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البادیما ۲٥۰ ملغ 01

02
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09

كل حبة تحتوي على:
البندازول                             (٦۰۰ ملغ)

كل حبة تحتوي على:
البندازول                             (۲٥۰ ملغ) ٥۰ بلعة بالستر بلعات

 بلعاتالبادیما ٦۰۰ ملغ

 بلعات

تحامیل رحمیة

بودرة ذوابة

٥۰ بلعة بالستر

۳۰ بلعة علب

۳۰ تحمیلة علب

٥۰۰ غ – ۱ كغ

٥۰۰ غ – ۱ كغبودرة ذوابة

٥۰۰ غ – ۱ كغبودرة ذوابة

نیكلودیما ۳۷٥۰ ملغ

اوكسیدیما ـ ھـ

نیكلوزامید                          (۳۷٥۰ ملغ)
كل حبة تحتوي على:

كل تحمیلة تحتوي على:
أیثینیل استرادیول                               (۲ ملغ)  
اوكسي تتراسیكلین ھیدروكلوراید          (٥۰۰ ملغ)

كل ۱۰۰ غ تحتوي على:
أموكسیسیلین تریھیدرت        (٥۰٫۰۰۰ ملغ)
سواغات كمیة كافیة حتى               ۱۰۰ غ

كل ۱۰۰ غ تحتوي على:
أمبیسللین تریھیدرات            (٥۰٫۰۰۰ ملغ)
سواغات كمیة كافیة حتى                ۱۰۰ غ

كل ۱۰۰ غ تحتوي على:
كولیستین (سلفات )       (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ و.د)
سواغات كمیة كافیة حتى                 ۱۰۰ غ

٥۰۰ غ – ۱ كغبودرة ذوابة

٥۰۰ غ – ۱ كغبودرة ذوابة
كل ۱۰۰ غ تحتوي على:

أموكسیسیلین تریھیدرت          (٦٤۰۰۰ ملغ)
كولستین سلفات         (۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ و.د)
سواغات كمیة كافیة حتى                ۱۰۰ غ

كل ۱۰۰ غ تحتوي على:
دوكسیسیكلین ھیكالت           (۱۰٫۰۰۰ ملغ)
كولستین سلفات                     (٥۰۰۰ ملغ)
سواغات كمیة كافیة حتى                ۱۰۰ غ

أكدیموكس ٥۰٪

امبیسللین دیما ٥۰٪

كولیدیما - ۲ م

كولیدوكس

كولي ماكس

اســم المنتــج سل
سل

الشــــــكلت
التركـــیبالتعبئةالصیدالني

اســم المنتــج سل
سل

الشــــــكلت
التركـــیبالتعبئةالصیدالني
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جنتادوكسیما

تیلودوكسیما

12

13

14

15

16

۲۰غ - ۱۰۰غبودرة ذوابة
٥۰۰غ -۱۰۰۰ غ

۲۰غ - ۱۰۰غ
٥۰۰غ -۱۰۰۰ غ بودرة ذوابة

كل ۱۰۰ غ تحتوي على:

كل ۱۰۰ غ تحتوي على:

ملغ)  ٥۰٫۰۰۰) ثیوسیانات        اریثرومایسین 
غ.  ۱۰۰ حتى                كافیة  كمیة  سواغات 

ملغ)  ۱۰٫۰۰۰) سلفات             جنتامایسین 
ملغ)  ۱۰٫۰۰۰) ھیدروكلوراید  دوكسیسیكلین 
كافیة حتى                     ۱۰۰ غ. كمیة  سواغات 

كل ۱۰۰ غ تحتوي على:
ملغ)  ۲۰٫۰۰۰) طرطرات                تیلوزین 

ملغ)   ٦۰۰۰  ) سلفات           كولسستین 
ملغ)  ۲۰٫۰۰۰) ھیدروكلوراید      دوكسیسیكلین 
غ.  ۱۰۰ حتى                     كافیة  كمیة  سواغات 

۱۰غ -۱۱٤ غبودرة ذوابةتیلودیما
۱۰۰۰غ

كل ۱۱٤۰۰۰ ملغ  تحتوي على:
تیلوزین (طرطرات)               (۱۰۰٫۰۰۰ ملغ)

بودرة ذوابةجنتادیما ٪۲۰
٥۰۰ غ
۱۰۰۰غ

كل ۱۰۰ غ تحتوي على:
ملغ)  ۲۰٫۰۰۰) سلفات               جنتامایسین 
غ.  ۱۰۰ حتى                     كافیة  كمیة  سواغات 

