
ردیف کد شًریک ًبم دارٍ ًبم فبرسی دارٍ شکل دارٍ دٍز دارٍ

1 00008 ACETAMINOPHEN   (PARACETAMOL) * استبهیٌَفي Supp. 325 mg

2 00006 ACETAMINOPHEN  (PARACETAMOL) * استبهیٌَفي ped. Supp. 125 mg

3 00111 ASA  -ACETYL SALICYLIC ACID * آ- اس- آ  E. C. Tab. 325 mg

4 00119 ATROPINE  SULFATE ** آترٍپیي سَلفبت Inj. 0,5 mg/1 ml

5 00165 BIPERIDEN LACTATE * بی پریدیي الکتبت Inj. 5 mg

6 00200 CALCIUM  GLUCONATE ** کلسین گلَکًَبت Inj.          10%   (10 ml)

7 00205 CAPTOPRIL * کبپتَپریل Scored Tab. 25 mg

8 00275 CHLOR PHENIRAMINE   MALEATE * کلرفٌیراهیي هبلئبت Inj. 10 mg/ml

9 00400
DEXA METHASONE PHOSPHATE  -AS  

DISODUM *
دگساهتبزٍى Inj. 8 mg/2 ml

10 00415 DEXTROSE * (برای اًفَزیَى)سرم دکسترٍز  Infu.        50%   (50 ml) 

11 00412 DEXTROSE * (برای اًفَزیَى)سرم دکسترٍز  Infu.         20% (50 ml)

12 00413 DEXTROSE * (برای اًفَزیَى)سرم دکسترٍز  Infu.       5%  (1000 ml)   

13 00414 DEXTROSE * (برای اًفَزیَى)سرم دکسترٍز  Infu.       5% (500 ml)

14 00418 DIAZEPAM * دیبزپبم Inj. 10 mg/2 ml

15 00427 DICLOFENAC SODIUM * دیکلَفٌبک سدین Supp. 100 mg

16 00468 DOPAMINE HCL ** دٍپبهیي Inj. 200 mg/5 ml

17 00490 EPINEPHRINE ** اپی ًفریي Inj. 0.1 mg/ml  (10ml)

18 00570 FUROSEMIDE * فَرزهبید Inj. 10  mg/ml   (2ml)

19 00620 HALOPERIDOL  -AS  LACTATE * ّبلَپریدٍل الکتبت Inj. 5 mg/ml

20 00624 HEPARIN SODIUM ** ّپبریي سدین Inj. 5000 u/ml

21 00637
HYDRO CORTISONE  -AS  SODIUM 

SUCCINATE *
ّیدرٍکَرتیسٍى سدین سَکسیٌبت For Inj. 100 mg/8 ml

22 00655 HYOSCINE .N. BUTYL  BROMIDE * بَتیل برٍهبید- ّیَسیي اى  Inj. 20 mg/ml

23 00674
INSULIN REGULAR HUMAN ( 95 سازمان سهم با  

* ( درصد
اًسَلیي رگَالر Inj. 100 iu/ml

24 00708 IPRATROPIUM  BROMIDE * ایپراترٍپیَم برٍهبید Inhaler       
20 mcg/dose  (dose 

300)

25 00756 LIDOCAINE  HCL * لیدٍکبییي Gel. 2%   (25 g)

26 00753 LIDOCAINE  HCL ** لیدٍکبییي Inj.         2%   (5 ml)

27 00780 MAGNESIUM SULFATE  7H20  ** هٌیسین سَلفبت Inj. 50%          (10 ml)

