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اشکال رایج دارویی
داروشناسی + ضمائم مهم 
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معرفی اشکال رایج دارویی

)Powder: (پودرها. 1
مخلوط شده و فعالیت خاصی بر پودرها با گردها ذرات ریز یک یا چند ماده دارویی هستند که با هم

براي مصارف . برندپودرها را گاهی براي مصارف خارجی به کار می. روي آنها انجام نگرفته است

توان عدم امکان پوشاندن دارو و از معایب این روش می. کنندخوراکی عموماً آنها را در مایع حل می

و همچنین بعضی از .طوبت و اکسیژن را نام بردعدم حفاظت دارو در برابر عوامل ناپایدار کننده مثل ر

.سولفات باریم: مانند. ان به راحتی در آب حل نمودتوپودرها را نمی

)Granul: (هاگرانول. 2
از . آیندها به صورت ذرات مجزا و درشتی هستند که از بهم چسبیدن ذرات پودرها به وجود میگرانول

گرچه در این شکل دارویی نیز طعم دارو کامالً . تر آنهاستراحتمزایاي آنها پایداري بیشتر و حاللیت

.سوربیتول: مانند. شودگفته می) ساشه(ها بندي گرانولبه بسته. شوداحساس می

)Capsul: (هاکپسول. 3
عموماً . توان در آنها قرار دادهاي ساخته شده از ژالتین هستند که ماده دارویی را میها پوستهکپسول

بر حسب نوع ساخت، . ها جاي دادتوان در کپسولها ماده مؤثره بیشتري را میدر مقایسه با قرص

. شوندیم میتقس) مانند نیترو گلیسیرین(و نرم ) سیلینمانند آموکسی(کپسول به دو نوع سخت 

از . تواند تا ده برابر وزن خود آب جذب کندژالتین پوسته کپسول در آب سرد نامحلول است اما می

شود و به همین دلیل بلع آنها آسانتر از این رو در مجاورت با مایعات دهان خیلی سریع نرم و لیز می
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حس شدن بو و . شودم میگراد ذوب و سپس هضدرجه سانتی37ژالتین در دماي . باشدها میقرص

.هاستطعم دارو از مزایاي کپسول

)Tablet: (هاقرص. 4
گیري آنها با یا ها و قالبها اشکال دارویی جامدي هستند که از فشرده کردن گردها و گرانولقرص

آیند و شامل انواع هاي دیگر به وجود میبدون مواد رقیق کننده مناسب، پوشش، مواد رنگی و افزودنی

:باشندیر میز

:)Compressed tab(هاي فشرده شده قرص: 4- 1

.مانند استامینوفن: شوداز فشرده شدن ساده مواد تهیه می

):Mulp le copressed tab(هاي چند بار فشرده شده قرص: 4- 2

اند، یا یک قرص در درون قرص ها یا به صورت دو الیه مجزا بر روي هم فشرده شدهاین نوع قرص

ناسازگاري شیمیایی مواد داخل قرص، باز : علل تهیه این شکل قرص عبارتست از. جود دارددیگر و

آ .ث.آ: مانند. اي مشابههاي یک کارخانه از فرآوردهشدن دارو در چند مرحله و تمایز فرآورده

).آسپرین-کافئین-استامینوفن(

):Sugar Coated (S.C) tab(هاي با پوشش قندي قرص: 4- 3

شود و دارو طعم و بوي دارو حس نمی. انددر این اشکال دارویی هسته مرکزي را با شربت پوشش داده

عموماً داراي ظاهر زیبا و خوشرنگ S.Cهاي قرص. شوددر مقابل نور به طور نسبی محافظت نمی

ساخت پر زحمت و. باشندهستند از این رو شایعترین اشکال دارویی مسموم کننده کودکان می

).ایبوپروفن(مانند . شودنیز گفته می) دراژه(S.Cهاي به قرص. گیر، از معایب آنها استوقت

):Film coated (F.C) tab(هاي داراي پوشش الیه نازك قرص: 4- 4

مزایاي . ها یک الیه پلیمري نازك محلول در آب بر روي هسته مرکزي کشده شده استدر این قرص

.پروپرانولول: ست با این تفاوت که ظاهر چندان زیبایی ندارند ماننداS.Cهاي آنها مانند قرص
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):Chewable tab(هاي جویدنی قرص: 4- 5

عموماً داراي موادي هستند که مزه . هایی هستند که باید در هنگام مصرف جویده شوندقرص

یا در هنگام ورود به سازند که حتماً باید در معده و داروهایی را به این شکل می. خوشایندي دارند

.هاي ضد اسیدقرص: مانند. روده کامالً باز شده باشند

):Entric coated (E.C) tab(اي هاي داراي پوشش رودهقرص: 6-4

اسیدي نامحلول و در ) PH(هاش ها پوششی روي قرص داده شده است که در پدر این نوع قرص

معموالً داروهایی که در . شوندها در روده باز میصاز این رو اینگونه قر. هاش قلیایی محلول استپ

همچنین . کنندشوند و یا براي معده اثر تحریکی دارند را به این شکل تهیه میاسید معده تخریب می

توان دارو را طوري طراحی کرد که در قسمت هاش در نقاط مختلف روده میبا توجه به تفاوت پ

.بیزاکودیل: مانند. را در آن ناحیه اعمال کندمعینی از روده باز شود و اثر خود 

):Micro coated (M.C) tab(هاي میکروکوتد قرص: 4- 7

دالیل مختلفی جهت . آیدپوشش داده شده و سپس فرآورده به شکل قرص درمیروي ذرات پودرها 

ارو در اثر پوشاندن طعم و مزه دارو، جلوگیري از تخریب د: تهیه این شکل دارویی وجود دارد از جمله

. هاي گوارشی، گذر دادن دارو و رساندن آن به مواضع خاص اثر و ایجاد اثر تدریجی دارواسید و شیره

.آسپرین ام سی: مانند

):fort(یا ) Ee rvescent tab(هاي جوشان قرص: 4- 8

هایی هستند که از مخلوط کردن و فشردن ماده دارویی با نمک جوشان هاي جوشان، قرصقرص

. شوندتهیه می) باشدکه محتوي اسید تارتاریک، اسید سیتریک و بی کربنات سدیم می(گرانولی شکل 

CO2 کردن قرص، به سبب ایجاد مزه مطلوب و پوشیده شدن مزه آزاد شده عالوه بر متالشی

هایی که در محیط ناپایدار ضمن اینکه فرآورده. شودبه خصوص مزه شوري فرآورده مینامطلوب 
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این . توان به این شکل تهیه کرد و سپس در هنگام مصرف به صورت محلول در آوردهستند را می

قرص : مانند. ها شدیداً به رطوبت حساس هستند و تا قبل از مصرف نباید از جلد خارج شوندقرص

.ویتامین ث

):Sustained Release (S.R) tab(هاي پیوسته رهشقرص: 4- 9

هایی هستند که به واسطه اعمالی که روي آنها انجام هاي پیوسته رهش یا طوالنی اثر، قرصقرص

شده است، آزاد شدن فوري مقداري از دارو را جهت حصول آثار درمانی مطلوب و فوري ایجاد نموده و 

کنند و در تري آزاد میطور تدریجی و پیوسته، در مدت زمانی طوالنیسپس باقیمانده دارو را به 

مزایاي این فرآورده . شودداشته مینتیجه سطح خونی دارو در مدت زمان مشخص، ثابت نگه

کاهش دفعات مصرف دارو و افزایش رقبت بیمار به مصرف دارو، کاهش عوارض جانبی و : عبارتست از

.يبه صرفه بودن از نظر اقتصاد

توان به این شکل تولید کرد و یا هر دارویی را الزم نیست به الزم به ذکر است که هر دارویی را نمی

.تئوفیلین طوالنی اثر: مانند. این شکل درآورند

-Controlled(هاي تأخیري قرص: 10-4 Release tab (Retard tab):(

درمانی به طور تدریجی، پیوسته، هاي پیوسته رهش آزاد شدن دارو و اعمال اثرات همانند قرص

.نیتروکانتین: مانند. گیردطوالنی و کنترل شده در مناطق مورد نظر صورت می

):Sublingual tab(هاي زیر زبانی قرص: 11-4

این . شوددهند و دارو از طریق موکوس دهان جذب میرا در زیر زبان قرار میS.Lهاي فراورده

یا جذب کمی در روده دارند . روند که یا در اسید معده ناپایدارندکار میاشکال دارویی براي موادي به 

.ایزوسورباید: مانند. شوندها دستگاه گوارش و کبد به طور وسیعی بی اثر میو یا توسط آنزیم

):Scored & Double scored tab(هاي داراي یک شیار و دو شیار قرص: 12-4
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یی هستند که به ترتیب روي آنها یک شیار و دو شیار هاهاي یک شیار و دو شیاري قرصقرص

: مانند. توان با وارد آوردن فشار به دو یا چهار قسمت تقسیم کردهاي فوق را میقرص. اندکشیده

.دیگوکسین

):Vaginal tab (ovule)(هاي واژینال قرص: 13-4

استعمال شده و پس از اشکال دارویی نرم یا جامد بیضی شکل هستند که به صورت داخل واژینال

.هاي واژینال کلوتریمازولقرص: مانند. نمایدذوب در دماي واژن، ماده دارویی خود را آزاد می

)Suppository: (شیاف. 5
فرآورده جامدي است که معموالً به صورت استعمال داخل مقعد، واژن، مجاري ادراري و ندرتاً از راه 

مذکور نرم و حل شده و آثار موضعی و سیستمیک هايدر حفرهاین فرآورده. شودبینی استفاده می

.کندخود را ایجاد می

)Balk: (بالک. 6
روند یا خود در دارویی یا به عنوان مواد اولیه در ساختن بعضی از داروها به کار میهاي بالک

ز درمانی توزیع هاي بزرك در مراکباشند و یا اینکه در بستههاي کوچک آماده توزیع میبنديبسته

.رسندشده و به تدریج به مصرف می

-Implant (pellet: (هاي کاشتنیفرآورده. 7 insert)(
هاي خاص و یا به وسیله انسیزیون جراحی زیر جلد هایی هستند که به وسیله تزریق کنندهفرآورده

.کنندمیماده مؤثره خود را آزادشوند و به تدریج و به صورت پیوستهکار گذاشته می
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)Soluotin: (مایعات خوراکی. 8
توانند به صورت شوند که میمایعات خوراکی از حل شدن مواد مؤثره و مواد افزودنی در آب تهیه می

.پودر پتاسیم و پودر او آر اس: مانند. محلول تهیه شده باشند و یا در هنگام مصرف تهیه شوند

)Syrup: (هاشربت. 9
مایع تغلیظ شده حاوي شکر و یا مواد جانشین شونده آن نظیر دکستروز، هايها فرآوردهشربت

عالوه بر شکر سه ماده اول پس . باشندسوربیتول، گلیسیرین، ساخارین و هیدروکسی اتیل سلولز می

. شوند در حالی که دو ماده آخر چنین خاصیتی را ندارنداز ورود به بدن در نهایت به گلوکز تبدیل می

ها از بهترین شربت. هاي حاوي این مواد براي افراد مبتال به دیابت مناسب نیستشربتاستفاده از

ها مزه نامطبوع مواد دارویی به در شربت. باشندهاي خوراکی بخصوص براي کودکان میفرآورده

.شربت مولتی ویتامین: مانند. شودواسطه شیرینی شکر و همچنین چگالی زیاد مایع حس نمی

)Elixir: (الگزیرها. 10
ها با استفاده از الکل در این فرآورده. باشندشده هیدروالکلی میهاي خوراکی و شیرینالگزیرها محلول

میزان . باشندشوند که در آب نامحلول یا کم محلول و در الکل محلول میسبب حل شدن موادي می

ت وجود الکل در فرآورده باید درب ظرف به عل. الکل الگزیرها بسته به نوع ماده مؤثره متفاوت است

ها الگزیرها در مقایسه با شربت. حاوي فرآورده کامالً محکم بسته شود و فرآورده دور از حرارت باشد

.دیفن هیدرامین: مانند. داراي شیرینی و چگالی کمتري هستند

)Suspension: (هاسوسپانسیون. 11
آیند، علل تهیه است که در حالل به صورت معلق در میسوسپانسیون متشکل از ذرات ریز جدا از هم

پوشاندن مزه نامطلوب دارو، افزایش پایداري فرموالسیون، : مواد به صورت سوسپانسیون عبارتست از
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هاي خوراکی معموالً آب حالل سوسپانسیون... تهیه فرآورده مایع از موادي که قابلیت انحالل ندارند و 

روند، ممکن است مواد اروهاي خاصی که براي تزریق عضالنی به کار میاست ولی حالل بعضی از د

ها گاه آماده هستند و گاه در هنگام مصرف فرآورده تهیه سوسپانسیون. دیگري مانند روغن باشد

) زیرا تمایل به رسوب دارند(شوند و در هر صورت به هنگام مصرف باید به خوبی تکان داده شوند می

.سیلین تزریقیسیلین و پنیآموکسی- آلومینیوم ام جیمانند سوسپانسیون 

)Extract: (عصاره. 12
عصاره از استخراج مواد مؤثره گیاهی یا حیوانی و حل کردن آنها و نهایتاً تبخیر و تغلیظ این مواد به 

.آید و قدرت اثر بیشتري نسبت به ماده خام اولیه دارددست می

)Tincture: (تنتورها. 13
باشد که با استخراج محتویات فعال از داروهاي خام تهیه هاي گیاهی میعصاره الکلی فراوردهتنتور 

هاي شود، همچنین تنتور ممکن است به محلول مواد شیمیایی حل شده در الکل و یا محلولمی

.هیدروالکلیک نیز اطالق گردد

)Collodion: (هاکلودیون. 14
ترکیب پیروکسیلین در مخلوط دیگري که عموماً از الکل، اتربا یا بدون باشد که از اي مایع میفرآورده

