop=5% 973805  فنیل افرین 4

 . گروه سورفکتانت13

1 curosorf poractant 032711 curosorf=240mg/3mL سورفکتانت ریوی حاوی فسفولیپیدهای طبیعی 
9750000 

2 survanta beractant 023031 survanta=200mg/8mL 7500000 

 .گروه ضد انعقاد14

 ضد انعقاد Celexan 973083 Inj=(6000u)4ml انوکساپورین 1

 

180000 

-Celexan 973828 100mg/ml (0/4ml)-4000u انوکساپورین 2
syringe 140000 

 1500 ضد انعقاد Tab=5mg 973869 کمادین وارفارین 3

 32000 انعقادضد  Liquaemin 100064 Inj=5000U/ml هپارین 4

 =Aspirin آ.اِس.آ 5
A.S.A 973746 tab =100mg 

مهار کننده  -ضد التهاب -ضد درد -ضد تب

 تجمع پالکتی
250 
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 . گروه ضد آریتمی15

1 
آتروپین 

 سولفات
Atropine 100222 Inj=0/5mg/1ml 8000 ضد آریتمی -ضد برادیکاردی 

 260000 آریتمیضد  Adenocard 973209 Inj=3mg/ml(2ml) آدنوزین 2

 175000 ضد آریتمی قلب یا دهلیز Cordaron 100091 inj=50mg/ml(3ml) آمیودارون 3

  ضد آریتمی قلب Procan-SR  inj=100mg/ml(10ml) پروکائین آمید 4

 Lanoxine 120304 Inj=0/2mg/ml(2ml) دیگوکسین 5

 نارسائی قلبی -ضد آریتمی قلبی

53500 

 Lanoxine 014210 syr 260000 دیگوکسین 6

 . گروه ضد حساسیت و آلرژی16

 9500 ضد التهاب Celestone 100289 inj=4mg/ml بتامتازون 1

 10000 ضد التهاب Inj=8mg/2ml 100693  دگزامتازون 2

3 
دیفن 

 هیدرامین
Diphen 973833 Elixir=12/5mg/5ml 14000 آرام بخش -ضد حساسیت 
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 Inj=10mg/ml 973001  کلرفنیرآمین 4
 آرام بخش -ضد حساسیت

6400 

 tab=4mg-8mg 300 973991  کلرفنیرآمین 5

 15000 ضدالتهاب قوی Dermovate 973434 oint=0/05% کلوبتازول 6

7 
هیدروکسی 

 زین
Atarax 973861 Tab=10mg 350 ضد استفراغ -آرام بخش -ضد خارش 

8 
هیدروکورتیزو

 ن
Cortef 120366 Inj=100mg-50mg/ml 25000 ضد التهاب غیر استروئیدی 

 Palmicort 973939 بودزوناید 9
Nebulaser=0.5mg/ml  -

1mg/2ml 
 29215 ضد التهاب

 . گروه ضد تشنج17

 Inj=50%(50mL) 100328 سولفات منیزیم 1
 ضد تشنج

50000 

 Inj = 20%(50ml) 46000 100327 سولفات منیزیم 2

 Luminal 100731 Inj=200mg/mL فنوباربیتال 3
 ضد تشنج

12000 

 Luminal 100727 tab=15mg 300 فنوباربیتال 4

 Dilantin 100753 Inj=50mg/mL(5mL) فنی توئین 5
 ضد صرع -ضد تشنج

15000 

 Dilantin 973907 cap=100mg 1000 فنی توئین 6

 keppra 973826 tab=250mg لویتراستام 7
 ضد تشنج

5800 

 keppra 973110 Inj=100mg/mL 370000 لویتراستام 8
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 . گروه ضد تهوع و استفراغ18

 zofran 973843 Inj=2mg/mL(2mL اندانسترون 1

 ضد استفراغ

23000 

 zofran 973865 tab=4mg 1500 اندانسترون 2

 2170 ضد تهوع cap=350mg 973501  زینتوما 3

 49000 ضد تهوع و استفراغ kytril 973011 inj=3mg/3ml گرانیسترون 4

 8000 ضد تهوع و ضد استفراغ plasil 100424 Inj=5mg/mL(2mL) متوکلوپرامید 5

 . گروه ضد خونریزی19

 ─ trasylol آپروتینین 1

Inj=10/000-20/000 
KIu/mL/1ml 

 KIu = واحد مهارکننده کالیکوین

 

