
داروییفهرست محصوالت 

 برندنام  تعداد در بسته نام محصول یفرد
 

 7از  1

  

 رص و دراژهــگروه ق
  صد عددی گرمهیلی 044اریترٍهبیسیي   1

  صد عددی گرم هیلی 523استبهیٌَفي   2

 تبیالًَل صد عددی گرم هیلی 344استبهیٌَفي   3

  ثیست عددی گرم هیلی 244افلَکسبسیي   4

  ثیست عددی گرم هیلی 544 افلَکسبسیي  5

  صد عددی گرم هیلی 3االًساپیي   6

  شصت عددی ال کبرًتیي  7

  سی عددی گرم هیلی 04اهپبگلیفلَزیي   8

  سی عددی گرم هیلی 24اهپبگلیفلَزیي   9

 لیپَکن سی عددی گرم هیلی 04آتَرٍاستبتیي   11

 لیپَکن سی عددی گرم هیلی 24آتَرٍاستبتیي   11

 لیپَکن سی عددی گرم هیلی 04آتَرٍاستبتیي   12

  پٌجبُ عددی گرم هیلی 3آریپیپرازٍل   13

  پٌجبُ عددی گرم هیلی 04آریپیپرازٍل   14

  شش عددی گرم هیلی 234آزیترٍهبیسیي   15

  شش عددی گرم هیلی 344آزیترٍهبیسیي   16

  صد عددی گرم هیلی 4/3آلپرازٍالم   17

  صد عددی گرم هیلی 0آلپرازٍالم   18

 استَهبکس سی عددی گرم هیلی 04آلٌدرًٍیت    19

 استَهبکس پٌج عددی گرم هیلی 04آلٌدرًٍیت   21

  صد عددی گرم هیلی 044آلَپَریٌَل   21

  صد عددی گرم هیلی 3آهلَدیپیي   22

  صد عددی گرم هیلی 04ثبکلَفي   23

  صد عددی گرم هیلی 23ثبکلَفي   24

  سی عددی گرم هیلی 2/3ثیسٍپرٍلَل   25

  سی عددی گرم هیلی 3ثیسٍپرٍلَل   26

  سی عددی گرم هیلی 04ثیسٍپرٍلَل   27

  چْل عددی گرم هیلی 024ثیسوَت سبة سیترات   28

  صد عددی پبًکراتیي   29

  ثیست عددی/ سی عددی گرم هیلی 24پٌتَپرازٍل   31

  ثیست عددی/ سی عددی گرم هیلی 04پٌتَپرازٍل   31

 تیبگریکس چْبر عددی/ دُ عددی گرم هیلی 04تبداالفیل   32

 تیبگریکس چْبر عددی/ دُ عددی گرم  هیلی 24تبداالفیل   33



داروییفهرست محصوالت 

 برندنام  تعداد در بسته نام محصول یفرد
 

 7از  2

  صد عددی گرم هیلی 0تری فلَئَپرازیي   34

  صد عددی گرم هیلی 2تری فلَئَپرازیي   35

  صد عددی گرم هیلی 3تری فلَئَپرازیي   36

  ثیست عددی گرم هیلی 344تیٌیدازٍل   37

  چْبر عددی گرم هیلی 54داپَکستیي   38

  صد عددی دایجستیَ  39

 آلپسیل سی عددی گرم  هیلی 3دًپسیل    41

 آلپسیل سی عددی گرم  هیلی 04دًپسیل    41

  صد عددی گرم هیلی 2دیبزپبم   42

  صد عددی گرم هیلی 3دیبزپبم   43

  صد عددی گرم هیلی 04دیبزپبم   44

 ٍالپَهیکس سی عددی گرم هیلی 023دیَالپرٍئکس    45

 ٍالپَهیکس سی عددی گرم هیلی 234دیَالپرٍئکس    46

 ٍالپَهیکس سی عددی گرم هیلی 344دیَالپرٍئکس    47

  ثیست عددی/ سی عددی گرم هیلی 24راثپرازٍل   48

 رپبگیي صد عددی گرم هیلی 4/3رپبگلیٌبید   49

 رپبگیي صد عددی گرم هیلی 0رپبگلیٌبید   51

 رپبگیي صد عددی گرم هیلی 2رپبگلیٌبید   51

  سی عددی گرم هیلی 3رزٍٍاستبتیي   52

  سی عددی گرم هیلی 04رزٍٍاستبتیي   53

  سی عددی گرم هیلی 24رزٍٍاستبتیي   54

  سی عددی گرم هیلی 04رزٍٍاستبتیي   55

 هیگریتبى چْبر عددی گرم هیلی 3ریساتریپتبى   56