شود پس از استعمال فرآورده، حالل تبخیر شده و مواد افزودنی دارویی تشکیل شده است، تهیه می

.ماندماده دارویی در موضع مصرف باقی می

)Topical Soluotion: (هاي موضعیمحلول. 15



١٠

.روندحالل آب هستند که جهت استفاده در موضع به کار میهاي محلول و با فرآورده

)Lootion: (هالوسیون. 16
ها شامل اکثر لوسیون. رودبه شکل مایع است و براي استعمال خارجی روي پوست به کار میلوسیون

مواد پودر شده نرمی هستند که غیر قابل حل و به صورت معلق در محیط وجود دارند و یا به صورت 

.لوسیون بتامتازون: مانند. باشندمی) روغن در آب و یا آب در روغن(امولسیون 

)Gel: (هاژل. 17
و . باشداي نیمه جامد است که حاوي ذرات غیر ارگانیک کوچک و یا ذرات ارگانیک بزرگ میژل ماده

.ژل پیروکسیکام: مانند. شوداز مایعی به عنوان حالل در پایه ژالتینی استفاده می

)Cream: (هاکرم. 18
اي که به دو صورت آب در هاي موضعی یا استعمالی هستند که ماده دارویی در پایهها فرآوردهکرم

ها و کمتر از پمادها ها بیشتر از لوسیونچگالی کرم. شودوارد می. روغن و روغن در آب وجود دارد

.کلوتریمازول: مانند. باشدمی

)Ointment: (پمادها. 19
فرآورده نیمه جامدي است که در آن دارو در یک پایه مناسب پمادي که خاصیت هیدروفیلیک پماد 

.پماد بتامتازون: مانند. رودگیرد و جهت استعمال خارجی به کار مییا هیدروفوبیک دارد جا می
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)Ophtalmic ointment: (پمادهاي چشمی. 20
ه هستند و یا به هنگام تولید تحت شرایط پمادي است استریل که یا محتویات آن استریل شد

.پماد چشمی تتراسیکلین: مانند. شوندآسپتیک استریل می

)Plaster (patch): (پچ یا پالسترها. 21
اي مناسب گسترده شده و براي پالستر ماده چسبنده نیمه جامد و یا جامدي است که بر روي زمینه

ا تماس طوالنی مدت دارو را با موضع مصرف فراهم رود تاستعمال خارجی بر روي بدن به کار می

: مانند. توان به عنوان زمینه استفاده کرداز موادي نظیر کاغذ، کتان، ابریشم و یا پالستیک می. آورد

.نیتروگلیسیرینپچ

)Ampule: (هاآمپول. 22
هاي این فرآورده.رونداي هستند که جهت نگهداري داروهاي تزریقی به کار میها ظروف شیشهآمپول

توان آنها را براي بایست مصرف گردد و نمییکبار مصرف بوده و هنگامی که سر آمپول باز شود می

.استفاده مجدد نگهداري نمود

)Vial: (هاویال. 23
باشند که درب ظرف آنها به واسطه پوشش قابل ارتجاع خود، هاي تزریقی مینگهداري فرآوردهظروف

.ویال لیدوکایین: مانند. آوردامکان استفاده مکرر از دارو فراهم می
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)Inhalaothion: (هاي استنشاقیفرآورده. 24
ه صورت پودر یا محلول گردند و بهایی هستند که از طریق دهان یا بینی استنشاق میفرآورده

.باشندمی

)Spray: (هااسپري. 25
باشد و به صورت موضعی و اغلب اسپري محلولی آبی یا روغنی است که به شکل قطرات بسیار ریز می

.و یا فارنکس قابل استعمال استبر روي پوست، بینی

-Serum: (هاسرم. 26 Buxter(
ترکیبات متفاوت بوده و هرکدام از آنها براي بیماري خاصی ها جز مواد دارویی هستند که داراي سرم

... اسیدي، کربوهیدراتی، الکترولیتی و ها داراي ترکیبات آمینوسرم. رندگیمورد استفاده قرار می

:ها براساس مواد سازنده به صورت زیر هستندانواع سرم. هستند

: هاي الکترولیتیسرم: 26-1

هایپرتونیک:

D/W 10%

)Glucose(٪50-20هاي قندي محلول
Manitol 10-20%
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هایپوتونیک:

Half salin 0.45%

ایزوتونیک:

N/S 0.9%
D/W 5%

/S (5% dextrose + 0.9% normal saline)
Ringer

Ringer lactate

:هاي پروتئینی و چربیسرم: 26-2
Aminofusion®5-10%

Intralipid 10%
MCT oil
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هابیوتیکآنتی
)Aminoglycosides(آمینوگلیکوزیدها . 1

Inj: 100- 500 mg/2 mlAmikacinآمیکاسین
Inj: 20-40- 80 mg
Opht drop: 0.3% (Gentex®)

Gentamicinجنتامایسین

Tab: 500 mg
Oral Solution: 125 mg/ 5 ml
Triamcinolone NN (Neomycin, Nistan) Cream

Neomycinنئومایسین

Cap: 250 mg
Syrup: 125 mg/ 5 ml

Paromomycin (Humann®)پاروموماسین

Vial: 1 grStreptomycinاسترپتومایسین

Vial: 2 grSpecn omycinاسپکتینومایسین

)Penicillines(ها سیلینپنی. 2
هاي طبیعیسیلینپنی) الف

Tab: 500 mgPenicillin V
سیلین ويپنی Powder for susp: 125- 250 mg/5 mlPenicillin V- Potassium

Powder for susp: 200, 400,000 IU/ 5 mlPenicillin V- Sodium
1.200.000 IU/ vial (Penador®)Penicillin G Benzathine:

سیلین جیپنی

(600.000 Benzathine + 300.000 potassium +
300.000 procaine)

Penicillin 6.3.3

(1.000.000- 5.000.000 IU/vial)Pen G-K
(5.000.000 IU/vial)Pen G-Na
400.000 IU/vialPen G procaine
800.000 IU/vialPen G procaine

)Uridopencilline(هاي وسیع طیف سیلینپنی) ب

Vial: 1 (1.125),2(2.25), 4(4.5) gr
Piperacilline+ tazobactam
(Tazar®- Tazocin®)

پیپراسیلین
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سیلینازمقاوم به پنی) ج
Cap: 250- 500 mg
Inj: 250- 500 mg/ vial
Susp: 125 mg/ ml

Cloxacillinکلوگزاسیلین



١٦

هاسیلینآمینو پنی) د
Cap: 250- 500 mg
Via: 250- 500- 1000 mg/ 5 ml
Susp: 125- 250 mg/ 05 ml

Ampicillinسیلینآمپی

Vial:1.5 gr(1g Amp+0.5g sulb), 3gr (2g Amp,1g sulb)
Ampicillin + Sulbactam
(Ampibactam®)

+ سیلین آمپی
سولباکتام

Cap: 250- 500 mg
Chew tab: 250 mg, tab: 500 mg (Faramox®)
For susp: 125 mg- 250 mg/ 5 ml
For susp: 200- 400 mg/ 5 ml (Faramox®BD)

Amoxicillinسیلینآموکسی

هاي بتاالکتازمهارکننده) ه
Tab: 375 mg (250A+125c),625mg(500A+125c)
Powder for susp: 156mg/5ml (125A+31c),
312mg/5ml(250A+62c)
Powder for susp:228mg/5ml(200A+28c)
457mg/5ml(400A+57c)(Farmenn-BD®)

Amo+ Clavolanic Acid
(Augmenne®)

+کالوالنیک اسید 
سیلینآموکسی

کالوکوآموکسی

)Cephalosporines(ها سفالوسپورین. 3

نسل اول
Inj: 100- 500 mg/2 mlCephalexine (Keflex®)سفالکسین
Inj: 20-40- 80 mg
Opht drop: 0.3% (Gentex®)

Cefazolin (Kefxole®)سفازولین

نسل دوم
Tab: 125- 250- 500 mg
Vial: 250-750-1500 mg

Cefuroxime
(Farinate®- Exiroxime®)

سفوروکسیم

نسل سوم
Tab: 200- 400 mg
For susp: 100 mg/5ml (50, 100ml)

Cexime (Farexim®)سفیکسیم
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Vial: 500- 1000 mgCedotaximeسفوتاکسیم

Vial: 500- 1000- 2000 mg
Cea zidime
(Fortam®-Fortaz®)

سفتازیدیم

Vial: 500- 1000 mgCeizoximeزوکسیمسفتی

Vial: 250- 500- 1000 mgCeriaxone (Rocephin®)سفتریاکسون

نسل چهارم
Vial: 200- 500- 1000 mgCefepime (Maxipime®)سفپیم

)Macrolides(ماکرولیدها . 4
Azithromycinآزیترومایسین

Tab, Cap: 250, 500 mg
For susp: 100-200 mg/5ml (Zithromax®)

Clarithromycine
(Klacid®-Fromilid®)

کالریترومایسین

Tab: 200-400 mg
Powder for susp: 200 mg
Opth oint: 0.5%
Solution: 2%-4%
Topical gel: 2%-4%
Vial: 1g

Erythromycinاریترومایسین

Tab: 500 mg= 1.500.000 IUSpiramycine (Rovamycine®)اسپیرامایسین

هاهوازيضد بی. 5
Tab: 250mg
Iv inf: 500mg/100ml
Topical and vaginal gel: 0.75, vaginal tab: 500 mg
Oral susp: 125mg/5ml

Metronidazol (Flagyl®)مترونیدازول

Cap: 150-300mg
Inj: 150mg/ml(300mg/2ml,600mg/4ml)
Susp: 75 mg/5ml

Clindamycin (Dalacin®)کلیندامایسین
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Vaginal cream: 2% (Davalag®)
Topical gel: 1%,topical solution:1.2%

هافلوروکینولون. 6
Tab: 500 mg
Oral susp: 60mg/ml

Nalidixic Acid (Negram®)نالیدیکسیک اسید

Tab: 250-500mg,opht.drop:03%(Ciplex®)
Vial: 200mg (Ciprinal®)

Ciporoaxainسیپروفلوکساسین

Tab: 200-300mgOxacinاوفلوکساسین

Tab: 500- 750mg
Levoo xacin
(Tavanic®-Tavanex®)

لووفلوکساسین

Tab: 320mgGemioxacin (Facv e®)فلوکساسینجمی

)Sulfonamides(سولفونامیدها . 7
Vaginal cream
Vaginal tab

Triple sulfa (sulfathizale+
sulfacetamid+sulfabenzamide)

تریپل سولفا

Tab: 480 (400+80),120 (100+20)mg
Tab: 960 (800+160) (Do-Cotri®)
Inj: 480mg
Susp: 240 (200+40) mg/5ml

Co- Trimoxazole
(Bactrim®)

کوتریموکسازول
+سولفامتوکسازول(

)متوپریمتري

Tab: 500mgSulfadiazineسولفادیازین

Tab:500mgSulfasalzineسولفاساالزین

Opht drop:10%-20%Sulfacetamideسولفاستامید

Cream:10mg/g------50-500grSilver sulfadiazineسیلورسولفادیازین
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)Tetracyclines(ها تتراسایکلین. 8
Cap: 250mg
Opth. Oint: 1%
Top oint: 3%

Tetracyclineتتراسایکلین

Cap: 100mgDoxycycline (Vibramycin®)سایکلینداکسی

)Ant uberculosis(ها ضد سل. 9
Tab: 500mgPyrazinamidپیرازینامید

Tab: 400mgEthambutolاتامبوتول
Tab: 100-300mg
Inj: 100 mg/2ml

Isonizide (INH®)ایزونیازید

Cap: 150-300mg
Oral drop: 153 mg/ml
Vial: 600mg
Syrup: 2%

Rifampinریفامپین

Vial: 1grstreptomycineاسترپتومایسین

)Anleprocs(ها ضد جذام. 10
Tab: 50-100mgDapsonداپسون

Tab:100mgThalidomide (Molyn®)تالیدوماید

هاي ادراريسپتیکآنتی. 11
Tab: 100mg
Susp: 50mg/5ml

Furazolidonفورازولیدون

Tab: 100mg
Susp: 25mg/5ml

Nitrofurantion (Furadann®)نیتروفورانتوئین
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هاکار با پنم. 12

Vial: (250+250),(500+500)mg
Imipenem+Cilastan
(Tienam®)

ایمی پنم

Inj: 500-1000gMeropenem (Meronem®)مروپنم

هامتفرقه. 13
Top cream: 2%Mupirocinموپیروسین
Opht drop: 0.5%,
For Inj: 1g

Chloramphenical
(Chlobioc®)

کلرامفنیکل

For Inj: 2gSpeco nomycinاسپکتینومایسین

For Inj: 500mg,1gr,2grVancomycineوانکومایسین

Inj: 200-400mgTeicoplanine (Targocid®)تیکوپالتین

Vial: 1.000.000 IU/vial
Colism ethate
(Colisten®- Colomycin®)

کلومایسین

هاضد قارچ
هاپلی ان. 1

Tab: 500.000 IU,
Vaginal tab: 100.000 IU
Drop: 100.000 IU/ml (Fungostatin®)
Topical oint: 100.000 IU/g
Vaginal cream: 100.000

Nystan (Nistat®)نیستاتین

For Inj: 50mg
Amphotericin B(Fungizon®)
Liposomal Amphotricin B
(Ambisome®)

بی-آمفوتریسی

Drop: 5%Natamycin (Natacyn®)ناتامایسین

هاایمیدازول. 2
Topical cream: 2%Miconazoleمیکونازول
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Vaginal cream: 2%
Tab: 200mg
Shampoo:2%
Topical cream: 2%

Ketoconazoleکتوکونازول

Topical cream: 1%,
Topical lotion: 1%
Vaginal cream: 1%-2%
Vaginal tab: 500-100mg