 مهارکننده طبیعی پروتئاز -ضدخونریزی عمومی

 
- 

2 
ترانگزامیک 

 اسید
cyklokapron 973836 cap=250mg 

 آنتی هموراژیک

1900 

3 
ترانگزامیک 

 اسید
cyklokapron 100182 Inj=100mg/mL(5mL 15000 
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 - آنتی هموراژیک    فیبرینوژن 4

 Hydroxyl etyl ولوون 5
starch 

973973 serum 340000 آنتی هموراژیک 

 موضعی.گروه   ضد عفونی کننده 20

1 
پوویدون 

 آیداین
Betadin 120635 1000-%7/5= بتادین اسکراپmL 

 ضد عفونی کننده موضعی

300000 

2 
پوویدون 

 آیداین
Betadin 120634 solu=10% (1000mL) 204900 

3 
 سیلورسولفا

 دیازین
falmuazine 973882 

 %1کرم موضعی

10mg در هر گرم 
 30000 ضد عفونی کننده موضعی

 ضد قارچ. گروه 21

 145000 ضد قارچ B Amphocin 973850 powder=50mgآمفوتریسین 4

 235000 ضد قارچ Amp 973071  فلوکونازول 5

 15000 ضد قارچ Lotrimin 100553 Topical=1% کلوتریمازول 6

 20000 ضد قارچ Nystex 973858 susp=100000U/mL نیستاتین 7
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 . گروه ضد کم خونی22

1 
اریتروپوئتین 

 آلفا
Eprex 973866 Inj=4000U/mL-2000U/mL 92000 ضد کم خونی 

 Apo-Ferrous فروس سولفات 2
sulfate 

100912 tab=50mg Fe++ 316 ضد کم خونی 

 . گروه ضد نئوپالسم23

 240000 آنالوگ گنادورلین -ضد نئوپالسم Dipherelin 973854 Inj=3/75mg تریپتورلین 1

 100000 متابولیتآنتی  -ضد نئوپالسم mexate 973830 Inj=5mg-50mg-1gr متوترکسات 2

 850 پروژسترون صناعی )پروژستین( Apo Megestrol 973971 tab =15mg مژسترول 3

 گروه ضد ویروس .24

 Zovirax 973896 Inj=250mg/mL آسیکلوویر 1
 ضد ویروس

16000 

 Zovirax 973039 tab=400mg 4000 آسیکلوویر 2

 - مهار کننده نوروآمیداز ویروس آنفلوانزا Oseltamiv ir - Capsule: 75mg اسلتامیویر 3
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 - ضد ویروس Retrovir - Tab =300mg زیدوویدین 4

 . گروه ضد هیپرتانسیون25

 500 ضد هیپرتانسیون -ضد آنژین صدری Tenormin 100212 tab=100mg آتنولول 1

 600 وازودیال تورغیر نیتراته -ضد آنژین صدری Norvasc 973831 tab=5mg آملودیپین 2

 350 ضد هیپر تانسیون Minipress 973863 tab=1mg-5mg پرازوسین 3

 Inderal 100879 Inj=1mg/1mL پروپرانولول 4
 ضد میگرن -ضد هیپر تانسیون

7500 

 Inderal 100881 tab=10mg 350 پروپرانولول 5

 tab=25mg 973020  کاپتوپریل 6
ضد  -CHFداروی کمکی در درمان 

 هیپرتانسیون
340 

 Inj=100mg/ml 973876  البتالول 7
(20ml) 