 هیگریتبى چْبر عددی گرم  هیلی 04ریساتریپتبى   57

  سی عددی گرم هیلی 04ریَارٍکسبثبى   58

  سی عددی گرم هیلی 03ریَارٍکسبثبى   59

  سی عددی گرم هیلی 24ریَارٍکسبثبى   61

  سی عددی گرم هیلی 3زٍلپیدم   61

  سی عددی گرم هیلی 04زٍلپیدم   62

  صد عددی گرم هیلی 244سبیوتیدیي   63

  سی عددی/ صد عددی گرم هیلی 04ستیریسیي   64

 کلدیس ثیست ٍ چْبر عددی سرهبخَردگی رٍز ٍ شت  65

  سی عددی گرم هیلی 04سَتبلَل   66

  سی عددی/ صد عددی گرم هیلی 344سَکرالفیت   67



داروییفهرست محصوالت 

 برندنام  تعداد در بسته نام محصول یفرد
 

 7از  3

  سی عددی گرم هیلی 3سَلیفٌبزیي   68

  سی عددی گرم هیلی 04سَلیفٌبزیي   69

  سی عددی گرم هیلی 23سیتبگلیپتیي   71

  سی عددی گرم هیلی 34سیتبگلیپتیي   71

  سی عددی گرم هیلی 344/34سیتبگلیپتیي + هتفَرهیي   72

  سی عددی گرم هیلی 24سیتبلَپرام   73

  سی عددی گرم هیلی 04سیتبلَپرام   74

  سی عددی/ صد عددی گرم هیلی 24فبهَتیدیي   75

  سی عددی/ صد عددی گرم هیلی 04فبهَتیدیي   76

  سی عددی گرم هیلی 04فجَکسَستبت   77

  سی عددی گرم هیلی 04فجَکسَستبت   78

  سی عددی/ صد عددی گرم هیلی 04فکسَ فٌبدیي   79

  سی عددی/ صد عددی گرم هیلی 024فکسَ فٌبدیي   81

  صد عددی گرم هیلی 004فکسَ فٌبدیي   81

  صد عددی گرم هیلی 0فلَ فٌبزیي   82

  صد عددی گرم هیلی 2/3فلَ فٌبزیي   83

  صد عددی گرم هیلی 04فَرٍزهبید    84

  صد عددی گرم هیلی 0/23کبرٍدیلَل   85

  صد عددی گرم هیلی 02/3کبرٍدیلَل   86

  صد عددی گرم هیلی 23کبرٍدیلَل   87

  ثیست عددی گرم هیلی 234کالریترٍهبیسیي   88

  ثیست ٍ  ّشت عددی گرم هیلی 344کالریترٍهبیسیي   89

 آلگَکن پٌجبُ عددی گرم هیلی 544کلرال   91

  ثیست عددی ( 044/004کَتریوَکسبزٍل )  91

  صد عددی ( 044/24کَتریوَکسبزٍل اطفبل )  92

  عددی صد ( 044/04کَتریوَکسبزٍل ثسرگسبل )  93

  صد عددی گرم هیلی 3گلی ثي گالهید   94

  شصت عددی/ صد عددی گرم هیلی 04گلی کالزید   95

  شصت عددی گرم هیلی 23الهَتریژیي   96

  شصت عددی گرم هیلی 34الهَتریژیي   97

  شصت عددی گرم هیلی 044الهَتریژیي   98

  صد عددی گرم هیلی 0لَرازپبم   99

  صد عددی گرم هیلی 2لَرازپبم   111

  سی عددی/ صد عددی گرم هیلی 23لَزارتبى    111



داروییفهرست محصوالت 

 برندنام  تعداد در بسته نام محصول یفرد
 

 7از  4

  سی عددی/ صد عددی گرم هیلی 34لَزارتبى   112

 ّیدرٍزار سی عددی گرم هیلی 0223/34لَزارتبى ّیدرٍکلرٍتیبزید   113

  ثیست عددی گرم هیلی 24لٍَاستبتیي   114

  پٌج عددی گرم هیلی 344لٍَفلَکسبسیي   115

  سی عددی گرم هیلی 3لیٌبگلیپتیي   116

  صد عددی گرم هیلی 234هترًٍیدازٍل   117

  سی عددی گرم هیلی 344هترًٍیدازٍل   118

 کوفَرهیي سی عددی/ شصت عددی گرم هیلی 344هتفَرهیي   119

 کوفَرهیي صد عددی گرم هیلی 0444هتفَرهیي   111

  صد عددی گرم هیلی 234هساالزیي   111

  صد عددی گرم هیلی 044هساالزیي   112