28 00839 METOCLOPRAMIDE  -AS HCL OR 2HCL * هتَکلَپراهید Inj. 10 mg/2 ml

29 00852 MIDAZOLAM  -AS  HCL * هیدازٍالم Inj. 5 mg/ml

30 01341 NALOXONE * ًبلَکسبى Inj. 0,4  mg/ml

31 01727 NITROGLYCERIN * ًیترٍگلیسیریي S.L. Cap. 0,4 mg

32 00977 PHENO BARBITAL  SODIUM * فٌَ ببربیتبل سدین Inj. 200 mg/ml

 داًشگبُ علَم پسشکی ٍ خدهبت بْداشتی درهبًی استبى لرستبى

فْرست دارٍّبی ترالی اٍرشاًس پسشک خبًَادُ ٍ بیوِ رٍستبیی
1397

اهَردارٍیی هعبًٍت بْداشت
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33 00995 PHENYTOIN  SODIUM * فٌی تَئیي سدین Inj. 250  mg/5 ml

34 01641 POTASSIUM  CHLORIDE ** (برای اًفَزیَى)پتبسین کلراید  For Infu. 20  mEo/10 ml

35 01094 RANITIDINE  -AS  HCL * راًیتیدیي سدین Inj.        25 mg/ ml        (2ml)

36 01106 RINGER LACTATE * (برای اًفَزیَى)ریٌگر الکتبت  Infu.       (1000 ml)

37 01107 RINGER LACTATE * (برای اًفَزیَى)ریٌگر الکتبت  Infu.       (500 ml)

38 01115 SALBUTAMOL * سبلبَتبهَل Aerosol     
100 mcg/dose   (200 

dose)

39 01140 SODIUM  BICARBONATE * (برای اًفَزیَى)بیکربٌبت سدین  For  Infu. 7.5 %  (50 ml)

40 01142 SODIUM  CHLORIDE * سدین کلراید Irrigation      0/9%   (1000 ml)  

41 01148 SODIUM  CHLORIDE * سدین کلراید ViaL       5%  (50 ml)

42 01144 SODIUM  CHLORIDE * (برای اًفَزیَى)سدین کلراید  Infu.      0/9%   (500 ml)

43 01162 SORBITOL * سَربیتَل Powder 5 g/ Sachol

44 01004 VITAMIN  K  -PHYTONADIONE * ٍیتبهیي کب Inj.         1 mg/0.5 ml       

45 04770 WATER -P * آة هقطر Inj.        (5 ml)

تَضیحات هْن

.هشخض شذُ اًذ) * ( دارٍّای ترالی ٍ قفسِ اٍرشاًس با عالهت   (1

 قلبی monitoringهشخض شذُ اًذ جسء دارٍّای ترالی ٍ قفسِ اٍرشاًس بَدُ ٍ تجَیسآى ّا ًیازهٌذ استفادُ از اهکاًات ) ** ( دارٍّایی کِ با عالهت  (2

.است

.هرجع دارٍّای اٍرشاًس، آخریي ٍیرایش آییي ًاهِ استاًذارد دارٍیی بخش اٍرشاًس است کِ ّن اکٌَى ٍیرایش پٌجن آى هَرد استفادُ قرار هی گیرد (3 

.دارٍّای پیشگیری ٍ هبارزُ با بیواری ّا ٍ دّاًشَیِ سذین فلَرایذ در فْرست ًیاهذُ ٍ پرٍتکل درهاًی خاص خَد را داشتِ ٍ بِ طَرت رایگاى تَزیع هی شَد (4 

.هشخض شذُ اًذ بِ طَرت رایگاى در اختیار بیواراى اعظاب ٍ رٍاى دارای پرًٍذُ فعال قرار هی گیرد) *** ( دارٍّایی کِ با عالهت  (5 

جسء دارٍّا ًبَدُ ٍ چٌاًچِ در ترالی، قفسِ ......... ، سرًگ، آًصیَکت ٍ (بتادیي)اقالهی هثل ست سرم، شل الکترٍد، هحلَل هَضعی پٍَیذٍى آیذایي (6

.اٍرشاًس ٍ یا دارٍخاًِ الزم باشذ بایذ از سایر اعتبارات تْیِ ٍ تَزیع شَد
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