 176500 ضد هیپر تانسیون

 900 ضد هیپرتانسیون Losar 973842 tab=25mg لوزارتان 8

 580 حاد MIدرمان کمکی در  -ضد هیپرتانسیون Metoral 973837 tab=50mg متوپرولول 9
1
0 

 1299 ضد هیپرتانسیون Aldomet 100415 tab=250mg دوپامتیل 

1
1 

 Adalate 120250 cap=10mg نیفیدیپین
 ضد هیپرتانسیون

650 

1
2 

 Adalate 973073 tab=10mg 700 نیفیدیپین
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1
3 

 35000 ضد آنژین صدری -ضد هیپرتانسیون Isoptin 100248 Inj=2/5mg/mL(2mL وراپامیل

1
4 

 Apresoline 100078 vial=20mg هیدراالزین
 ضد هیپرتانسیون

92500 

1
5 

 Apresoline 973856 tab=10mg 1700 هیدراالزین

 . گروه گشاد کننده برونش26

 13000 برونکودیالتور -ضد آسم Efedvon 100845 Inj=50mg/mL افدرین 1

-Atrovent 973928 Inhaller=20mcg/dose ایپراتروپیوم 2
40mcg/dose 

 100000 برونشگشاد کننده 

 12500 ضد آسم -گشاد کننده برونش Amoline 100089 Inj=250mg/10mL آمینوفیلین 3

 100000 گشاد کننده برونش Ventolin 100971 Aerosol=100mcg/dose سالبوتامول 4

 گروه ماده حاجب.  27

 492000 ماده حاجب Ominipaque 973726 vial آیوهگزول 1

 973095  سولفات باریوم 2
Powder, For Suspension: 

135g Sachet 
 50000 ماده حاجب

3 

مگلومین 

 کامپاند

 
gastrografin 973891 

60%Injection:  
ml 20 

 

 85000 ماده رادیوپک
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 . گروه محافظ پوست28

 12450 محافظ و ضد عفونی کننده پوست oint=20% 100314 اکسید دوزنگ زینک اکساید 1

  محافظ پوست Lotion  پترولیومژله  وازلین 2

 42000 محافظ پوست Lotion 973017  روغن بادام 3

 . گروه مخدر29

 Dolantin 120534 Inj=50mg/mL(1mL پتیدین 1
 داروی کمکی در بیهوشی -مخدر ضد درد

11000 

 Dolantin 120535 Inj=50mg/mL(2mL 14000 پتیدین 2

 15000 کمک در بیهوشی -ضد درد sublimaze 973918 Inj=50mcg/mL(2mL) فنتانیل 3

  ضد درد مخدر Dolophine 100390 Inj=5mg/mL متادون 4

 7800 ضد درد مخدر Morphitec 100501 Inj=10mg/mL مورفین 5

 . گروه مسکن30

 Paracetamol 100010 tab=325mg استامینوفن 1
 ضد تب -ضد درد

340 

 Paracetamol 973840 tab=500mg 500 استامینوفن 2
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 Paracetamol 973929 drop 17500 استامینوفن 3