  عددیصد  گرم هیلی 344هساالزیي   113

  صد عددی گرم هیلی 044هساالزیي   114

  شصت عددی هالتًَیي  115

 هلَکبکس سی عددی گرم هیلی 0/3هلَکسیکبم   116

 هلَکبکس سی عددی گرم هیلی 03هلَکسیکبم   117

  سی عددی گرم هیلی 3هوبًتیي   118

  سی عددی گرم هیلی 04هوبًتیي   119

  صد عددی گرم هیلی 234ًبپرٍکسي   121

  صد عددی گرم هیلی 344ًبپرٍکسي   121

  چْبر عددی گرم هیلی 244ٍریکًَبزٍل   122

  سی عددی گرم هیلی 50/3ًٍالفبکسیي   123

  سی عددی گرم هیلی 03ًٍالفبکسیي   124

  صد عددی گرم هیلی B1  ٍ544ٍیتبهیي   125

  شصت عددی B2ٍیتبهیي   126

 ًَرٍثیت سی عددی (B1 , B6 , B12ٍیتبهیي )  127

  سی عددی D3ٍیتبهیي   128

 آمپـــولگروه 
 آیرٍکن پٌج عددی لیتر هیلی 0گرم در  هیلی 24آیرٍى سَکرٍز   129

   پٌج عددی لیتر گرم در هیلی هیلی 0اًداًسترٍى   131

   دُ عددی لیتر گرم در هیلی هیلی 0ثتبهتبزٍى   131

   شش عددی لیتر گرم در هیلی هیلی 3ثیَتیي   132

   عددییک  لیتر    هیلی 04گرم در  هیلی 04پبهیدرًٍیت سدین   133

   یک عددی گرم )پَدر لئَفیلیسُ( هیلی 04پٌتَپرازٍل   134



داروییفهرست محصوالت 

 برندنام  تعداد در بسته نام محصول یفرد
 

 7از  5

 پیرٍکسیکن دُ عددی لیتر هیلی 0گرم در  هیلی 24پیرٍکسیکبم   135

   پٌج عددی لیتر   هیلی 0گرم در  هیلی 34تراهبدٍل   136

   دُ عددی لیتر   هیلی 0گرم در  هیلی 0تری فلَئَ پرازیي   137

   دُ عددی لیتر هیلی 2گرم در  هیلی 24جٌتبهبیسیي   138

   دُ عددی لیتر هیلی 0گرم در  هیلی 04جٌتبهبیسیي   139

   دُ عددی لیتر هیلی 2گرم در  هیلی 04جٌتبهبیسیي   141

   شش عددی لیتر هیلی 2گرم در  هیلی 344دکسپبًتٌَل   141

   دُ عددی لیتر هیلی 2گرم در  هیلی 0دگساهتبزٍى   142

   دُ عددی لیتر   هیلی 2گرم در  هیلی 04دیبزپبم    143

 کیوی فٌبك پٌج عددی/ دُ عددی لیتر   هیلی 5گرم در  هیلی 03دیکلَفٌبك     144

   دُ عددی لیتر    هیلی 2گرم در  هیلی 244سبیوتیدیي    145

   دُ عددی لیتر گرم در هیلی هیلی 04فبهَتیدیي   146

   پٌج عددی/ دُ عددی لیتر   هیلی 0گرم در  هیلی 23فلَفٌبزیي دکبًَات    147

   دُ عددی لیتر    هیلی 0گرم در  هیلی 244فٌَثبرثیتبل    148

   دُ عددی لیتر     هیلی 2گرم در  هیلی 24فَرٍزهبید   149

   پٌج عددی/ دُ عددی (AS CITRATEلیتر   ) هیلی 5گرم در  هیلی 54کبفئیي   151

   پٌج عددی/ دُ عددی لیتر گرم در هیلی هیلی 54کتَرٍالك   151

   پٌج عددی/ دُ عددی لیتر( هیلی 2گرم ) هیلی 544کلیٌداهبیسیي   152

   پٌج عددی/ دُ عددی لیتر( هیلی 0گرم ) هیلی 044کلیٌداهبیسیي   153

   دُ عددی لیتر   هیلی 3گرم در  هیلی 044/04کَتریوَکسبزٍل   154

   پٌج عددی/ دُ عددی لیتر     هیلی 0گرم در  هیلی 2لَرازپبم    155

   پٌج عددی/ دُ عددی لیتر   هیلی 0گرم در  هیلی 0لَرازپبم   156

   پٌج عددی لیتر هیلی 0گرم در  هیلی 044هتَکبرثبهَل   157

   دُ عددی لیتر   هیلی 2گرم در  هیلی 04هتَکلَپراهید   158