Clotrimazoleکلوتریمازول

Cream: 2%Sertaconazole (Dermofix®)سرتاکونازول

هاتري آزول. 3
Cap: 50-100-150-200mgFluconazoleفلوکونازول

Cap: 100mgItraconazole (Sporanox®)ایتراکونازول
Tab: 200mg,
Vial: 200mg

Voriconaxole (Vefend®)وریکونازول

هامتفرقه. 4
Tab: 250mg
Topical cream: 1%
Solution: 1%

Terbinane (Lamisil®)تربینافین

Vial: 50-70 mgCospofungin (Cancidas®)کاسپوفونگین

Tab: 125-250-500mgGriseofolvinگریزئوفولوین

Topical soluonTolnaateتولنفتات

Ear DropPolymixin NH (Myxacort®)میکسینپلی

)Anv irals(ها ضد ویروس
Cap: 100mg

Amantadine
(Symmetrel®-Ammoral®)

آمانتادین

Tab: 200-400-800 mg
For inj: 250-500 mg

Acyclovirآسیکلوویر
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Topical oint: 5%
Opht oint: 3%

Vial: 500 mgGanciclovir (Cymevene®)گان سیکلوویر

Tab: 450 mg(Valcyte®)وال گان سیکلوویر

Cap: 75mgOseltamivir (Tamiu®)اوسلتامیویر
Tab: 100-150 mg
Oral solution: 10mg/ml

Lamivudine (Biovudine®)المیوودین

Cap: 200mg
Ribavirine
(Rebetol®- Ribacip®)

ریباورین

Tab: 10 mg
Adefovir
(Adesera®- Biofovir®)

آدفوویر

Tab: 300 mgTenofovir (Tenobiofovir®)تنوفوویر

هاضد کرم
Chew tab: 200-400 mgAlbendazoleآلبندازول

Chew tab: 100 mgMebendazole (Vermox®)مبندازول
Chew tab: 50mg
Syrup: 40mg/5ml

Levamisoleلوامیزول

Susp: 50mg/5ml
Pyrvinum pamoate
(Vanguin®)

پیروینیوم

Tab: 500mgTinidazoleتینیدازول

Tab: 500mgNiclosamideنیکلوزاماید
Tab: 500
Sysrp: 750mg/5ml

Piperazineپیپرازین
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ماالریاها ضد 
Tab: 150 mgChloroquineکلروکین

Tab: 200 mgHydroxychloroquine
هیدروکسی
کلروکین

...کیناکرین و کینین و پریماکین 

هاضد شپش
Shampoo: 1%
Lotion: 1%

Lindane GBHلیندان

Shampoo: 1%-5%
Top.cream: 1%

Permetrinپرمترین

Top.cream: 10%Crotamitonکروتامیتون

) آزارلیشمانیوز یا کاله(سالک ضد 
Inj: 300mg/ml

Meglumine Anm onate
(Glucanm®)

مگلوبین 
آنتی مونات

متفرقه
Tab: 210 mgLodoquinolیدوکینول
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)اعصاب و روان(داروهاي مربوط به سیستم عصبی 
)And epresant(ضد افسردگی 

)TCAs(اي هاي سه حلقهضد افسردگی)الف
Tab: 10-25-50-100 mgAmitiriptylineتریپتیلینآمی

Tab: 10-25 mgNortriptyline (Nortrilen®)نورتریپتیلین

Tab: 10-25-50 mgImipramine (Tofranil®)پرامینایمی

Tab: 10-25-50-75 mg
Clomipramine
(Anafranil®-Abnil®)

کلومیپرامین

Tab: 25-100 mg
Oral drop: 4%

Trimipramine (Surmontil®)تریمیپرامین

Tab: 25 mgDesipramineدزیپرامین
Cap: 10- 25 mg
Tab: 10-25 mg (Deneurin®)

Doxepin (Apo Doxepin®)دوکسپین

)SSRIs(هاي انتخابی باز جذب سروتونین مهارکننده)ب
Tab: 75- 100 mg
S.R tab: 150 mg

Fluoxene (Prozac)فلوکستین

Tab: 20-40 mg
Citaloprame (Cipram®-
Cipralex®- Citaloramin®)

سیتالوپرام

Tab: 50- 100 mgSertralin (Zolo®- Asentra®)سرترالین

Tab: 50-100 mgFluvoxamine (Luvox®)فلووکسامین

Tab: 10-20 mgParoxen (paxil- seroxate®)پاروکستین

Tab, Cap: 20-30-60 mgDuloxen (Cymbalta®)دولوکستین

Tab: 4 mgReboxene (Edronax®)ربوکستین
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هاهتروسیکلیک)ج
Tab: 75-100 mg
S.R tab: 150 mg

Bupropion
(Wellban®- Zyban®)

بوپروپیون

Tab: 25-75 mgMaprol ine (Ludiomile®)ماپروتیلین

Tab: 50 mgTrazodoneترازودون

Tab, Cap: 37.5- 75- 150 mg
Venlafaxine (Ee xor®-
Deprilax®- Alventa®)

ونالفاکسین

)MAOIs(هاي آنزیم مونوآمینواکسیداز مهار کننده)د
Tab: 10 mgTranylcypromine (Parnate®)ترانیل سیپرومین

Tab: 150 mgMoclobemideموکلوبماید

Tab: 10 mgIsocarboxazid (Marplan®)ایزوکربوکسازید

)Smulants) (هامحرك(ها سمپاتومیمتیک)ه
Tab: 10mg
S.R tab: 20 mg

Methylphenidat
(Ritalin®- Rubifen®)

متیل فنیدات

Tab, Cap: 5 mg
(Dexamfetamine®-
Dexamine®- Dexedrine®)

دکستروآمفتامین

Tab: 100-200 mg
Modanil (Provigil®-
Modiodal®)

مدافینیل

Cap: 10-18-25-40-60
Atomoxene (Strae ra®-
Stramox®)

اتوموکستین
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)Bipolar disorder(اختالل دو قطبی 
ها فنوتیازین. الف

پیپرازین) 1
Tab: 300mgLithium carbonateلیتیم کربنات

کاربامازپینضد صرعمراجعه شود به بحث داروهاي 
سدیم والپرواتمراجعه شود به بحث داروهاي ضد صرع

آلیفاتیک)  2
Tab: 25- 100 mg
Inj: 50 mg/2ml

Chlorpromzine (Largacl®)کلرپرومازین

Tab: 10-25-100 mgThioridazine (Mellaril®)تیوریدازین

هابوتیروفنون) ب
Tab: 0.5- 2- 5 mg
S.R tab: 50 mg
Inj: 5 mg/ml
Inj: 50mg/ 2 ml (Haldol®)
Drop: 2 mg/ml

Haloperidole (Serenace®)هالوپریدول

Tab: 2 mg,4 mg (Orap® forte)Pimozide (Orap®)پیموزاید

هاتیوگزانتین) ج
Cap: 5 mgThiothixeneتیوتیکسن
Tab: 0.5- 3 mg
Inj: 20 mg/ml

Flupenx ol (Fluanxol®)فلوپنتیکسول



٢٧

هامتفرقه) د
Tab: 25- 100 mgClozapine (Leponex®)کلوزاپین

Tab: 1-2-3-4 mgResperidone (Risperidal®)ریسپریدون

Tab: 2.5-5-10-15 mg
Olanzapine
(Zyprexa®- ziprabiox®)

االنزاپین

Tab: 2-5-10-15-20-30 mg
Aripiprazole (Abilify®-
Abilizol®- Biopiprazol®)

آریپیپرازول

Tab: 25-50-100-200-300 mg
Quea pine
(Seroquel®- Tranqupine®)

کوئتیاپین

Tab: 200 mgSulpiride (Dogmal®)سولپراید

داروهاي ضد اضطراب، آرام بخش، خواب آور
هابنزودیازپین) الف

Tab: 5-10 mgChlordiazpoxide (Librium®)کلرودیازپوکساید

Tab: 10 mgOxazepamاکسازپام
Tab: 1-2 mg
Inj: 4 mg/ml

Lorazepam (Ativan®)لورازپام

Tab: 1-2 mgClonzepamکلونازپام

Tab: 2-5-10 mg
Inj: 10 mg/2ml
Syrup: 2mg/5ml
Rectal tube: 5-10 mg

Diazepamدیازپام

Cap: 15 mgFlurazepamفلورازپام

Tab: 5 mg
Nitrazepam (Mogadon®-
Apo Nitrazepam®)

نیترازپام

Tab: 0.5- 10 mgAlprazolam (Xanax®)آلپرازوالم
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Tab: 10 mgClobazam (Clobium®)کلوبازام

Inj: 5-15 mg/2mlMidazolamمیدازوالم

هامتفرقه) ب

Tab: 5-10 mg
Zolpideme (Sl nox®-
Zolpirest®- Zoldem®)

زولپیدم

Tab: 5-10 mg
Buspirone
(Buspar®- Buspirax®)

بوسپیرون

پروپرانولول)ج
Tab: 10-20-40 mg
Inj: 1mg/ml

Propranole (Inderal®)پروپرانولول
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)مغز و اعصاب(داروهاي مربوط به سیستم عصبی 
داروهاي مربوط به سر درد

Tab: 1 mg + 100 mg caffeinErgotamine-C (Cafergot®)سی-ارگوتامین

Tab: 1.5- 2.5 mg
Inj: 1 mg/ml

Dihydroergotamine
دي 

هیدرورگوتامین
Tab: 50-100 mg
S.C soluo n: 0.6 mg/0.5 ml

Sumatriptab
(Migrstop®- Imigran®)

سوماتریپتان

Tab: 5-10 mRizatriptab (Maxalt®)ریزاتریپتان

Tab: 0.5- 1.5 mgPizotifen (Sandomigran®)پیزوتیفن

داروهاي ضد صرع
Tab: 250 mg
Via: 500 mg

Acetazolamide (Diamox®)استازوالمید

Tab: 15-30-60-100 mg
Inj: 200mg/ml

Phenobarbital (Luminal®)فنوباربیتال

Cap, Tab: 100 mg
Inj: 250 mg/5ml
Susp: 30-125 mg/5 ml
Cream: 1%

Phenytoin (Dilann®)فنی توئین

Tab: 100 + 50
Phenytoin compound
(Garoin®)

فنی توئین کمپاند

Tab: 200 mg
C.R tab: 400 mg
Susp: 100 mg/5ml- 2%

Carbamzepine (Tegretol®)کاربامازپین

Tab: 200 mg (Depakine®- Orlept®- Rahakin®)
Tab: 500 mg (Depakine®- CR orlept® LA)
Syrup:(200mg/5ml=Epilim®)(300mg/5ml=Orfiril®)
Inj: Powder for inj: 400 mg (Depakin®)

Valproate sodiumوالپروات سدیم

Tab delayed release: 125-250-500 mg
D-Valproate sodium
(Divaldin®- Divalpreox®)

والپروات -دي
سدیم
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Cap: 250 mg
Syrup: 250 mg/5ml

Ethosuximide
(Zaronn e®- petnidan®)

اتوسوکسیمید

Lamotrigine (Lamictal)Lamotrigine (Lamictal®)الموتریژین

Cap: 100-300-400-600-800 mg
Gabapenn e
(Neuronn®- Neuropentin®)

گاباپنتین

Tab: 150-300-600 mg
Oxcarbazepine
(Oxcarpine®)

اکس کاربازپین

Tab: 250 mg
Susp: 125 mg/5ml

Primidone (Liskann®)پریمیدون

Tab: 25-50-100-200 mgTopiramat (Topamax®)توپیرامات

Cap: 25-50-75-100-150-200-300 mg
Pergabaline
(Lyrica®- Pergabiox®)

پرگابالین

Tab: 25-50-100 mgZonisamide (Biozamide®)زونیسامید

Cap: 500 mgVigabatrin (Sabrill®)ویگاباترین

Tab: 250, 500 mg
Levetracetam
(Levebel®- Keppra®)

لووتیراستام

داروهاي ضد پارکینسون
Cap: 100 mg

Amantadine
(Symmetrel®- Ammorel®)

آمانتادین

Tab: 2 mg
Trihexyphenidil
(Artan®- Triphen®)

هگزي تري
فنیدیل

Tab: 2 mg
Inj: 5 mg/ml (Akineton®)

Biperidenبی پریدین

هاي دوپامین جایگزین
Tab: 500 mgLevodopaلوودوپا

Tab,Cap: 125 (100L+25B),250(200L+50B)mgLevofopa-B (Madopar®)بی- لوودوپا

Tab: 110 (100L+10C),125(100L+25C),Levodopa-C (Sinement®-سی- لوودوپا
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275(250L+25C),225,250 mgIsicom®- Parkin C®-
Parkin C® Forte)

Tab: (50L+12.5C+200E mg)
Tab: (100L+25C+200E mg)
Tab: (150L+37.5C+200E mg)

Stalevo® (L+C+E)استالوو

آگونیستهاس دوپامین 
Tab: 2.5 mgBromocripn e (parlodel®)برموکریپتین

Tab: 0.5-1-2 mg
Cabergoline
(Dosn ex®- Cabaser®)

کابرگولین

Tab: (0.18=0.25),(0.7=1)mg
Pramipexole(Sifrol®-
Sifropex®-Restine®)

پرامیپکسول

Tab: 0.25- 0.5-1-5 mgRopinirol (Requip®)روپینیرول

MAOهاي مهارکننده

Tab: 5mgSelegilineسلژیلین

داروهاي ضد آلزایمر
Tab: 5-10 mg

Donepezil (Aricept®-
Yasnal®- Donept®)

دونپزیل

Cap: 1.5-3-4.5-6 mgRivasg mine (Exelon®)ریواستیگمین
Tab: 4-8-12 mg
S.R cap: 8-16-24 mg

Galantamine
(Reminyl®- Alzamin®)