4 
استامینوفن 

 کدئینه
Acet-codeine 100013 

tab=300/20mg( 
 20mg 650 کدئینه300mg +استامینوفن

 Brufen 973946 Inj=400mg/4ml ایبوپروفن 5

 ضد التهاب -ضد تب -ضد درد

20000 

 Pedea infant 973018 Inj= 4750000 ایبوپروفن 6

 Brufen 125021 Susp=100mg 27000 ایبوپروفن 7

 Indocid 973021 cap=25mg-75mg ایندومتاسین 8
 ضد التهاب -ضد درد

620 

 Indocid 973092 supp=100mg 4500 ایندومتاسین 9

1
0 

 =Excedrin آ.ث.آ
A.C.A 973121 

tab=162/5 استامینوفنmg+ASA 

325mg+ 

 32/5mg کافئین

 ضد التهاب -ضد تب -ضد درد
 

─ 

1
1 

 ضد تب -ضد درد Inj=1gr پاراستامول- Apotel 100005 6/7mL پاراستامول
 

78000 

1
2 

 4500 ضد التهاب -ضد تب -ضد درد =Voltaren 100738 mg 100 supp دیکلوفناک

1
3 

 750 ضد التهاب -ضد درد Ponestan 100345 cap=250mg مفنامیک اسید

1
4 

 1000 ضد تب -ضد درد tab=250mg 973351  ناپروکسن

1
5 

 ضد تب -ضد درد +325mg استامینوفن=cap 973517  نوافن
 

1000 
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+40mgکافئین بروفن   200mg 

 

 . گروه ملین31

 ملین Biscolax 100306 supp=10mg بیزاکودیل 1

 

3300 

 Biscolax 100307 tab=5mg 300 بیزاکودیل 2

3 
پلی اتیلن 

 گلیکول
 45000 ملین powder 973911 پیدروالکس

 30000 مسهل oil 120313  روغن کرچک 4

5 
منیزیم 

 هیدروکساید
MOM 100323 susp=8%(240mL) 20000 آنتی اسید -مسهل نمکی 

 . گروه وازودیالتور32

 500 شل کننده رحم -وازودیالتور عروق محیطی Vasoprine 198007 tab=10mg ایزوکسوپورین 1

2 
 700000 اینوتروپیک -وازودیالتور -Primacor 973849 Inj=1mg/mL(10mL) میلرینون

3 
 نیترو

 گلیسیرین
Nitrostat 120255 S.L=0/4 1100 گشاد کننده عروق و ضد آنژین 

 Nitrostat 973806 نیترو 4
spray=400mcg 

 200000 گشاد کننده عروق و ضد آنژین 
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 گلیسیرین

5 
 نیترو

 گلیسیرین
Nitrostat 120358 Inj=1mg/mL(2mL-5mL) 13000 

 . گروه ویتامین33

1 
اسید 

 (VB9)فولیک
Folvite 100967 tab=1mg 290 ویتامین 

 ─ N Addamel.Nآدامل 2
vial     single     

dose=10mL(Bottle) 
TPN ─ 

     Peditrace  vial     single پدیتریس 3

dose=10mL(Bottle) 
TPN  

4 
 MCT روغن

oil 
 973827 oral oil=14gr/15mL(500ml) 822046 مکمل غذایی 

 Vera zinc 973903 cap=220mg سولفات روی 5
 مکمل غذایی

1567 

 Vera zinc 100426 syr=5mg/5mL 29000 سولفات روی 6

 soluvit-N 007000 ان -سولوویت 7
 10mLویال های لیوفیلیزه قابل حل در 

 آب مقطر
 180000 محلول در آبویتامین های 

8 
کلسیم 

 گلوکونات
Kalciunate  Inj=10%(10mL) اختالالت الکترولیتی-TPN 20000 
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9 
کلسیم 

 فولینات
 973041 tab اختالالت الکترولیتی-TPN 800 

1
0 

 Glycophos 007000 گلیکوفوس
vial     single     

dose=20mL(Bottle) 
 TPN 137000-ویتامین

1
1 

  Folinic acid لوکوورین

tab=5mg-15mg-25mg     

vial=30mg 

Inj=3mg/mL-10mg/mL(3mL)-

125mg/mL(5mL) 

  ویتامین

1
2 

 drop 100509  مولتی ویتامین
 مکمل غذائی

24000 

1
3 

 tab 800 973857  مولتی ویتامین

1
4 

 12800 ویتامین محلول در چربی A Retinol 100265 oral drop=Vit50000u/mlویتامین 

1
5 

 A+D  100267 drop=Vit A+Vit Dویتامین 
 ویتامین محلول در چربی

21000 

1
6 

 A+D  100268 oint=A850IU+D85IU/gr 25000ویتامین 

1
7 

 Bویتامین 

 کمپلکس
 973838 Inj 8000 ویتامین محلول در آب 

1
8 

 1500 ویتامین محلول در آب Tab=300mg 973886 تیامین B1 ویتامین

1
9 

 13000 ویتامین محلول در آب B6 pyridoxine Hcl 100281 Inj=100mg/mL(3mL)ویتامین 
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2
0 