   دُ عددی  لیتر    هیلی 0گرم در  هیلی 3هیدازٍالم   159

 ًَرٍثیت  سِ عددی/ پٌج عددی/ دُ عددی (B1 , B6 , B12ٍیتبهیي )  161

   دُ عددی ٍاحد 3444ّپبریي سدین    161

   دُ عددی لیتر    هیلی 0گرم در  هیلی 24ّیَسیي اى ثَتیل ثرٍهبید   162

 سوسپانسیونقطـــره و گروه 
 تبیالًَل شیشِ استبهیٌَفي  163

   شیشِ ال کبرًتیي  164

   شیشِ دایوتیکَى  165

 اریترٍکن شیشِ لیتر هیلی 3گرم در  هیلی 244سَسپبًسیَى اریترٍهبیسیي   166

 زیترٍکن شیشِ لیتر( هیلی 3گرم در  هیلی 244) لیتر هیلی 03سَسپبًسیَى آزیترٍهبیسیي   167



داروییفهرست محصوالت 

 برندنام  تعداد در بسته نام محصول یفرد
 

 7از  6

 زیترٍکن شیشِ لیتر( هیلی 3گرم در  هیلی 244) لیتر هیلی 54سَسپبًسیَى آزیترٍهبیسیي   168

 کالریکن  شیشِ لیتر هیلی 3گرم در  هیلی 023سَسپبًسیَى کالریترٍهبیسیي   169

 کَلیک پد شیشِ لیتر هیلی 54)سبیوتیکَى+اسبًس شَید+اسبًس رازیبًِ(   171

   شیشِ A+Dٍیتبهیي    171

   شیشِ A+D+Cٍیتبهیي    172

   شیشِ ٍاحد    D3  044ٍیتبهیي    173

   شیشِ ٍاحد    D3 0444ٍیتبهیي    174

 کپســولگروه 
 اپریکن سِ عددی هیلی گرم 04 & 023اپرپیتٌت   175

 دلتبفي سی عددی   244ایجَپرٍفي  /04/کبفئیي 523استبهیٌَفي   176

 اهپرازٍل  177
چْبردُ عددی/ ثیست ٍ ّشت 

 عددی
 کوَزٍل

 زًیستبت چْل ٍ دٍ عددی گرم هیلی 04اٍرلیستبت   178

 گرم هیلی 024اٍرلیستبت   179
ثیست ٍ یک عددی/ ّشتبد ٍ 

 زًیستبت چْبر عددی

   سی عددی اٍرسَدٍکسی کَلیک اسید  181

   دُ عددی گرم هیلی 044ایتراکًَبزٍل   181

   شش عددی گرم هیلی 234آزیترٍهبیسیي   182

 پرگبثیي سی عددی  گرم هیلی 03پرگبثبلیي    183

 پرگبثیي سی عددی  گرم هیلی 034پرگبثبلیي    184

   چْبردُ عددی گرم هیلی 24پٌتَپرازٍل   185

 گرم هیلی 04پٌتَپرازٍل   186
چْبردُ عددی/ ثیست ٍ ّشت 

   عددی

 پرٍستبم سی عددی  گرم هیلی 4/0تبهسَلَسیي   187

   شصت عددی گرم هیلی 34تراهبدٍل   188

 دٍلَکسیي سی عددی  گرم هیلی 54دٍلَکستیي   189

 دٍلَکسیي سی عددی  گرم هیلی 04دٍلَکستیي   191

 کیوی فٌبك سی عددی   SRگرم   هیلی  044دیکلَفٌبك    191

 ریَاکسَى ثیست ٍ ّشت عددی گرم هیلی 0/3ریَاستیگویي   192

 ریَاکسَى ثیست ٍ ّشت عددی گرم  هیلی 5ریَاستیگویي   193

 ریَاکسَى ثیست ٍ ّشت عددی گرم هیلی 0/3ریَاستیگویي   194

 ریَاکسَى ثیست ٍ ّشت عددی گرم هیلی 0ریَاستیگویي   195

   شصت عددی/ صد عددی گرم هیلی 044سلکَکسیت   196

   سی عددی فرٍس گالیسیي سَلفبت  197

   عددیدُ  گرم هیلی 34فلَکًَبزٍل   198



داروییفهرست محصوالت 

 برندنام  تعداد در بسته نام محصول یفرد
 

 7از  7

   دُ عددی گرم هیلی 044فلَکًَبزٍل   199

   چْبر عددی گرم هیلی 034فلَکًَبزٍل   211

   چْبردُ عددی گرم هیلی 03لٌسَپرازٍل   211

   چْبردُ عددی گرم هیلی 54لٌسَپرازٍل   212

   صد عددی گرم هیلی 234هفٌبهیک اسید   213
 