٥۰۰ غبودرة ذوابةتترادیما ٪۲٥
كل ۱۰۰ غ تحتوي على:

أوكسیتتراسیكلین ھیدروكلوراید          (۲٥٫۰۰۰ ملغ)
غ.  ۱۰۰ حتى                     كافیة  كمیة  سواغات 

٥۰۰ غبودرة ذوابةنیودیما 17٪۳۰
كل ۱۰۰ غ تحتوي على:

نیومایسین سلفات                       (۳۰٫۰۰۰ ملغ)
غ.  ۱۰۰ حتى                     كافیة  كمیة  سواغات 

۱۰۰غ - ۱۰۰۰غبودرة ذوابةسلفادیما ـ 18٤

كل ۱۰۰ غ تحتوي على:
تریمیثوبریم                             (٤۰۰۰ ملغ)
ملغ)  ٦۰۰۰) الصودیوم               سلفادیازین 
ملغ)  ٤۰۰۰) الصودیوم             سلفاثیازول 
سلفامیرازین الصودیوم                      (۱۰٫۰۰۰ ملغ)
غ.  ۱۰۰ حتى                     كافیة  كمیة  سواغات 

٥۰۰ غبودرة ذوابةسلفابریم19
۱۰۰۰غ

كل ۱۰۰ غ تحتوي على:
ملغ)  ٤۰٫۰۰۰) الصودیوم                سلفادیازین 
ملغ)  ۸٫۰۰۰) تریمیثوبریم                            
غ. حتى                     ۱۰۰  كافیة  كمیة  سواغات 

اســم المنتــج سل
سل

ت

التركـــیبالتعبئة

٥۰۰ غ – ۱ كغبودرة ذوابة11 اریثرودیما ٥۰٪

الشــــــكل
الصیدالني

٥۰۰ غ – ۱ كغبودرة ذوابة10
كل ۱۰۰ غ تحتوي على:

دوكسیسیكلین ھیكالت                      (٥۰٫۰۰۰ ملغ)
سواغات كمیة كافیة حتى                          ۱۰۰ غ

دوكسیدیما ٥۰٪
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و.د)   ۳۰۰۰۰۰) د۳  فیتامین         - و.د)   ۱۰۰۰۰۰۰) أ          فیتامین 
فیتامین ھـ (۱۰۰۰ ملغ) – فیتامین ث (۱۰۰۰ ملغ) – فیتامین ب۱(۲۰۰ ملغ) 
فیتامین  B۲(۲۰۰ ملغ) – فیتامین  ب٦(۲۰۰ ملغ) – فیتامین  ب۱۲ (۱ملغ) 
فیتامین PP نیكوتینامید  (۱٥۰۰ ملغ) - كالسیوم - د بانتوثینات (۱۰۰۰ ملغ) 
حمض الفولیك (٥۰ ملغ)-  فیتامین ك۳(۳۰۰ ملغ) - بیوتین (۱٫٥ ملغ)
سلفات الحدید (٥۰۰ ملغ) - سلفات المنغنیز (٥۰۰ ملغ) - سلفات النحاس (۱۰۰ ملغ) 
سلفات البوتاسیوم  (۱٥ ملغ) - سلفات الزنك  (٥۰۰ ملغ) - سلفات الكوبالت  (۱۰ ملغ) 
سیلینیت الصودیوم     (۱۲٫٥ ملغ) - حموض أمینیة        (۱٥۰۰۰ ملغ) سواغات 
غ.  ۱۰۰ حتى                      كافیة  كمیة 