 B6 pyridoxine Hcl 973893 tab=40mg 350ویتامین 

2
1 

 8000 ویتامین محلول در آب inj 973951 سیانوکوباالمین B12ویتامین 

2
2 

 Inj=100mg/mL(5mL) 100507 اسید آسکوربیک Cویتامین 

 آب ویتامین محلول در
8400 

2
3 

 tab=250mg 708 973932 اسید آسکوربیک Cویتامین 

2
4 

 Eویتامین 
Alphatoco 

Ferol 
100297 drop 

 ویتامین محلول در چربی

23000 

2
5 

 Eویتامین 
Alphatoco 

Ferol 
973069 Inj=100U/mL 10400 

2
6 

 K phytonadion 120488 Inj=1mL-IMویتامین 
 ویتامین محلول در چربی

10000 

2
7 

 K phytonadion 120362 Inj=10mg/1mL-IV 17000ویتامین 

 . گروه هورمون34

1 
  انسولین

NPH 
Iletin 100151 Inj=100U/mL 140000 ضد دیابت 

 140000 ضد دیابت  Reg  100153انسولین 2

  استروژن صناعی غیر استروئیدی   Dioval  nj=10mg/mL     gel=0/06%استرادیول  3
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 tab=1mg-2mg والرات

vag tab=25mcg 

 

4 
استروژن 

 کونژوگه
Premarin  

Inj=5mg/mL(5mL)     
tab=0/625mg-1/25mg 

vag cream=0/625mg/gr 
  ضد نئوپالسم -جایگزین استروژن

 cyclogest 100852 Inj=50mg/mL پروژسترون 5
 پروژستین

9500 

 cyclogest 973841 Sup=400mg 14000 پروژسترون 6

 ocp ─ HD-LD کنتراسپتیو 7
 ضد بارداری

HD-LD-مارولون-یاسمین 
─ 

 7200 جایگزین هورمون تیروئید Levoxine 973771 tab=50mcg-100mcg-75mcg لووتیروکسین 8

9 
هیدروکسی 

 پروژسترون
 67000 ضد نئوپالسم -پروژستین Inj=250mg/ml 973851 پرولوتون

 .سایر داروها35

 Diamox 973848 tab=250mg استازوالمید 1
 -ضد تشنج-ادم-درمان کمکی گلوکوم زاویه باز

 بیماری حاد ارتفاعات
1100 

 200 حالل Inj=5mL 120256  آب مقطر 2

 450 ضد منیر -ضد سرگیجه Betaserc 973884 tab=8mg بتاهیسیتن 3

 8000 ضد پارکینسونیسم Akinetone 120277 Inj=5mg/mL بیپریدین 4
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  جانشین آنزیم های گوارشی Onoton  Tab=40mg دایجستیو 5

 هیپوگلیسمی ضد – هیپرتانسیون ضد Proglycem 973897 Cap =100mg دیازوکساید 6
63000 

 3000 آنتی بیوتیک -ضد سل      Rifadin 973859 cap=150mg-300mg ریفامپین 7

 فیلگراستیم 8
GCSF 

= 
PD-grastim 

973582 

Inj=300mcg/mL(1mL) 
disposable 

syring=600mcg/mL(0/5mL) 

 

 فاکتور محرک کلونی

 گرانولو سیتی
 

560000 

 gel 973018  لوبریکانت 9
 روان کننده

 
60000 

1
0 

یوروسودزوک

سی کولیک 

 اسید
Ursobil 973856 tab or cap=300mg 

 حل کننده سنگهای صفراوی
 

9000 

1
1 

 ─ پامیدات پامیدرونات

Inj=15mg/mL(2mL)-

15mg/mL(4mL)-

15mg/mL(6mL)-

3mg/mL(10mL) 

