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 توضیحات تعداد اسامی ردیف
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 لوله های آزمایش
التورظرف کشت     172  
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دی-کرم کاالمین    181  
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  183 پماد ویتامین آ+د  

  184 پماد تریامسینولون ان ان  

  185 کرم کلوبتازول  

  186 پماد زینک اکساید  
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  188 ژل پیروکسیکام  

  189 کرم کلوتریمازول )جلدی و واژینال(  

  190 کرم تریپل سولفا واژینال  
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  193 پماد اریترومایسین  
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  199 نیم نرمال  
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درصد 10دکستروز     202  

درصد 50دکستروز     203  
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  208 استامینوفن )اطفال و بزرگسال(  

  209 آنتی همورویید  



6 
 

 شیاف ها

  210 ایندومتاسین  

 قطره های خوراکی

  211 پالزیل  

  212 دایمتیکون  

  213 ویتامین آ+د  

    

    

 قطره های چشمی

  214 نفازولین  

  215 بتامتازون  

  216 دگزامتازون  

  217 دیکلوفناک  

  218 اشک مصنوعی  

 شربت ها
+ ساشه    ALMGS 219  

  MOM 220  

  p 221 دکسترومتورفان  

جی تئوفیلین    222  

  223 برم هگزین  

ینئاکسپکتورانت کد    224  

  225 بروفن  

  226 پرومتازین  

  227 دیفن هیدرامین  

 اسپری ها
  228 سالبوتامول  

  229 آترونت  

  230 سروتاید  

  231 بکلومتازون  

  232 دمیار )اطفال و بزرگسال (  

  233 لیدوکایین  

 کپسول ها
  234 آزیترومایسین  

  235 آموکسی سیلین  

  236 سیپروفلوکساسین  

400قرص  سفکسیم     237  

  238 قرص مترونیدازول  

  239 قرص مبندازول  

  240 تتراسایکلین  

  241 سفالکسین  
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 کپسول ها

  242 فلوکونازول    

  243 داکسی سایکلین  

 قرص ها
  244 آملودیپین  

  245 پرازوسین  

  246 کاپتوپریل  

  247 لوزارتان  

  248 والسارتان  

(6.4و   2.6نیترو کانتین)    249  

  250 پالویکس  

(100و  80)   ASA 251  

  252 آتروواستاتین  

  253 گاباپنتین  

  254 رانیتیدین  

  255 فاموتیدین  

  256 پنتو پرازول  

  257 سوکرالفیت  

  258 بیسموت  

ان بوتیل هیوسین    259  

  c 260 کلیدینیوم  

  261 دیفنوکسیالت  

  262 لیبریوم  

  263 سی الکس  

  bilster 264  

(2و  1لورازپام)    265  

  266 کلونازپام  

  267 آنتی هیستامین دکونژستان  

  268 هالوپریدول  

  269 سیتریزین  

  270 کلونیدین  

  271 فرفولیک  

  272 فولیک اسید  

  273 فروس سولفات  

  274 دایمتیکون  

(100و  30و  15فنوباربیتال)    275  

(2و  1اسکازینا )    276  

  277 سرترالین  

  278 سرماخوردگی  

ینئاستامینوفن کد    279  

  280 دی سیکلومین  

  281 فلوکسیتین  

  282 آمی تریپتیلین  

  283 ناپروکسن  

  284 مفنامیک اسید  
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 قرص ها

  285 دیکلوفناک  

  LD + HD 286  

  287 ایندرال  

  288 دیگوکسین  

  289 متورال  

  290 کاربامازپین  

ینئفنی تو    291  

  292 دیمن هیدرینات  

  293 گلی بن کالمید  

  294 متفورمین  

  295 آکاربوز  

  296 متی مازول  

  297 لووتیروکسین  

  298 دمپریدون  

  299 آلداکتون  

  300 دایجستیو  

  TNG 301 پرل  

  B1 302  

  B300 303  

  304 زغال فعال  

 آمپول ها
  305 اندانسترون  

  306 پالزیل  

  307 رانیتیدین  

  308 پنتوپرازول  

  309 کتروالک  

  310 ب کمپلکس  

6ویتامین ب    311  

  312 آپوتل  

  313 کلرفنیرامین  

  314 دگزامتازون  

   ( LA ساده و) 315 بتامتازون  

نوومیکس -النتوس-   7o/30  - NPH   316  -انسولین رگوالر

  317 هیوسین  

  318 انوکساپارین  

  319 استرپتوکیناز  

 

 