گاالنتامین

Tab: 10 mgMemann e(Ebixa®-Alzann®)ممانتین
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متفرقه
Tab: 800 mg
Syrup: 20%-33.33%

Piracetam (Nootropil®)پپراستام

Inj: (250mg/2ml)Cic olineسیتی کولین

Tab: 10-60 mg
Pyridosg mine
(Mesn on®- Metin®)

پیریدوستیگمین

هاي عصبی داروهاي گیاهی مرتبط با بیماري
کاربردگیاهاشکال دارویینام دارو

Neurogol, Neurogol fortTab ---بیخوابی و اضطراب

SedaminCapبیخوابی و اضطرابالطیبسنبل

ValericSyrupبیخوابی و اضطرابالطیبسنبل

PasipayDropبیخوابی و اضطرابگل ساعتی

Perforan, MercoxinTabافسردگی و اضطرابعلف چاي

HypiranDropافسردگی و اضطرابعلف چاي

RoseDropافسردگی و افزایش میل جنسیگل سرخ

MemoralCap تقویت حافظه و تمرکززنجبیل+ کندر

MemorexTabتقویت حافظه و تمرکزجینکوبیلوبا
Ginkogol, Ginko TD,

Gincora, Gincosan
Tabتقویت حافظه و تمرکزجینکوبیلوبا

GinkovitonSyrupتقویت حافظه و تمرکزجینکوبیلوبا

Ginsing, Ruginsing,
Ginsana

Syrupجین سینگ
تقویت حافظه و افزایش توان 

بدنی

PhytotonCap
+ جین سینگ 
جینکوبیلوبا

تقویت حافظه و افزایش میل 
جنسی
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Anm igranDrop ---میگرن و سردردهاي عصبی

MigragolTab ---میگرن و سردردهاي عصبی

RahaCap, syrup ---عالیم ترك اعتیاد
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داروهاي سرکوب کننده سیستم ایمنی
Syrup: 100 mg/ml
Softgel: 25-50-100 mg
Oph.Drop: 0.05% (Restasis®)

Cyclosporin (Imminoral®,
Neoral®, Sandimmune®)

سیکلوسپورین

Tab, Cap: 0.5- 1.5
Tacrolimus
(Cograft®,Prograf®)

تاکرولیموس

Tab: 1 mgSirolimus (Rapamune®)سیرولیموس

Tab: 250-500 mg
Mycophenolate mophetil
(Celcept®)

مایکوفنوالت 
موفتیل

Vial
Interferon Alpha
(Pegaferon®, Pegasys®)

هاي الفااینترفرون

Interferon Beta (Rebif®, Recigen®, Actorif®, Extavia®, Actoferon®, Ziferon®,
Betaferon®,Avonex®, Actovex®, Cinnovex®)

هاي بتااینترفرون

VialInterferon Gamma
هاي اینترفرون
گاما

Cap: 0.5 mgFingolimodفینگولیمد
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داروهاي مربوط به سیستم غدد و عضالت اسکلتی
اختالالت غضروف و استخوان

Tab: 100-300mgAllpourinol (Zyloric®)آلوپورنیول

Tab: 1mgColchicineسینکلشی

NSAIDs
Tab: 200-400 mg
Susp: 100 mg/5ml
Soft gel: 200 (Advil®)- 400 mg (Gelofen®)
Top gel: 5%

Ibuprofen (Brufen®)ایبوپروفن

Cap: 25 mg
S.R tab: 75 mg
Supp: 50-100 mg

Indomethacin
(Indocid®- Methacin®)

ایندومتاسین

Tab: 250-500 (E.C) mg
Supp: 500mg

Naproxenناپروکسین

Cap: 10 mg
Inj: 20 mg/ml
Gel: 0.5%
Supp: 20 mg

Piroxicamپیروکسیکام

Tab: 25 mg- 50 E.C, Supp: 50-10 mg
Amp: 75 mg/3ml, Gel: 1%, Oph drop: 0.1%
S.R cap: 100 mg
S.R tab: 100 mg
Tab: 50 mg

Diclofenac Na (Voltaren®)

(Pain o®- Modafenac®)
(Alfen xl®)
Diclofenac K (Cataflam®)

دیکلوفناك

Tab: 200 mgTolmetinتولمتین

Cap: 250 mgMefenamic Acid (Ponstan®)مفنامیک اسید

Cap: 250 mg
Celecoxibe (Cobix®-
Celebrex®- Celexib®)

سلکوکسیب

Tab: 325- 500 mg
Syrup, susp: 120 mg- 5 ml (Tylofen)
Ped drop: 100 mg/ml

Acetaminophene
استامینوفن
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Amp: 500- 1000 mg/ml (Apotel®)
Tab, supp: 125- 325
+ coddein: 300+10 mg
Tab: 80-125-160 mg

So gel:325-500 mg
(Acetagel®)
Paracetamol (Panadol®)
Tinyfen®

(Panadol Extera®- Cut
pain®- Relief®)

+ استامینوفن 
کافئین

Cap (325 mg Acet + 200 mg lou + 40 mg caff)
(Novafen®- Acifen®-
Megafen®)

+ استامینوفن
+ کافئین

ایبوپروفن

Tab: 7.5- 15 mgMeloxicam (Mobic®)ملوکسیکام
E.C tab: 80- 81 mg
Chew tab: 100 mg
Tab: 325 mg

Acetylsalicilic Acid
(A.S.A®- Asprine®)

سایلیسیک استیل 
اسید

سالیسالتها 
Top oint: 30%Methylsalicylatسیالتمتیل سالی

Top oint: 15% M.S + 10% Mental
Mentholsalicylat
(Myalgine®)

منتول سالیسیالت

هامتفرقه
Chloroguineکلروکین

Hydroxychlorquine
هیدروکسی 

کلروگین
Methotrexate
(MTX®- Ebetrex®)

متوتروکسات

Azathioprine
(Imurane®- Azaram®)

آزاتیوپرین

D-Penicillamineپنی -دي
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سیالمین

Glucosamine/chondroin (M.S.M)= (Triplee x®- Move free Advanced®- Arthro
stop®- pree x®- Ginsa e x®)
(carg en®: Carg en max®, carg en forte®)

ام.اس.ام
کندروئیتین
گلوکزامین

Cap: 300 mgPiascledine®, Arthrocin®
عصاره گیاه سویا و 

اووکادو

Tab: 480 mgTelonal®- Doloteffin®پنجه شیطان

Cap: 350 mgRheumad in (Celadrin®)روماتیدین
Inj: 50 IU/ml- 100 IU/ml
Nasal spary: 100- 200 IU/dose

Calcitonin (Miacalcic®-
Miacalcin®- Calcihexal®)

کلسی تونین

Tab: 500mg+ D3- 200IVCalcium-D: Ca(co3)2دي-کلسیم

Inj: 10%Calcium Gluconateکلسیم گلوکونات

Pearl: 0.25 mcgCalcitriol (Rocaltrol®)کلسیتریول

Tab: 10-70 mg
Alendronate (Ostefos®-
Fosamax®- Ostomod®-
Alenate®)

آلندرونیت

Inj: 30-60-90 mgPamidronate (Avedia®)پامیدرونیت

Tab: 200 mgEd ranatاتیدرونیت

Tab:5- 35 mgRisedronate (Actonel®)ریزدرونات
Tab: 2.5- 150 mg
Prefilled syring: 3 mg

Ibandronate (Bonviva®)ایبادرونات

Inj: 4-5 mg
Zoledronic Acid (Zometa®-
Aclasta®)

زولدرونیک اسید

Tab: 500 mg
Inj: 1000mg/10 ml

Methacarbamol (Robaxin®)متوکاربامول

Tab: 10- 25 mgBaclofenباکلوفن
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Tab: 4 mgTizanidine (Sirdalud®)تیزانیدین

Cap: 25-50-100mgDantroleneدانترولن

Tab: 60 mgRaloxifen (Evista®)رالوکسیفن

Prefilled pen: 600 mcg/2.4ml
Triparatide (Forteo®-
Cinapar®)

پاراتایدتري

Prel led syringe
Hyaloronic Acid (Stonel®-
Hyalgan®- Fermathrod®-
High hyal plus®)

هیالورونیک اسید

کورتونهامراجعه به بحث آسم

داروهاي مربوط به غدد و تیروئید 
Tab: 50 mgPropylthiouracil= PTU®

پروپیل 
تیواوراسیل

Tab: 5 mgMrthimazoleمتی مازول

Tab: 50-100 mcgLevothyroxine (Euthyrox®)لووتیروکسین

Tab: 25 mcgLiothyronineلیوتیرونین

داروهاي ضد چربی خون  
Tab: 20 mgLevastan eلوواستاتین

Tab: 10-20-40 mgAtorvastan (Lipitor®)آتورواستاتین

Tab: 10-20 mgSimvastan eسیمواستاتین

هافیبرات
Cap: 500 mgClob rateکلوفیبرات

Cap: 100- 200 mgFenob rate (Lypantil®)فنوفیبرات
Cap: 300 mg
Tab: 450 mg

Gemb rozilجم فیبروزیل
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هامتفرقه
Tab: 25- 100 mgNiacin= Nicothinic Acidنیاسین

Powder: 4g/sachetCholestyramineکلستیرامین

داروهاي مربوط به دیابت  
دیابت بی مزه) الف

Nasal spray
Nasal solution: 0.1 mg
Melt: 120- 200 mcg

Desmo perssin
(DDAVP®-Minirin®)

دسموپرسین

دیابت شیرین) ب

Tab: 500- 1000 mg
Meo rmin (Glucophage®-
Metformin Hexal®- Brot®-
Rahamet®)

متفورمین

االثرسریع: دسته اول

انسولین

Pen: 100IU/3mlInsulin Aspart (Novorapid®)

کوتاه اثر: دسته دوم
Vial: 100IU/10ml
Cartridge: 100IU/3ml (Actrapid®)

Insulin Regular
(Lansulin R®)

متوسط االثر: دسته سوم
Vial: 1000IU/10ml
Cartridge: 100IU/3ml (Insulatard®)

Insulin NPH= Isophane
(Lansulin®)

طوالنی اثر: دسته چهارم
Pen: 100IU/3ml (Lantus®- solostar®)
Vial: 100IU/10ml (Lantus®)
Cartridge: 100IU/3ml (Lantus®)

Insulin
Glargin
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انسولین ترکیبی

Pen: 100IU/3ml
Insulin Aspart
protamin/Aspart
(Novomix30®)

Vial: 100IU/10ml
Insulin NPH/Regular
(Lansulin 70/30®)

Tab: 5 mg
Glibenclamid= Glyburide
(Daonil®)

گلی بنکالمید

Tab: (500 mg Metf. + 5 mg Glib)Gliformin®
گلی + متفورمین 

بنکالمید

Tab: 50-100 mgAcarbose (Glucoby®)آکاربوز

Tab: 80 mgGliclazidگلی کالزید

Tab: 0.5-1-2 mg
Repaglinide
(Newbet®- Novonorm®)

رپاگلینید

Tab: 15-30-45 mg
Pioglitazone
(Glutazone®- Pitoz®)

پیوگلیتازون

Prefilled Syringe: 1 mg/penGlucagon (Glucagen®)گلوکاگون

رشدداروهاي مرتبط با 
Pen: 5-10/1.5 mg
Vial: 4 IU/vial
Cartrige: 10 mg/2.5 ml

Somatropin (Nordilet®)
(Eutropin®)
(Omnitrope®)

سوماتروپین

Vial: 20 mg
Octeotide (Sandostatin®-
Sandostatin® LAR)

اکتروتاید
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داروهاي گیاهی مرتبط با سیستم عضالت اسکلتی و غدد 
هاي عضالنی و مفصلیبه بیماريداروهاي مربوط) الف

کاربردگیاهاشکال دارویینام دارو

MarytholOint ---تسکین دردهاي عضالنی

RosemaryOint ---تسکین دردهاي عضالنی

CapsianOintتسکین دردهاي عضالنیفلفل قرمز

CapexOintتسکین دردهاي عضالنیفلفل قرمز

Mentora fortGel ---دردهاي عضالنی، سردرد و میگرنتسکین

AromixGel ---ضد درد و ضد التهاب

RahaminOint ---رفع درد عضالنی و مفصلی و روماتیسم

PhytoglucosamineOint ---ضد التهاب و تسهیل حرکات مفاصل

ArnigolCream ---کوفتگی و کبودي ناشی از ضربات و ضد درد

TraumaherbOint ---کوفتگی و کبودي ناشی از ضربات و ضد درد

Akbar II --- ---ضد درد موضعی

C.MDrop- Sprayضد درد موضعیکرفس و نعناع

Coldrub --- --- ---

Menthod --- --- ---

PhytoarthridCap ---
رفع درد و سفتی عضالنی ناشی از آرتریت 

روماتوئید

RhumatogolCap و دردي قاعدگیآرترت روماتوئید

ZintomaCapآرتریت روماتوئید، ضد استفراغ و تهوعزنجبیل

VengolCreamوعمقی پاهاوهموروئیدسطحیواریسدرمانشاه بلوط هندي



٤٢

اختالالت کلیه) ب
کاربردگیاهاشکال دارویینام دارو

LivergolTab (70- خار مریم(140
هپاتیت و محافظت از کبد در برابر سموم، 

آنتی اکسیدان

BilinasterDrop ---زردي نوزادان و ملین

CynabileDropمسمومیت کبدي، کاهش چربی خونکنگر فرنگی

LiporanCapکاهش چربی خونکنگر فرنگی

CynarcholTabتقویت کبد و کاهش کلسترولآرتیشو

دیابت) ج
کاربردگیاهاشکال دارویینام دارو

GlaegaTab ---کاهش قند خون

GlycogelTabکاهش قند خونمریم گلی

RunsulTabکاهش قند خونشنبلیله

چربی خون) د
کاربردگیاهاشکال دارویینام دارو

GarsinTabکاهش چربی و فشار خونسیر

GarletTabکاهش چربی و فشار خونسیر

GarlicTab, Dropکاهش چربی و فشار خونسیر

AlicomTabکاهش چربی و فشار خونسیر

AlliumTabکاهش چربی و فشار خونسیر

AnethumTabکاهش چربی خونشوید

DillsumDropکاهش چربی خون و ضد نفخشوید
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ماروهاي مربوط به چشد
داروهاي ضد گلوکوم