Inj powder=30mg-90mg   

  Inj solu=9mg/mL(10mL) 

 ─ ضد هیپرکلسمی

1
2 

 23000 گشاد کننده مردمک چشم (Midriax 973818 eye drop=0/5%-1%10mL تروپیکامید

 گروه اصالح الکترولیتی 0 36
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 گروه سرم 0 37

 1300000 باال برنده حجم پالسما –مشتقات خونی  vial = 20% (50ml) 973725 آلبومین 1

  ser = 500ml 120636 %5دکستروز  2

 ) ایزوتونیک ( الکترولیتهامحلول کریستالوئید جهت جبران کاهش مایعات یا 

31000 

 ser=1000ml 32000 120328 %5دکستروز  3

 ser = 500ml 35000 100705 %10دکستروز 4

 39000 ( از خون دارند بیشترغلظت اسمزی ) کامالً هیپرتونیک vial =50ml 100008  %20دکستروز 5

 36000 جانشین پتاسیم Kaochlor 000001 vial= 15%-50ml پتاسیم کلراید 1

2 
سدیم بی 

  کربنات

8/4% 

 973498 Amp=10ml 
قلیائی کننده ادراری و  –اصالح الکترولیتی 

 سیستمیک
 

17000 

3 
سدیم بی 

 %8/4کربنات
 100022 Vial=50ml  17000 

 Slo -Salt 100033 vial = 5%(50ml ) سدیم کلراید 4
 جانشین سدیم و کلر

 
36000 

5 
 ادرار کننده اسیدی     tab=500mg 973803 ساندوز فسفر فسفات

14000 
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 vial =50ml 39000 120349 %50دکستروز 6

 ser=500ml 120638 رینگر  7
 ) ایزوتونیک ( محلول کریستالوئید جهت جبران کاهش مایعات یا الکترولیتها

30000 

 ser=1000ml 35000 120330 رینگر 8

 27500 محلولکریستالوئید جهت جبران کاهش مایعات یا الکترولیتها ser=500ml 100952 رینگرالکتات 9

10 
ژالتین تعدیل یافته 

 ) )هماکسل
120334 ser=500ml 208000 ( حجیم کننده پالسما) محلول کلوئید جهت جبران کاهش حجم داخل عروقی 

11 
 مانیتول

 
120333 ser=20%- (500ml ) 

باعث انتقال آب از داخل به خارج می شود و و هیپرتونیک ) کاربرد درمانی خاص 

 80000 د (به حجم مایعات خارج سلولی افزوده می شو

12 
نرمال  

 %0/9سالین
120653 Ser=500ml 31000  ) ایزوتونیک( محلول کریستالوئید جهت جبران کاهش مایعات یا الکترولیتها 

13 
 نرمال سالین

 )نیم نرمال (
 ser =0/45 % 

(500ml  ) 

غلظت اسمزی کمتر از خون دارند . باعث حرکت آب از  - محلول هیپوتونیک

خارج به داخل تزریق باعث همولیز گلبول های قرمز میشود و ادامه مصرف 

 منجر به تورم سایر سلول های بدن می شود

 

 ser=500ml 120637 ۳/۱و  ۳/۲ 14
 محلولهای کریستالوئید جهت جبران کاهش مایعات یا الکترولیتها

31000 

 ser=1000ml 35000 120332 ۳/۱و  ۳/۲ 15

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85_%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85_%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85_%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86
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 داروهای حیاتی 