اســم المنتــج سل
سل

ت

التركـــیبالتعبئة الشــــــكل
الصیدالني

بودرة ذوابةماكسیفور بلس

۲۰ غ

۱۰۰ غ

٥۰۰ غ

۱۰۰۰غ

كل ۱۰۰ غ تحتوي على:
د)  (۱٥۰٫۰۰۰ و.  فیتامین د۳   - د)  أ (۷٥۰٫۰۰۰ و.  فیتامین 
فیتامین ھـ (٦۰۰ ملغ) - فیتامین سي (٥۰۰ ملغ) - فیتامین ك۳ (۱۰۰ ملغ)
فیتامین ب۱ (۱۰۰ ملغ) - فیتامین ب۲ (۱٥۰ ملغ) - فیتامین ب٦ (٥۰ ملغ)
ملغ)  ۱۰۰) النیكوتینامید   - ملغ)   ۱۰) الفولیك  حمض   - ملغ)   ۰٫٦) ب۱۲  فیتامین 
كالسیوم – د بانتوثینات (۱۰۰ ملغ) - ھیستیدین (٤۰ ملغ) - ایزولیوسین (۸۰ ملغ)
لیوسین (۱٦۰ ملغ) - لیسین (۲۷۰ ملغ) - میثیونین (٥۰ ملغ) - فینیل آالنین (٦۰ ملغ) 
ثریونین (۷۰ ملغ) - تربتوفان (۱٦ ملغ) - فالین (۱۱۰ ملغ) - ارجنین (۸۰ ملغ)
سیستئین (۷۰ ملغ) - غلیسین (۲۰۰ ملغ) - آالنین (۱٤۰ ملغ)
اسبارتیك أسید (۱٥٤ ملغ) - سلفات الحدیدي (۱۰ ملغ) - سلفات النحاس (۱ ملغ)
سلفات الزنك (۲٥ ملغ) - سلفات المنغنیز (۳٥ ملغ) - سلفات المغنزیوم (۲٥۰ ملغ)
ملغ)  ۰٫٥) البوتاسیوم  یود   - ملغ)   ۰٫٥) الكوبالت  سلفات 
غ.  ۱۰۰ حتى            كافیة  كمیة  سواغات 

20

كل ۱۰۰ غ تحتوي على:

ملغ)  ۳٥۰۰۰) نوفالجین                     
ملغ)  ۱۲۰۰۰) ث                   فیتامین 
ملغ)  ۳۰۰۰) ك۳          فیتامین 
غ.  ۱۰۰ حتى                كافیة  كمیة  سواغات 

۱۰۰غ - ٥۰۰ غبودرة ذوابة
۱۰۰۰غ دیمابیرین ـ ك

21

22

كل ۱۰۰ غ تحتوي على:

۱۰۰غبودرة ذوابة
۱۰۰۰غ دیمافیت ـ م بلس
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23

24

25

26

نیو - میتالفیت

نیو - میتال

۱ كغ – ۲۰ كغ بودرةعلفیة

۱ كغ – ۲۰ كغ بودرةعلفیة

كل ۱۰۰۰ غ تحتوي على:
د) و.   ٥۰۰٫۰۰۰) د۳  فیتامین   - و.د)    ۲٫۰۰۰٫۰۰۰) أ  فیتامین 
ملغ)  ٥۰۰۰) الحدید  سلفات   - ملغ)   ۲٥۰۰) أسیتات  ھـ  فیتامین 
سلفات المنغنیز (۱۰۰۰ ملغ) - سلفات المغنیزیوم (۱٥۰۰۰ ملغ)
ملغ)  ۱۰۰) البوتاسیوم  یود   - ملغ)   ۳۰۰۰) النحاس  سلفات 
ملغ)  ٥۰) الكوبالت  سلفات   - ملغ)   ٥۰۰۰) الزنك  سلفات 
۲٥۰۰۰ملغ طعام  ملح   - ملغ)   ۱۰۰) الصودیوم  سیلینات 
غ  ۱۰۰۰ حتى           كافیة  كمیة  سواغات 

كل ۱۰۰۰ غ تحتوي على:
ملغ)  ۱۰۰۰) المنغنیز  سلفات   - ملغ)   ٥۰۰۰) الحدید  سلفات 
ملغ)  ۳۰۰۰) النحاس  سلفات   - ملغ)   ۱٥۰۰۰) المغنیزیوم  سلفات 
ملغ)  ٥۰۰۰) الزنك  سلفات   - ملغ)   ۱۰۰) البوتاسیوم  یود 
ملغ)  ۱۰۰) الصودیوم  سیلینات   - ملغ)   ٥۰) الكوبالت  سلفات 
كغ  ۱ حتى  كافیة  كمیة  سواغات   - ملغ)   ۲٥۰۰۰) الصودیوم  كلورید 

۱۰۰غبودرة ذوابةروماكتیف

كل ۱۰۰ غ تحتوي على:
ملغ)  ۳۰٫۰۰۰) الصودیوم       بروبیونات 
ملغ)  ۱۲۰۰) الكالسیوم         بروبیونات 
ملغ)  ۱۰۰۰) المقیئ         الجوز  مسحوق 
ملغ)  ۲۰) ب۱  فیتامین   - د)  و.   ۲۰۰٫۰۰۰) أ  فیتامین 
ملغ)  ٦۰) الحدید  كبریتات   - ملغ)   ٤۰) ب۲  فیتامین 
ملغ)  ٤۰) الكوبالت  كبریتات   - ملغ)   ٦۰) الزنك  كبریتات 
ملغ)  ۱۰۰۰۰) المغنیزیوم  كبریتات   - ملغ)   ٤۰) النحاس  كبریتات 
غ.  ۱۰۰ حتى  كافیة  كمیة  سواغات   - ملغ)   ۲۰) المنغنیز  كبریتات 