هاسمپاتومیمتیک) الف
Drop: 0.2%Brimonidine (Alphagan®)بریمونیدین

هاي کربنیک انهیدرازمهار کننده) ب
Tab: 250 mg
Inj: 500 mg

Acetazolmide (Diamox®)استازوالمید

Drop, Susp: 1%Brinzolamide (Azopt®)برینزوالمید

Drop: 2%
Dorzolamide
(Trusopt®- Biosopt®)

دورزوالمید

بتابلوکرها) ج
Drop: 0.5%Timololتیمولول

Drop: 0.5%Betaxololبتاکسالول

هاپاراسمپاتومیمتیک) د
Drop: 1%-2%-4%
Tab: 5mg (Salagen®)

Pilocarpineپیلوکارپین

هاپروستاگالندین) ه

Drop: 0.005%
Latanoprost
(Xalatan®- Zalabiost®)

التانوپروست

متفرقه) و

Co- Biosopt®- Cosopt®
+ تیمولول 

دورزوالمید

Xalacom®
+ تیمولول 

التانوپروست
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هاي چشمیبیوتیکآنتی
Drop: 1%

Triu ridine
(TFT®- Virocid®)

فلوریدینتري

Drop: 0.1%Iodoxuridineیدوکسوریدین

Opht. Oint: 3%Acyclovirآسیکلوویر

Drop: 0.5%
Chloramphenicol
(Chlobioc®)

کلرامفنیکل

Drop:0.3%Ciprofloxacineسیپروفلوکساسین

Opht. Onit: 3mg/g
Erythromycine
(Erythrolidin®)

اریترومایسین

Drop: 3 mg/ml
Oint: 3 mg/ml

Gentamycin (Gentex®)جنتامایسین

Drop: 10%- 20%Sufacetamideسولفاستامید

Oph. Oint: 1%Tetracyclineتتراسایکلین

Drop: 0.05-5%Levofloxacin (Oftaquix®)لووفلوکساسین

کورتونها و سایر داروهاي ضد احتقان چشمی
Ophth. Oint: 0.1%
Drop: 0.1%

Betamethasoneبتامتازون

Drop: 0.1%Dexamethasoneدگزامتازون

Drop: 0.1%
Fluormethlone
(FML®- Fluocort®)

فلورومتولون

Opht. Oint: 1%Hydrocos oneهیدروکورتیزون

Drop:1%Prednisoloneپردنیزولون

Drop: 0.5%Loteprednol (Lotemax®)لوتپردنول

Eye drop: 0.1%Naphazolineنفازولین
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Drop: (0.05%+0.5%)gNaphazoline- Antazollinنفازولین آنتازولین

Eye drop: 5%- 10%Phenyleprineفنیل افرین

DropPhenylphrine Zincفنیل افرین زینک

هاکلینرژیکآنتی
Drop: 1%Cyclopentolate (Cyclogel®)سیکلوپنتوالت

Drop: 0.5%-1%Tropicmide (Midrox®)تروپیکامید

Drop: 0.5%-1%Atropineآتروپین

Drop: 2%Homatropineهماتروپین

متفرقه
Drop: 0.5%Tetracaineتتراکائین

Drop: 0.1%
Diclofenac Na
(Voltaren®- Dicloptin®)

دیکلوفناك سدیم

Tab: 100mgA+5mgB carotone
Anthocyanoside-A
(Difrarel®)

آ-آنتوسیانوزید

Drop: 0.5%
Artificial Tears
(Tearlose®- Artelac®)

اشک مصنوعی

Drop
Polyvinyl Alcohol (PVA®-
Snotears®- sinatears®-
Liposic®)

وینیل الکلپلی

(Liposic®)
ژل لیپوزیک 

چشمی

Drop: 20mg/mlCromolyn sodiumکرومولین سدیم

Eye bath- Eye rinse
محلول شستشوي 

چشم
Opht drop: 5%
Oint: 5%

Sodium chlorideسدیم کلراید
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Tab: 250-500 mg
Calcium dobesilate
(Doxium®)

کلسیم دوبسیالت

Simple eye oint (Lubratex®)پماد ساده چشمی

Oph. Oint: 250 v/gVitamin Aآ-ویتامین

Opht. DropKetotifen (Zaditen®)کتوتیفن
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داروهاي مربوط به سیستم تنفسی
آسم و تنگی نفس

2هاي رسپتورهاي بتا آگونیست) الف
Tab: 2mg
Syrup: 2mg/5ml
Spray: 100mcg/dose
Inj: 0.5 mg(1ml)
Nebulizer: 5mg/2.5ml

Salbutamol (Ventolin®)سالبوتامول

Tab: 5-2.5 mg
Inj: 1mg/ml

Terbutalinتربوتالین

Spary: 200 mcg/doseSalmetrol (Servent®)سالمترول
Inhalation cap: 12 mcg (Foradil®)
Turbuhaler: 12 mcg/puff (Oxis®)

Formoterolفورمترول

هامتیل گزانتین) ب
Tab: 200 mg
S.R cap,tab: 200 mg

Theophylineتئوفیلین

Elixir: 50 mg theo.+30mg/ml Gui.Theophyline-Gجی-تئوفیلین

Inj: 250 mg/10mlAminophyllineآمینوفیلین

هاي لوکوترینآنتاگونیست) ج
Chew tab: 4-5 mg
Tab: 10 mg
Sachet: 4 mg

Montelukast
(Singular®- Airokast®)

مونته لوکاست

Tab: 10-20 mgZar lukast (Accolate®)زفیرلوکاست
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هاهاي غشاء ماست سلپایدار کننده) د
Inhalation cap: 20 mg (Intal®)
Inhale spray: 1 mg/puff
Nasal spray: 20 mg/ml (Nasocrom)
Oph. Drop: 20 mg/ml

Cromolyn sodiumکرومولین سدیم

Tab: 1 mg
Syrup: 1 mg/5ml
Opht. Drop: 0.025%

Ketof en (Zaditen®)کتوتیفن

هاي استنشاقی و متفرقهآنتی کولینرژیک) ه
Oral spray: 20 mcg/dose
Nebulizer: 500 mcg/2 ml

Oral spray: 100/20 mcg/dose

Ipratropium bromide
(Atrovent®)
Ipra. + salbutamol
(Combivent®)

ایپراتروپیوم 
بروماید

Inhalation cap: 18 mcg/dose
Tiotropium bromide
(Tiova®- Spiriva®)

تیوتروپیوم بروماید

هاکورتونهامراجعه به بحث کورتون

هاکورتون) و

هاي تنفسیکورتون

Oral spray: 50-100-250 mcg/dose (Becotide®-
clenil®)

Beclomethasone
Beclo.+salbutamol (Clenil
compositum®)

بکلومتازون
+بکلومتازون 
سالبوتامول

Oral spray: 50-125-250 mcg/dose (Flohale®-
Flixotide®)
Oral spray: 50/25- 125/25- 250/25 mcg/dose
Diskus spray: 250/25- 500/25 mcg/dose

Flug  asone

Fluti.+salmetrol (Seretide®-
Salmeflo®- Seroflo®)

فلوتیگازون
+ فلوتیگازون 
سالمترول

Nasal spray: 0.05%/dose
Mometasone
(Restanex®- Nasonex®)

مومتازون

Turbohaler: 200-400 mcg/dose (Pulmicort®-Budesonideبودزوناید
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budecort®)
Nebulizer: 0.025- 0.05 ml
Nasal spray: 64 mcg/dos (Budena®- Rhinocort®)

Turbohaler: 80/4.5- 160/4.5- 320/4.5 mcg/dose
Bude.+formetrol
(Symbicort®)

+ بودزوناید 
فورمترول

چشمیهاي کورتون
Oht. OintHydrocors oneهیدروکورتیزون

Opht drop
Opht oint

Betamethasoneبتامتازون

Opht dropDexamethasoneدگزامتازون

Opht dropFlurmetholone (FML®)فلورومتولون

Opht dropPrednisoloneپردنیزولون

پوستیهاي کورتون
Cream
Oint
Loo n

Clobetazoleکلوبتازول

Cream
Oint
Loo n

Betamethasoneبتامتازون

CreamMomethasoneمومتازون
Cream
Oint

Momethazone
(Megacort®- Ellocom®)

فلوئوسینولون

Crema
Oint
Oint

Triamcinolone

Triamcinolone NN
تریامسینولون

Topical ointHydrocos oneهیدروکورتیزون
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تزریقیهاي کورتون
Vial, Amp: 100 mgHydrocors oneهیدروکورتیزون
Inj: 40 mg (Depomedrol®)
Inj: 500 mg (Solumedrol®)

Methyl prednisoloneمتیل پردنیزولون

Amp: 40 mg
Teriamcinplon
(Triam Hexal®)

تریامسینولون

Amp: 4 mg
Beta. LA: 6 mg

Betametazonبتامتازون

Amp: 8 mgDexametasoneدگزامتازون

Inj: 1 mgTetracosacd e (Synactene®)تتراکوزاکتاید

خوراکیهاي کورتون
Tab: 10 mgHydrocos oneهیدروکورتیزون

Tab: 0.5 mgBetamethasoneبتامتازون

Tab: 0.5 mgDexamethasoneدگزامتازون

Tab: 0.1 mgFludrocors oneفلودروکورتیزون

Tab: 5-50 mg (Forte®)Prednisoloneپردنیزولون

متفرقههاي کورتون
Cortenema®- Coli foam®انما هیدروکورتیزون

Adcortyl®- Orabase®-
Triadent®

پماد دهانی 
تریامسینولون
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هاهیستامینآنتی
Tab: 10-25 mg
Syrup: 10 mg/5 ml

Hydroxyzineزینهیدروکسی

Tab: 1 mg
Inj: 2 mg

Clemasn eکلماستین

Tab: 50 mg
Inj: 50mg
Syrup: 25 mg/ 5 ml

Promethazineپرومتازین

Tab: 10 mg
Syrup: 5 mg/ 5 ml

Loratadineلوراتادین

Tab: 4 mg
Inj: 10 mg/2 ml
Syrup: 2 mg/ 5 ml

Chlorpheniramineکلرفنیرآمین

Tab: 60-120-180 mg
Fexofenadine
(Telfast®- fexigra®)

فکسوفنادین

Tab: 5-10
Syrup: 5 mg/5 ml
So gel (Aleride®)

Cetrizine (Lez en®)

Levocitrizine
ستریزین

2.5 mg5کلرفنیرآمینmg+20فنیل افرینmg+فنیل پروپانیلAnthihistamin Decongestant
هیستامین آنتی

دکونژستانت
Syrup: 2 mg/5 ml
Tab: 4 mg

Cyproheptadineسیپروهپتادین

SyrupDiphenhydraminدیفن هیدرامین

Tab: 12.5 + 125 AC
Syrup

Diphenhydramin compand
هیدرامین دیفن

کمپاند
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ط آوردهاها و خلضد سرفه
Tab: 15 mg
Syrup: 15 mg/5 ml
Drop: 4 mg/ml
Soft gel: 15 mg (Gelocough®)

Dextrompthorophanدکسترومتورفان

Syrup: 150 mg D+30 mg P
Dextrompthorophan- p
(D.P cough®)

- دکسترومتورفان
پی

Tab: 40 mg
Drop: 60 mg/ml

Clobun olکلوبوتینول

Syrup: 100 mg/5 mlGuaifensinگایافنزین
Syrup: (100 mg Guaia + 2 mg chlor + 30 mg
pseudo)

Expectoranrاکسپکتورانت

Syrup: (Expec.+10 mg/5 ml codeine)Expectorant codeineکدئیناکسپکتورانت
Tab: 8 mg
Inj: 4 mg/ 2 ml
Elixir: 4 mg/ 5 ml

Bromhexineبرم هگزین

Tab: 30 mg
Syrup: 30 mg/5 ml

Psedoephedrineسودوافدرین

Nasal spray: 0.01- 0.05%Oxymethazolineاکسی متازولین
Eff tab: 600 mg
Tab: 200 mg
Amp: 200 mg

N- acettyl cysetine (NAC®-
ACC®- Flomucil®)

استیل سیستینان

هاضد احتقان
Tab: 30 mg
Syrup: 30 mg/5 ml

Pseudophedrineپسودوافدرین

Nasal drop
Nasal spray: 0.25%- 0.5%

Phenylephrineفنیل افرین

Nasal dropNaphazolineنفازولین
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Nasal spray: 0.05%
Opht drop: 0.1%

Opht dropNaphazoline + Antazolieانتازولین+نفازولین
Nasal
Spray

Oxymetazolineاکسی متازولین

هاي تنفسیبیماريداروهاي گیاهی مرتبط با 
کاربردگیاهاشکال دارویینام دارو

Thymian, tussian,
childrens tussian,

pedicough
Syrupآورضد سرفه، خلط آویشن

ThymexSyrupضد سرفه، خلط آورآویشن باغی

Broncho T-DSyrupضد سرفه، خلط آورآویشن شیرازي

BronchobarijSyrup
آویشن شیرازي 

گل ختمی+ 
ضد سرفه، خلط آور

DiatussinSyrupضد سرفه، خلط آورآویشن

AlthadinTabالتهاب و خارش گلوگل ختمی

RemicoldCap
اکیتاسه

)سرخارگل(
تقویت سیستم ایمنی، پیشگیري و درمان 

سرماخوردگی

BronhchogolTabآسم و تنگی نفس و برنشیتریشه اسارون

RutarinSachet ---بازکننده صدا و درمان التهابات گلو و دهان

Immusm
(Echiherb)