 نام دارو شکل دارو کد اختصاصی ردیف نام دارو شکل دارو کد اختصاصی ردیف

1 100847 Amp  109753 2 اپی نفرین gel الکترود 

 اکسی توسین  Amp 1000661 4 اکسیژن  مخزن  3

5 120256 vial 1000153 6 آب مقطر vial  انسولینReg 

7 973746 tab 100222 8 آ  اس  آ Amp آتروپین سولفات 

9 973209 Amp 100091 10 آدنوزین Amp آمیودارون 

11 120277 Amp 100122 12 بای پریدین Amp پروتامین سولفات 

13 100881 Amp 1000008 14 پروپرانولول vial  20دکستروز% 

15 120349 vial 120636 16 %50دکستروز solution 5دکستروز% 

17 120302 Amp 120303 18 دوبوتامین Amp دوپامین 

19 100724 Amp 120304 20 دیازپام Amp دیگوکسین 

21 100926 Amp 120638 22 رانیتیدین solution رینگر 

23 100971 spray 100033 24 سالبوتامول vial  5سدیم کلراید% 

25 120653 solution  973498 26 % 9/0سدیم کلراید Amp 4/8سدیم بیکربنات% 

27 100328 vial  100731 28 %50سولفات منیزیم Amp فنوباربیتال 

29 100753 Amp 120631 30 فنی توئین سدیم Amp  فورسماید 

31 120345 Amp 120352 32 کلسیم گلوکونات Amp لیدوکائین 

33 973019 gel 100424 34 لیدوکائین Amp متوکلوپرامید 
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35 100418 Amp 100444 36 متیل ارگونوین مالئات Amp میدازوالم 

37 120360 Amp 120358 38 نالوکسان Amp نیترو گلیسیرین 

39 120255 pearl 120257 40 نیتروگلیسیرین Amp نئوستگمین 

41 100248 Amp 120363 42 وراپامیل Amp هالوپریدول 

43 120366 Amp 100064 44 هیدرو کورتیزون Amp هپارین سدیم 

45 100078 Amp 120637 46 هیدراالزین solution 
𝟐

𝟑
 𝟏؛ 

𝟑
 

 داروهای ضروری

 نام دارو شکل دارو کد اختصاصی ردیف نام دارو شکل دارو کد اختصاصی ردیف

1 120256 vial 100450 2 آب مقطر Amp آتراکوریوم 

3 100222 Amp 100845 4 آتروپین Amp افدرین 

5 100847 Amp  100450 6 اپی نفرین Amp ایزوفلوران 

7 100661 Amp 100342 8 اکسی توسین Amp بوپیواکائین 

9 120535 Amp 120291 10 پتدین Amp پروپوفول 

11 100853 Amp 100182 12 پرومتازین Amp ترانگزامیک اسید 

13 120300 Amp 100693 14 جنتامایسین Amp دگزامتازون 

15 100724 Amp 100926 16 دیازپام Amp رانیتیدین 

17 120330 solution 973000 18 رینگر Amp سوکسینیل کولین 

19 100408 vial 973918 20 سفازولین Amp فنتانیل 

21 120631 Amp 973001 22 فورسماید Amp کلر فنیرآمین 

23 120343 Amp 120351 24 کتامین Amp  5لیدوکائین% 
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25 100424 Amp 100418 26 متوکلوپرامید Amp 
 متیل ارگونوین

 مالِئات

27 100501 Amp  100444 28 مورفین Amp  میدازوالم 

29 120706 tab 120357 30 میزوپروستول Amp  نسدونال 

31 120287 Amp 120488 32 نئوستگمین Amp  ویتامینk 

33 100078 Amp 120366 34 هیدراالزین vial هیدروکورتیزون 

 

  :نکاتی در مورد نحوۀ آماده کردن داروها و سرمها

 .شستشوی دستها قبل از آماده کردن و دادن هر نوع داروی تزریقی و خوراکی انجام شود*

 سرنگ حتی در زمان کوتاه و در یخچال اکیداً خودداری گردد از نگهداری هرگونه داروی تزریقی در داخل*

 هر نوع داروی تزریقی مورد استفاده جهت بیمار باید صرفاً در بالین بیمار در زمان تزریق آماده گردد *

شود که دست با بدنۀ پیستون تماس پیدا  هر نوع داروی تزریقی باید فقط بوسیلۀ سرنگ مجزا کشیده شده یا حل گردد و در موقع کشیدن دارو به داخل سرنگ دقت*

 .نکند

 .استفاده از سرنگ مشترک جهت آماده کردن یا حل کردن چند نوع داروی مختلف یا مشابه اکیداً ممنوع می باشد*

 .ارو به بیمار تزریق گرددجهت جلوگیری از آلودگی میکروبی، در مورد ویالهای تزریقی به شکل وریدی باید با یک سرنگ دارو حل شده و با سرنگی دیگر د*

 .به نحوه و شرایط نگهداری دارو پس از حل شدن طبق دستور کارخانۀ سازنده بدقت توجه و عمل شود*

 .داروهایی که پس از حل شدن براساس دستور کارخانۀ سازنده مجاز به نگهداری می باشند حتماً روی آنها تاریخ و ساعت درج شود*
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 .شود رعایت دقیق بطور …شرایط نگهداری داروها از قبیل حفظ دمای مناسب ، محافظت از نور و *

 .انجام گردد الزم اقدامات حتماً دارد …چنانچه تجویز برخی از داروها نیاز به مالحظات خاص نظیر محافظت مسیر تزریق از نور ، کنترل عالئم حیاتی و *

محل وارد کردن ست سرم در سرمها به هیچ وجه استریل نمی باشد و باید با محلول ضدعفونی کنندۀ مناسب قبل از استفاده کردن درب الستیکی ویالهای تزریقی و *

 .ضد عفونی شود

هوای  روداز سوراخ کردن و زدن سوزن به محفظۀ پالستیکی سرمهای تزریقی جهت افزایش سرعت تزریق و جلوگیری از جمع شدگی محفظۀ پالستیکی که موجب و*

  کل استفاده گردد.غیر استریل محیط به محلول استریل داخل محفظه می شود اکیداً اجتناب و از ستهای سرم که مجهز به فیلتر می باشند جهت برطرف شدن این مش

ایجاد شده توسط شرکت سازنده در اختیار بیمار در مورد داروهای خوراکی به ویژه قرصها و کپسولها از تماس مستقیم دست با دارو اجتناب شده و دارو با بسته بندی  *

 و از مصرف دارو توسط بیمار اطمینان حاصل شود. قرار داده شود

 .از نگهداری مابقی قرصهای شکسته شده جهت استفاده مجدد به لحاظ پیشگیری از هرگونه اشتباه و نیز آلوده شدن دارو خودداری شود*

 .تزریقی که تغییر رنگ پیدا کرده حتی در صورت کمبود جداً خودداری گردداز استفادۀ هر نوع داروی خوراکی یا *

 .در پروندۀ بیمار در صفحۀ گزارش پرستاری پس از تیک زدن دارو، نام فرد دهندۀ دارو حتماً نوشته شود*

 هفته در یخچال قابل نگهداری می باشد. 2شربت هایی که با افزودن آب تهیه می شوند فقط تا *

 ساعت خارج از یخچال مانده باشند غیر قابل مصرف می باشند. 24یخچالی در صورتی که بیشتر از داروهای *

 توجه داشته باشید انواع قطره ها ) بینی ، چشمی و گوشی ( و اسپری ها فقط برای استعمال یک نفر می باشد.*

 بهترین نوشیدنی همراه دارو آب خنک می باشد*

 دارو و مطالب توصیه شده بر روی بسته بندی دارو و بروشور داخل جعبه توجه نمایید.قبل از مصرف هر دارو به نام *
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 دارد پزشک و داروساز را آگاه سازید.وجود  حساسیت به دارو یا ماده خاصی  سابقه و یا بیمار باردار یا شیرده هست در صورتی که*

 مطمئن گردید. 5Rاز اجرای صحیح *

 رنگ ها : یراهنما

ار کم یبس یداروها کم مصرف  یداروهاِ

 مصرف 

د یکه خط تول یداروئ

 آن متوقف شده است 

 