Tab
اکیتاسه 

)سرخارگل(
تقویت سیستم ایمنی

Golden immusmCap
یا اکیناسه

سرخارگل
تقویت سیستم ایمنی

PhytogripSyrup ---ضد سرفه، تقویت سیستم ایمنی
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LicopharChaw, tab ---کاهش تحریکات و التهاب گلو، ضد سرفه

PhytpcoldTab --- ---

LovraSyrup. Dropبهبود سرفهعشقه یا پیچک

ProspanSyrupبهبود سرفهعشقه یا پیچک

ProspitanSyrupبهبود سرفهعشقه یا پیچک

PectogolSyrupبهبود سرفهعشقه یا پیچک
سرماخوردگی، گرفتگی صدامخلوط چهار گیاهچهار گل

MentholDropهاي تنفسیبازکننده راهنعناع

داروهاي مربوط به سیستم قلب و عروق و خون
دیورتیک ها) 1

Tab: 250 mg
Inj: 500 mg

Acetazolamid (Diamox®)استازوالمید

Tab: 40 mg
Inj: 20- 40 mg/2 ml

Furosemide (Lasix®)فورزماید

Tab: 50 mgHydrochlorthiazid (HCTZ®)هیدروکلروتیازید

Tab: 25-100 mgSpironolacton (Aldacton®)اسپیرونوالکتون

Tab: 50+25 mgTriamtrene-Hتریامترن اچ

Tab: 5+50 mg(Amiloride-H®,Tedaride-H®)آمیلوراید اچ

بتابلوکرها) 2
Tab: 50-100 mgAtenoloآتنولول
Tab: 10-20-40 mg
Inj: 1 mg/ml

Propranolol (Inderal®)پروپرانولول

Tab: 50 mg (Metoral®)
Tab: 47.5-95-190 (MetaHexal®)

Motoprololمتوپرولول
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Tab: 40-80 mgSotalolسوتالول

Tab: 6.25-12.5-25 mgCarvedilol (Coryol®)کارودیلول
Tab: 100-200-300 mg
Inj: 5 mg/ml (20ml)

Labetalol (Trendate®)البتالول

آلفا بلوکرها ) 3
Tab: 1-5 mgPrazosinپرازوسین

Tab: 2-5 mgTerazosinترازوسین

Cap: 0.4 mg
Tamsulosin (Protral®-
Omnic®-Modalusin®)

تامسولوسین

)CCBs(کلسیم بلوکرها ) 4
Tab: 60 mg
S.R tab: 120 mg

Dila zemدیلتیازم

Tab: 40-80 mg
S.R tab: 240 mg
Inj: 50mg/2 ml

Verapamil (Isopn®-
Lekopn®)

وراپامیل

Cap, Tab: 10 mg
Tab, S.R tab: 20-30 mg (Cordipine)

Nifedipine (Adalat®-
Normodipine®)

نیفدیپین

Tab: 5-10 mg
Amlodipine (Amlopres®-
Norvasc®)

آملودیپین

Tab: 30 mg
Inj: 0.2 mg/ml
Vial

Nimodipin (Nimotop®)نیمودیپین

Tab: 5/10-5/20 mg
Biotorplus
(Amlodipine+Ator)

بایوتورپالس
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)ACEIs(مهارکننده هاي آنزیم مبدل آژیوتانسین )5
Tab: 25-50 mgCatoprilکاتوپریل

Tab: 2.5-5-10-20 mgEnalaprilاناالپریل

Tab: 5-10-20 mgLisinopril (Zestperl®)لیزینوپریل

)ARB(مهارکننده هاي رسپتور آنژیوتانسین ) 6

Tab: 25-50 mg
Losartan (Cozzar®- Lozar®-
Lozarten®- Pozzarex®)

لوزارتان

Tab: 40-80-160-320 mg
Valsartan (Diovan®-
Adovan®- Valsacor®)

والزارتان

Tab: 40-80 mg
Telmisartan (Micardis®-
Pritor®)

تلمیزارتان

Micardis plus® تلمیزارتان +
HCTZ

نیترات ها ) 7
S.R tab: 2.6-6.4 mg (N.C®- Nitrocantin®- Sustac®)
Tab: 2.6-6.5 mg (Nitromint®)
Peral: 0.4 mg (T.N.G®)
Oint: 2% (Myovin®)
Spray: 400 mg/dose (Nitromint®- Nitrobid®)
Inj: 1 mg/ml, Patch (Depoint®)

Nitroglysirinنیتروگلیسیرین

S.R tab: 40 mg
Tab: 10 mg
SL tab: 5 mg

Isosorbide (Isordil®)ایزوسورباید

Tab:10-20 mgNicorandil (Ikorel®)نیکوراندیل
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افزایش دهنده قدرت انقباضی قلب) 8
Tab: 0.25 mg
Tab Elixir: 0.05 mg/ml

Digoxin (Lanoxin®)دیگوکسین

ضد آریتمی ها) 9
Tab: 200 mgQuinidineکینیدین
Inj: 1%-2% (5 ml)
IV inj: 2% (50 ml)

Lidocainلیدوکائین

Cap: 50-100-200 mgMexil enمگلزیلتین
Tab: 200 mg
Inj: 150 mg/3 ml

Omiodarone (Cordaron®)آمیودارون

Inj: 1000 mg/10 ml
Cap: 500 mg

Pracainamideپروکائین آمید

Tab: 150-300 mg
Propafenone
(Rythmonorm®)

پروپافنون

Tab: 100 mgFlecainide (Tambocor®)فلکائینید

متفرقه ها) 10
Tab: 0.2 mgClonidine کلونیدین
Tab: 10 mg-25-50 mg
Inj: 20 mg

Hydralazineهیدراالزین

Tab: 250 mg
Inj: 250

Met
hyldopa (Aldomet®)

متیل دو پا

Tab: 5-10 mg
Solution: 2%-5%

Minoxidile (Loniten®)ماینوکسیدیل

Tab: 400 mg,600 mgPentoxifylline (Trental®) فیلینپنتوکسی
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داروهاي رقیق کننده خون) 11
E.C tab: 80-81 mg
Tab: 325 mg
M.C tab: 500 mg
Chew tab: 100 mg

Acetylsalicylic Acid
(Aspirin®)

استیل 
سالیسیلیک اسید

Tab: 250 mgTiclopidineتیکلوپدین

Tab: 25-75 mgDipyridamole (Persann e®)دیپرایدامول

Tab: 5 mgWarfarin (Coumadin®)وارفارین

Tab: 75 mg
Clopidogrel (Plavix®-
Osvix®- Zyllt®)

کلوپیدوگرل

Tab: 5-10 mgPrasugrel (Effient®)پراسوگرل

Tab: 50-100 mgCilostazol (Pletal®)سیلوستازول

Cap: 0.5-1 mg
Angrelide
(Thromboreducn®)

اناگریلید

Inj: 5000-10000 IU/mlHeparinهپارین

Inj: 2500-5000-7500-10000 IU/mlDalteparin (Fragmin®)دالتپارین

Inj: 20-40-60-80-100-120 mg/mlEnoxapariانوکساپارین

متفرقه ها) 12
Inf: 5%-20%Albuminآلبومین

inj: 2000-4000-10000 IU
Erythropoien (Eprex®- PD
poitin®)

اریتروپوئتین

For inj: 250.000-750.000 IU/vialStreptokinaseاسترپتوکیناز
Cap: 250 mg
Inj: 500 mg

Tranexamic Acid
(Transamin®- Trancid®)

ترانگزامیک اسید
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هاي قلب و عروقداروهاي گیاهی مرتبط با بیماري
کاربردگیاهاشکال دارویینام دارو

StragolDrop --- ---

داروهاي مربوط به سیستم گوارشی
آنتی اسیدها ) 1

Susp
Magnesium hydroxide (Milk of
magnesium=M.O.M®,Laxigel®)

هیدروکسید 
منیزیوم

Susp
Chew tab
Sachet

Almuminium Mg Hydroxide
(Almg®, Adigel®)

هیدروکسید 
-آلومینیوم
منیزیم

Susp
Chew tabAluminnium MG S (Adigel-S®)

آلومینیوم ام جی 
هیدروکسید = اس

آلومینیوم منیزیم 
سایمتیکون

)H2-Blockers: (H2آنتاگونیت هاي گیرنده ) 2
Tab: 200 mg
Inj: 200 mg

Cimed ineسایمیتدین

Tab: 150-300 mg
Inj: 50 ml/2 ml
Syrup: 75 mg/5 ml (Orbis®)

Ranid ine (Ranover®, Zantac®)رانیتیدین

Tab: 20-40 mgFamod ineفاموتیدین
Tab: 75 mg
Cap: 150-300 mg

Nizad ineنیزاتیدین
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)PPIS(مهارکننده هاي پمپ پروتون ) 3
Cap: 20 mgOmeprazole (Ultop®- Pilozec®)امپرازول
Tab, Cap: 20-40 mg
Vial: 40 mg

Pantoprazole (Nolpaza®-
Pantosec®)

پانتوپرازول

Cap: 15-30 mgLansoprazole (Lancid®)النزاپرازول

Cap, Tab: 20 mg/40 mgEsomeprazole (Nexium®)اسموپرازول

Tab: 20 mgRabeprazole (Rabezol®- Pariet®)رابپرازول

محافظت کننده هاي مخاط) 4
Tab: 120 mg
powder

Bismuth subcitrate
Bismuth subnitrate

بیسموت

Tab: 500 mgsucralfateسوکرالفیت

استفراغ آورها)5
Syrup: 0.14 mgIpecacایپکا

ضد استفراغ ها) 6
Tab: 10 mg
Inj: 10 mg/2 ml
Drop: 60 mg/ 10 ml

Metoclopramide (Plasil®)متوکلوپرامید

Tab: 1 mg
Amp: 1 mg/1 ml-3 mg/ml

Granisetrone (Kytril®)گرانیسترون

Tab: 4 mg
Inj: 2 mg/ml

Ondasetrone (Demitron®)اوندانسترون
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Inj: 4 mg/ml- 8 mg/ml
Tab: 40 mg
Inj: 100 mg/2 ml-300 mg/2 ml

Pyridoxine (Vitamin B6) 6ویتامین ب

Tab: 50 mg
Dimen Hydrinat
(Drammamin®, Travelin®)

دیمن هیدرینات

دهنده هاي تحریک سیستم گوارشیافزایش) 7
Tab: 10 mg
Susp: 1 mg/1 ml

Cisaraide (Propulsid®)سیزاپراید

Tab: 10 mg
Syrup: 1 mg/1 ml

Domperidone (Motilium®)دومپریدون

Tab: (2.5+5mg)Cilinium- C (Librax®)کلیدینیوم سی

جایگزین هاي آنزیم پانکراس) 8
E.C tab(Digestive®, Onanzyme®)دایجستیو
E.C tab
E.C cap: 10000 IU-25000 IU

Pancrean
Creon®, Kreon®پانکراتین

داروهاي ضد اسهال آنتی کلینژویکها) 9
Tab: (2.5 mg+25 mg atropine)Diphenoxylate (Lomol®)دیفنوکسیالت
Cap, Tab: 2 mg
Syrup: 1 mg/5 ml

Loperamideلوپراماید

Tab: 10 mg
Inj: 10 mg/2 ml

Hyocine (Buscopane®)هیوسین

Tab: 10 mg
Inj: 20 mg/2 ml
Elixir: 10 mg/5 ml

Dicyclomineدي سیکلومین

Tab: 15 mgPropanthelineپروپانتیلین

Tab ElixirBelladonna-pbبالدونا پی بی
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)IBD(بیماري هاي التهاب مزمن روده ) 10
Tab: 500 mgSulfasalazineسولفاساالزین
Tab, Supp: 500 mg
Tab: 400-800 mg
Supp: 500 mg
Enema: 4g/100ml
Tab: 500 mg
Supp: 1 g

Mesalazine= Mesalamine
Asacol®, Pentasa®مزاالزین

IBSسندرم ) 11

Tab: 135 mg (Colofac®)Mebeverinمبورین

Cap: 200 mg (Colofac® retard)Clidinium-C (Librax®)کیلیدنیوم سی

داروهاي ضد یبوست) 12
Syrup: 10 mg/15 mlLactuloseالکتولوز
Tab: 5 mg
Supp: 5-10 mg

Bisacodyle (Dulcolax®)بیزاکودیل

Powder: 5 mg/sachetSorbitolسوربیتول

انحالل سنگ هاي صفراوي) 13

Tab, Cap: 250 mg (Ursobil®)
Cap: 300 mg (Ursoflor®)

Ursodesoxycholic Acid
(UDCA®)

یورسودزوکسی 
کولیک اسید

هموروئید) 14
Rectal oint
Supp

Antihemorrhoid®آنتی هموروئید
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متفرقه) 15
Lacteeze®- Digestive Acid®الکتیز
Lacto®- Lactocare®- Bioguia®- Mutaflor®- Protexin®- Yomogi®- Kiddilact®-
Familact®- Gerilact®پروبیوتیک ها

هاي گوارشیداروهاي گیاهی مرتبط با بیماري
ملینها و مسهل ها) الف

کاربردگیاهاشکال دارویینام دارو

C-LaxSyrup, Tabملین و مسهلسنا

SenalinSyrup, Tabملین و مسهلسنا

SenagolSyrupملین و مسهلسنا

Fijan (Galig)Syrupملین و مسهلانجیر و سنا

RulaxPowder, Capملین و مسهلسنا

Phyto-laxCapملین و مسهلسنا

Psyllium, MusyliumGranuleملین و مسهلاسفرزه

Sena- GraphSyrupملین و مسهلسنا

BilinasterDropملین، کاهنده زردي نوزادشیر خشت

Caster oilPearl, Syrupملین و مسهلکرچک

Dineh branPowder
پوسته خارجی 

گندم
رژیم الغري و ملین

آنتی هموروئیدها) ب
کاربردگیاهاشکال دارویینام دارو

Hemorrho-HerbOint ---آنتی هموروئید



٦٤

HemrexOint ---آنتی هموروئید

An- FissureTop. cream ---آنتی هموروئید

RectolOint ---آنتی هموروئید

MGOint, Drop ---آنتی هموروئید

RuhemorrinCap ---آنتی هموروئید

تهوع و استفراغ) ج
کاربردگیاهاشکال دارویینام دارو

ZintomaCapآرتریت روماتوئید و تهوعریزوم زنجبیل

GingitonCapتهوع و استفراغریزوم زنجبیل

ضد اسهال) د
کاربردگیاهاشکال داروییدارونام 

PlantagelleGranul

LomexDrop, so capمرزه

ضد نفخ) ه
کاربردگیاهاشکال دارویینام دارو

CarmintDrop ---ضد اسپاسم، ضد نفخ، کمک هضم غذا

SupermintDrop so, capاسانس نعناع ---

DillsunDropخونضد نفخ و کاهنده چربی شوید

CarbogolCap --- ---

RugastrinCapضد نفخ، ضد اسپاسم، ضد میکروبزیره سیاه

GastrolitDrop, so capآویشن شیرازي ---
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ضد زخم معده و اثنی عشر و ریفالکس)و
کاربردگیاهاشکال دارویینام دارو

D-reglisTabضد زخم معده و اثنی عشر و ریفالکسشیرین بیان

GastrinTab ---ضد زخم معده و اثنی عشر و ریفالکس

Antireux BSyrupضد زخم معده و اثنی عشر و ریفالکسژل برگ آلوورا

افزایش دهنده اشتها) ظ
کاربردگیاهاشکال دارویینام دارو

ChicoridinTab ---اشتهاآور

TarragonDropاشتهاآور، رفع سکسکهبرگ ترخون
Barij Appetizers

--- انار و نعناعSyrup)شربت اشتهاآور باریج(

کاهش دهنده وزن) ح
کاربردگیاهاشکال دارویینام دارو

Silm QuickTab ---کاهش دهنده وزن

CuminDropکاهش دهنده وزناسانس زیره

LimeDropکاهش دهنده وزنپوست لیمو
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زنانداروهاي مرتبط با بیماري هاي 
داروهاي پیشگیري کننده از بارداري)1

(Ethinylstradiol 300 mcg+L-Norgestrol 0.15 mg)
(Ethinylstradiol 500 mcg+L-Norgestrol 0.25 mg)

Contracepv e LD
Contracepv e HD

، LDکنتراسپتیو 
HD

Tab: (Ethinylstradiol + desogestrel)
Contracepv e DE
(Marvelon®, Desosepv®)

DEکنتراسپتیو 

(Ethinylstradiol + drospirenone) (Yasmin®, Rokin®, Contrasmin®, Yaz®)
(Ethinylstradiol + chlormanidone) (Belara®)

کنتراسپتیویاسمین 
کنتراسپتیو بالرا

Tab: Ethinylstradiol+ L- NorgestrelContracepv e triphasic
کنتراسپتیو تري 

فازیک

Tab: 0.5 mgLynestrenolالینسترونول

Tab: (+Ethinylstradiol)Cyproterone compound (Dian®)سیپروترون کمپاند
Tab: 0.75-1.5 mg
Implant

Levonorgestrel (Longil®)لوونورژسترول

هاي جنسی زنانه و مردانهجانشین درمانی در کمبود هورمون) 2
Tab: 1-2 mg
Inj: 10 mg/ml

Estradiol valerateاسترادیول والرات

Tab: 25 mcg
Vaginal gel: 0.06%

Vaginal tab (Vagifem®)
استرادیول 

هیدراتهمی

Tab: 0.05-0.5 mgEthinyl estradiolاتینیل استرادیول

Tab: 0.625-1.25 mg
Vaginal cream: 0.625 mg/g

Conjugated estrogens
(Premarin®- Equine®-
Estrine®)

استروژن کنژوگه

Inj: 100-250 mg/2ml
Cream

Testosteroneتستوسترون

Tab: 25 mg
Cap: 25 mg (Testocap®)

Methyltestosteroneمتیل تستوسترون



٦٧

Tab: 25-50 mgOxymetholoneاکسی متولون

Inj: 25 mg
Nandrolone decanoate &
phenopropionate

ناندرولون دکانوات 
و فنوپروپیونات

داروهاي مورد مصرف در نازایی) 3
Tab: 50 mgClomiphen (Clomid®)کلومیفن

Tab: 2.5 mgBromocripn e (Parlodel®)بروموکریپتین

Tab: 0.5-1-2 mg
Cabergolin
(Dosn ex®- Cabaser®)

کابرگولین

Tab: 2.5 mg
Letrozole
(Femara®- Letrofem®)

لتروزول

Inj: 75 IU FSH+ 75 IU LH

Inj, Pen: 75 IU FSH

Inj: 500-1500-5000 IU

H.M.G (Menogon®-
Merional®- Menopur®)
Urofolitropin (Fosm on®-
Bravella®- Gonal- F®)
H.C.G (Choriomon®-
pregnyl®)

جیامهاش

اوروفولیتروپین

جیسیهاش

Inj: 0.1-3.75-11.25 mg
Triptorelin
(Decapeptyl®- Dipherelin®)

تریپتورلین

Inj: 250 mcgCetrorelix (Cetrod e®)سترورلیکس

داروهاي پیشگیري کننده از سقط) 4
Tab: 10 mgIsoxuprineایزوکسوپورین
Tab: 10 mg
Inj: 50 mg/5 ml

Ritodrine
(Prepar®- Miolene®)

ریتودرین

Inj: 250-500 mg
Hydroxyprogesteron
caproate (Proluton depot®)

هیدروکسی 
پروژسترون 

کاپروات
Inj: 25-50 mg/ml
Supp: 200-400 mg (Cyclogest®)

Progesteroneپروژسترون
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Inj: 5000-1000-25000 IUHeparinهپارین

داروهاي مورد مصرف در آندومتریوزیس ) 5
Cap: 100-200 mgDanazolدانازول

Tab: 5-10 mg
Dydrogesterone
(Duphaston®)

دیدروژسترون

Tab: 5 mg
Inj: 150-500 mg/5 ml

Medroxyprogesterone
(Provera®- MPA®)

پروژسترونمدروکسی

متفرقه) 6

Tab: 40 mg
Megestrol
(Megace®- Gesr an®)

مجسترول

Inj: 300 mc
An- Rh immune globulin
(Rhogam®- Rophylac®-
Winrho®)

رگام

Tab: 10- 200 mcg
Prostaglendin E2
(Cytotec®- Misoglendin®)

پروستاگالندین 
E2

Tab: 50 mgCyproterone Acetate (CPA®)سیپروترون استات

Tab: 10-20 mgTamoxifenتاموکسیفن
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داروهاي مرتبط با بیماري هاي مجاري ادراري و محرك جنسی
پروستاتداروهاي مرتبط با

Tab: 1 mg (Finpecia®)- 5 mgFinastrideفیناستراید

Tab: 0.5 mgDutastrideدوتاستراید

Tab: 2-5 mgTrazocinترازوسین

Tab: 1-5 mgPrazocinپرازوسین

Tab: 0.4 mgTamsolusin (Omnic®- Protal®)تامسولوسین

Tab: 250 mgFlutamidفلوتامید

هاي جنسیبا بیماريداروهاي مرتبط 
Tab: 50-100 mgSildenal (Erecto®- Viagra®)سیلدنافیل

Tab: 10-20 mgTadalafil (Cialis®- Tadagra®)تاداالفیل
-Serteralin:                                      برخی داروهاي ضد افسردگی مثل Fluxen e- Clomipraminمتفرقه

مجاري ادراريداروهاي مرتبط با 
Tab: 100 mgPhenazopyridineفنازوپیریدین

Tab: 1-2-4 mgTolterodine (Detrusitol®)تولترودین

Tab: 5 mgOxybun ineبوتینیناکسی

Tab: 10-25 mgBetanecolبتانکول

Tab: 5-10 mg
Sulifenacin
(Urinacin®- Vesicare®)

سولیفناسین
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هاي زنان و مجاري ادراريبیماريداروهاي مرتبط با 
داروهاي مجاري ادراري) الف

کاربردگیاهاشکال دارویینام دارو
ProstatanTab, Drop ---سوزش و تکرر ادرار ناشی از بزرگی پروستات

SankolDrop ---
هاي کلیه و مجاري ادرار، ضد دفع سنگ

اسپاسم کلیوي

Urd inTab, Dropاز بزرگی پروستاتمشکالت ناشیگزنه

UrtanDropمشکالت ناشی از بزرگی پروستاتگزنه

TropinTab ---
هاي کلیه و مجاري مدر و دافع سنگ

صفرایی

ModericTabدیورتیکدم اسب

AphroditDrop, Tab ---افزایش تقویت قواي جنسی در مردان و زنان

PhytotonCap
+ جین سینگ 
جینکوببلوبا

میل جنسی در مردان، زنان، تقویت افزایش 
...حافظه و 

RoseDrop
اسانس گل 

محمدي
افزایش میل جنسی و ضد افسردگی

PowergolCap ---افزایش توان جنسی در آقایان

داروهاي مربوط به زنان و زایمان) ب
کاربردگیاهاشکال دارویینام دارو

ShirafzaDrop, Cap ---
یائسگی و افزایش شیر اختالالت قاعدي و 

مادر

AgnogolTabاختالالت قاعدگی و یائسگیپنج انگشت
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VitagnusTab, Dropاختالالت قاعدگی و یائسگیپنج انگشت

FennelinDropاسانس رازیانه
اختالالت قاعدگی و یائسگی و افزایش شیر 

مادر

CimifugolTabاختالالت قاعدگی و یائسگیبالك کوهش

MenstrugolCap ---درد و اسپاسم قاعدگی

RhumatogolTabآرترریت روماتوئید دردهاي قاعدگیپنجه شیطان

SoyagolTabسویا
اختالالت یائسگی و جلوگیري از پوکی 

استخوان

MycocinV.cream عفونتهاي قارچی و میکروبیآویشن+ سیر

LeucorexV.creamمیکروبیعفونتهاي قارچی و آویشن
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ها و مواد معدنی ویتامین
هاي محلول در چربیویتامین) 1

Pearl: 50.000 IU
Inj: 300.000 IU
Tab: 400 IU

Vitamin D3 ویتامینD3

Chew tab: 100 IU
Pearl: 100-200-400 IU
Inj: 100 IU/ml

Vitamin E ویتامینE

Tab: 10 mg (Phytonadione®)
Inj: 1-10 mg/ml (Konakion®)

Vitamin K ویتامینK

Tab, Pearl: 25.000-50.000 IU
Inj: 50.000 IU/ml
Oph. Oint

Vitamin A ویتامینA

Oral drop
Oint

Vitamin A+D ویتامینA+D

Pearl: 0.25 mcg
Inj: 1 mcg

Calcitiol
(Rocaltrol®, Zavitrol®)

تریولکلسی

هاي محلول در آبویتامین) 2
Tab: 100-300 mgVitamin B1 (Thiamine) ویتامینB1

Cap: 100 mgVitamin B2 (Riboflavin) ویتامینB2

Tab: 25-100 mg
Vitamin B3 (Niacin-
Nicotinic acid)

B3ویتامین 

Tab: 100 mg
Oint

Vitamin B5 (Calcium
pantothenate)

B5ویتامین 

Tab: 40 mg
Inj: 100-300mg/2ml

Vitamin B6 (Pyridoxine) ویتامینB6

Tab: 1-5 mg-400-800 mcgFolic Acid (Vitamin B9)فولیک اسید
Inj: 100-1000mcg/2ml
S.L tab: 1000 mcg

Vitamin B12
(Cyanocobalamin)

B12ویتامین 
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Tab
Syrup
Amp

Vitamin B complex
(B1+B2+B6+dexpanthenol+
Nicotinamide (B3))

ویتامین ب 
کمپلکس

inj
Vitamin (B1+B6+B12)
(Neurobion®- Neurovit®)

نوروتامین

Chew tab: 250-500 mg
Eff tab: 1000 mg
Inj: 500 mg/5ml
Powder: 500 sacher

Vitamin C (Ascorbic Acid) ویتامینC

هامینرال) 3

Cap: 220 mg
Syrup: 1%
Tab: 30 mg
Tab: 5-10-20 mg
Syrup

Zinc sulfate

(Zinc Plus®- Stress
Formula®- B
complex+Zn®)

روي

Tab: 500 mg
Tab: 500+200 IU (Ca-D) (Calcium-Vit D)
Tab, Syrup

Eff tab: 1 gr
Amp: 10%/5ml
Syrup (Calciram®)

Calcium carbonate
Calcium D
Calcium +Mg+Zn+D
(Calciare®- Osteocare®)
Calcium Gluconate
Calcium Forte®

Calcium Gluconate
Calcium Globionate

هاي حاوي فرآورده
کلسیم

Tab: 50 mg
Syrup
Oral drop
Tab: Ferfolic®- Folico fer®

Cap: Fefol®

Inj: 500 mg/5 ml

Ferrous Sulfate
Fe+ Folic Acid

Ironorm®- Easy iron®-
Ferrosanol (Deudenal®-
Gyn®)- Eisen plus®

Iron sucrose (Ferinject®)

هاي حاوي فرآورده
آهن
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Inj: 100 mg/5 ml(Venofer®- Ferrovin®)
Tab, Vial
Tab
Sachet

Magnesium Sulfate
Magnesium Oxide
Biolectra®

منیزیم

Selenium (Selenplus®-
Selenium Ace®)

سلنیم

Heman icهماتینیک

ها ویتامینمولتی) 4

Mulv itamin + mineral=
prenatal®= pregnacare®

مولتی ویتامین 
مینرال

Mulv itamin Therapeuc
مولتی ویتامین 

تراپیوتیک

SpectrumMuld aily®- Geratric
pharmaton®- Mul
Mulc omplex® (for men, for
women)
Wellkid®- Well man®- Well
woman®

هاي ویتامینمولتی
رایج
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پوست و مو 
آکنه

Cream: 0.05%
Lotn: 0.05%
Gel: 0.025%- 0.05%

Tren oin (Ren- A®)ترتینوئین

Cream: 0.1%Adapalanآداپالن
Top gel: 5%-10%
Loo n: 5%-10%
Soap: 5%-10%

Benzoyl peroxide (Panoxil®)بنزوئیل پروکساید

Cream: 20%
Gel: 15%

Azelaic Acidآزالوئیک اسید

Salicylic Acidسالیسیلیک اسید

Azithromycin, Tetracycline, doxycycline, clindamycin, …
هاي بیوتیکآنتی

موضعی و خوراکی

Cap: 20 mg
Top gel: 0.05%

Isotren oin (Accutan®-
Deccutan®- Roaccutan®-
Acnotren®)

ایزوترتینوئین

پسوریازیس
Loon n: 5%
Soap: 2%
Shampoo: 1%

Coal tarکل تار

Cream: 25%Anthralin (Dithranol®)آنترالین

Oint: 50 mcg/g
Calcipotriene= Calcipotriol
(Dovonex®- Divonex®)

پوتریولکلسی

هاکورتون)و بعضاً خوراکی(هاي موضعی کورتون

Methotrexate (MTX®)متوترکسات

Cap: 10-25 mgAcitren (Neog ason®)آسیترتین
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درماتیک آتوپیک 
Oint: 0.03%-0.1% (Protopic®)هاکورتونهاي موضعی کورتون
Cap: 0.5-1-5 mg (Prograf®- Cograft®)
Amp: 5 mg

Tacrolimusتاکرولیموس

Cream: 1%Pimecrolimus (Elidel®)پیمکرولیموس
Cream
Loo n
Cream

Calamin

Calamin- D

کاالمین 
دیفن هیدرامین+ کاالمین 

شوره و درماتیت سبوره 
Shampoo: 2%Ketoconazoleکتوکونازول

Shampo: 1%-2.5%Selenium suld eسلنیوم سولفاید

Shampo: 2%Pyrithion zincپیریتیون زینک

ShampoCoal tarکل تار

لک و پیس یا برص
Top solution: 1%
Tab: 2%

Methoxalenمتوکسالن

Cream: 20%Monobenzoneمونوبنزن

Cream: 4%Hydroquinoneهیدروکینون
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داروهاي گیاهی مرتبط با پوست
داروهاي مربوط به زنان و زایمان) ب

کاربردگیاهاشکال دارویینام دارو

LiondermCreamپوستالتهابات پوستی و خشکیروغن گل مغربی

AcknylGelدرمان جوش صورتآویشن شیرازي

MelagolGel درمان جوش صورت...روغن درخت چاي و

KamodermaOintادرار سوختگی،اگزما و التهابات و سوختگیاسانس بابونه

CalendulaOintادرار سوختگی،اگزما و التهابات و سوختگیگل همیشه بهار

Calendit- ECream ادرار سوختگی،اگزما و التهابات و سوختگیبهار و اکیناسههمیشه
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داروهاي گیاهی
موارد منع مصرف دارو

نام دارواشکال داروگیاهان ترکیب شدهکاربرد دارو
بارداريشیردهیبقیه موارد

ممنوعاحتیاط--- 
اختالالت یائسگی، 

دیسمنوره
F.C TabAgnugolپنج انگشت

احتیاطاحتیاطوارفارین
فشار خون و چربی 

و قند باال
C. Tabسیر 250 mgAlicom

التهاب دهان و گلواحتیاطاحتیاطمکیدنی
ختمی شیرین بیان 

Lozengeنعنا 700 mgAlthadin

چربی خون ممنوعممنوع--- 
شوید کاسنی شاهتره 

Tabو لیمو عمانی 650 mgAnethum

ممنوعممنوعنارسایی کلیوي
پیشگیري و درمان 

میگرن
رازیانه سنبل الطیب 

Oral dropبید و بادرنجبویه 30 mlAntimigrine

.بیماران قلبی
زنان؟

ناتوانی جنسی--- --- 
زعفران زنجبیل 

دارچین و خارخاسک
Oral drop 30 ml

S.C Tab
Aphrodit

ممنوعممنوعآسم
التهاب دهان و لثه 

و گوارش
Oral dropبابونه 15 mlBabooneh

Oral dropشیر خشتزردي نوزاد--- --- ایجاد اسهال 15 mlBilineaster

احتیاطاحتیاط--- 
ضد سرفه و خلط 

آور
Syrآویشن شیرازي 120 mlBroncho T.D

افراد حساس و 
مصرف مداوم

بهبود التهاب--- --- 
همیشه بهار و اکی 

Creamناسه 10 gCalendit E

Ointهمیشه بهاردرماتیت--- --- ---  15 gCalendula

سال 6کمتر از 
ممنوع مخاط

 --- ---
ضد درد و گرفتگی 

عضالت
CreamCapexفلفل قرمز
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نفخاحتیاطاحتیاط--- 
رازیانه زیره سیاه نعنا 

Oral solپونه 120 ml
Caraway
Mixture
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موارد منع مصرف دارو
نام دارواشکال داروگیاهان ترکیب شدهکاربرد دارو

بارداريشیردهیبقیه موارد

مقوي معده--- --- بیماران کبدي
نعنا گشنیز 
Oral dropبادرنجبویه 30 mlCarmint

Tabسنامسهلاحتیاطممنوعنابجا 750 mgC- lax

Topical loo nکرفس نعناضد درد--- --- موضعی 15
ml

CM

Dropمرزه خوزستانیدرد دندان--- --- مخاط 2 mlDentol

Tabشیرین بیانزخم معدهممنوعممنوعقلبی کبدي 380mgD- reglis

التهاب و عفونت 
گوش

خروج موم--- --- 
روغن بادام و بادام 

Ear dropزمینی و کافور 10 mlEar- Gol

Inhاکالیپتوساحتقاناحتیاطاحتیاطسال2زیر  60 ml
Powd 50 g

Eukaliptus
Inhaler

Oral dropرازیانه شیریندیسمنورهممنوع--- آسم ممنوع 15 mlFenelin

S.C tabسیر--- --- --- ---  570 mgGarlet

Oral dropرازیانه نعنا بابونهضد اسپاسمممنوعممنوعصفراوي 30 mlGasterolan

ضد انعقاد و آسم 
...و 

CapGincinسینگجین تقویتاحتیاطاحتیاط

سال 6زیر 
ممنوع

Capزنجبیلتهوعاحتیاطاحتیاط 365 mgGingiton

سال 12زیر 
ممنوع

F.C tabجینکوبیلوباحافظهممنوعممنوع 40 mgGinkogol

Oral solشویدضد نفخ کودکانممنوعممنوعکلیوي 120 mgGolgripe

Oralعلف چايافسردگی میگرنممنوعممنوع---  drop 30 mlHypiran

انسداد روده و 
6زیر 

Oil for emuروغن کرچکمسهل قبل از عملممنوع---  60
ml

Laxaricin
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Vag creamآویشنعفونتممنوع--- ---  50 gLeucorex

Oral dropمرزهاسهال غیر عفونی--- --- روز3کمتر از  15 mlLomex

موارد منع مصرف دارو
نام دارواشکال داروگیاهان ترکیب شدهکاربرد دارو

بارداريشیردهیبقیه موارد
Oral dropمرزهاسهال غیر عفونی--- --- روز3کمتر از  15 mlLomex

Top gelبادرنجبویهتبخالممنوعممنوعمخاط 5&30 gMelissan

Tabجینکوحافظ--- --- ---  100 mgMemorex

نوزادان دپرسیون 
تنفسی

Dropنعنااحتقان--- ---  15 mlMenthol

Ointموردهمورویید--- --- تجویز 30 gMG

Sachetپوست دانه اسفرزهیبوستاحتیاطاحتیاطسال6زیر  10 g
Musylium
(Psyllium)

Dropموردآفت خفیف--- --- تماس با چشم 15 mlMyrtex

Ointموردهاتبخالممنوعممنوعمخاط 5 gMyrtoplex

S.C tabPerforanعلف چايافسردگی اضطراب--- --- --- 

دهان شویهاحتیاطاحتیاط--- 
مسواك بومادران و 

نعنا
Drop (mouth
wash) 30 ml

Persica

Powdبارهنگ کبیر و نعنااسهالممنوعممنوع---  40 gPlantagel

پروستاتممنوعممنوعکودکان
بابونه گزنه تخم کدو 

خارخاسک و انیسون
F.C tab & oral

drop 30 ml
Prostatan

ترك اعتیاد--- --- --- 
زرشک سنبل الطیب 

بابونه بید و اسفند
Oral sol 120

ml& cap
Raha

Ointرزماريدردممنوعممنوعنور 30 gRosemary

C. tabSalvigolمریم گلیتعریق--- --- دیابتی
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و مجاريکلیه--- --- --- 
رازیانه زیره سبز برگ 

Drop...بو و  30 mlSankol

CapSedaminالطیبسنبلآرام بخش--- --- کودکان بثورات

ازدیاد شیر--- --- --- 
رازیانه شوید شنبلیله 

زیره سبز
Oral drop

30 ml& Cap
Shirafza

موارد منع مصرف دارو
نام دارودارواشکال گیاهان ترکیب شدهکاربرد دارو

بارداريشیردهیبقیه موارد
Oral dropنعنااسپاسم و نفخ--- --- ---  15 mlSupermint

 --- --- --- --- ---Syr 120 mlTussian

Ointشاه بلوط هنديواریس و همورویید--- --- ---  30 gVenogol

 --- --- ---PMS& …ویتاگنوسOral drop 30 mlVitagnus

Capزنجبیلتهوع--- --- سال6زیر  250 mgZintoma

--- عشقه و پیچک--- --- --- --- 
Prospane
Prospitan
Pectogol

SyrupHoneymعسل--- --- --- --- 



٨٣

ضمائم مجموعه دارویی
:هانسخهبه اشکال دارویی و دستورات مصرف مربوطعالئم اختصاري:جدول ضمیمه شماره یک

معناعالمت اختصاريمعناعالمت اختصاري

AmpآمپولGelژل

VialویالLotnلوسیون

InjتزریقیSyrupشربت

TabقرصElixerیرالگز

CapکپسولBuxter= Serumسرم

SuspسوسپانسیونDrop=gقطره

SuppشیافEnemaانما

PowderپودرVagواژینال

BulkبالکNasalبینی

OintپمادCreamکرم

PomadپمادOralخوراکی

InhalerاستنشاقیSprayاسپري

Nebویال استنشاقیPenقلم تزریقی

ErrorخطاDCخطا

HSموقع خوابQODیک روز در میان

Once dailyروزي یک بارTID=TDSروزي سه بار

BID=BDروزي دو بارPrnدر صورت لزوم

QID چهار بارروزيStatهمین االن
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:شوندداروهایی که به صورت اختصار در نسخ نوشته می: جدول ضمیمه شماره دو
اختصار دارو در نسخهنام کامل دارونام فارسی دارو

Triamterene-HT-Hتریامترن اچ

HydrochlorothiazidHCTZهیدروکلروتیازید

Medroxyمدروکسی پروژسترون استات progestrone acetatMPA

Depo medroxy progesterone acetateDMPAدپومدروکسی پروژسترون استات

InsulinINSانسولین

PropylthiouracilPTUپروپیل تیو اوراسیل

Poly ethylen glycolPEGپلی اتیلن گالیکول

PenicillinPENپنی سیلین

Treu ridinTFTتري فلوریدین

Acetyl salicylic acidASAاستیل سالیسیلیک اسید

Desoxy corc osteron acetateDOCAدزوکسی کورتیکواسترون استات

FlurometholoneFMLفلورومتولون

N-Acetyl cisteineNACان استیل سیستئین

Dextromethotphan-PD-Pپی- دکسترومتورفان

DihydroergotamineDHEدي هیدروارگوتامین

MethotrexateMTXمتوترکسات

Normal salineN/Sسرم نرمال سالین

Destrose waterD/Wسرم دکستروز

Dextrose salineD/Sسرم قندي نمکی

NitroglycerinNC=TNGنیتروگلیسیرین
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هاي میالديهاي ایرانی با ماهبرابري ماه: جدول ضمیمه شماره سه
معادل تقریبی با ماه فارسینام انگلیسینام فارسی داروبرج

بهمنJanuaryژانویه1

اسفندFebruaryفوریه2

فروردینMarchمارس3

اردیبهشتAprilآوریل4

خردادMayمه5

تیرJuneژوئن6

مردادJulyژوالي7

شهریورAugustآگوست8

مهرSeptemberسپتامبر9

آبانOctoberاکتبر10

آذرNovemberنوامبر11

ديDecemberدسامبر12

ماهماهبرابرماهتا تاریخماهاز تاریخ

Januaryژانویه=بهمن11دي11

Februaryفوریه=اسفند9بهمن12

Marchمارس=فروردین10اسفند10

Aprilآوریل=اردیبهشت10فروردین11

Mayمه=خرداد10اردیبهشت11

Juneژوئن=تیر9خرداد11

Julyژوال=مرداد10تیر10

Augustآگوست=شهریور9مرداد11

Septemberسپتامبر=مهر8شهریور10
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Octoberاکتبر=آبان10مهر9

Novemberنوامبر=آذر9آبان11

Decemberدسامبر=دي10آذر10
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