أزمودیما
۱۰۰ غ
٥۰۰ غ
۱۰۰۰غ

بودرة ذوابة

كل ۱۰۰ غ تحتوي على:

ملغ)  ۸۰۰۰) غالیسین   - ملغ)   ٥٥۸۰۰) دیكستروز 

فوسفات أحادیة الصودیوم (٤۰۰۰ ملغ) - سیتریك أسید (۸۰۰ ملغ)

لیمونات الصودیوم (۲۰۰ ملغ) - كلور الصودیوم (۱۰۸۰۰ ملغ)

كلور البوتاسیوم (٥۰۰۰ ملغ) - سواغات كمیة كافیة حتى ۱۰۰ غ. 

اســم المنتــج سل
سل

الشــــــكلت
التركـــیبالتعبئةالصیدالني
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اســم المنتــج سل
سل

الشــــــكلت
التركـــیبالتعبئةالصیدالني

بودرة ذوابةسیكوفیت

۲۰غ

٥۰غ

۱۰۰غ

كل ۱۰۰ غ تحتوي على:
ملغ)  ۳٥۰۰) أریثرومایسین   - ملغ)   ۳٥۰۰) ستربتومایسین 
كولیستین(سلفات) (۲۲٫٥۰۰٫۰۰۰ و. د) - أوكسیتتراسكلین (٥۰۰۰ ملغ)
فیتامین أ (۳۰۰٫۰۰۰ و. د)   - فیتامین د۳ (۱٥۰٫۰۰۰ و. د)
ملغ)  ۲۰۰) ك۳  فیتامین   - ملغ)   ۲۰۰) أسیتات  ھـ  فیتامین 
ملغ)  ٤۰۰) ب۲  فیتامین   - ملغ)   ۲۰۰) ب۱  فیتامین 
ملغ)  ۱) ب۱۲   فیتامین   - ملغ)   ۲۰۰) ب٦  فیتامین 
ملغ)  ۲۰۰۰) النیكوتینامید   - ملغ)   ۲۰۰۰) سي  فیتامین 
كالسیوم – د بانتوثینات (۱۰۰۰ ملغ) - سواغات كمیة كافیة حتى ۱۰۰ غ

27
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اســم المنتــج سل
سل

ت

التركـــیبالتعبئة

سیبرودیما ۲۰ ٪

دیماتریل ۱۰ ٪

دوكسیسین

دیمافلور

33

34

35

36

محلول فموي

محلول فموي

 ٥۰۰ مل
۱ لیتر

۱ لیترمحلول فموي

۱ لیتر

۱ لیترمحلول فموي

كل ۱۰۰ مل تحتوي على:

كل ۱۰۰ مل تحتوي على:

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
دوكسیسایكلین                    ( ۲۰٫۰۰۰ ملغ )
سواغات كمیة كافیة حتى                     ۱۰۰ مل

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
فلورفینیكول                      ( ۱۰٫۰۰۰ ملغ )
سواغات كمیة كافیة حتى                     ۱۰۰ مل

( ملغ   ۱۰٫۰۰۰  ) انروفلوكساسین           
سواغات كمیة كافیة حتى                   ۱۰۰ غ

سیبروفلوكساسین                         (۲۰٫۰۰۰ ملغ)
مل  ۱۰۰ حتى            كافیة  كمیة  سواغات 

دیماتوكسین

سیبرودیما ۱۰ ٪ 32

۱ لیترمحلول فموي

۱ لیترمحلول فموي

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:

ملغ)  ۱۰٫۰۰۰) البروبیونیك          حمض 
حمض الخل  (۱۰٫۰۰۰ ملغ) - حمض الفوسفور  (۸٥۰۰ ملغ)
حمض النمل    (۱٥۰۰۰ ملغ) - حمض اللبن   (۱۰٫۰۰۰ ملغ)
حمض الستریك   (۳٥۰۰ ملغ) - سلفات النحاس   (۱۰۰۰ ملغ)
مل.  ۱۰۰ حتى           كافیة  كمیة  سواغات 

ملغ)  ۱۰٫۰۰۰) سیبروفلوكساسین             
مل  ۱۰۰ حتى            كافیة  كمیة  سواغات 

الشــــــكل
الصیدالني

بیاكوكس ـ س

دیكالزوریل ٪۲

بروكسن ٪۱

28

30

29

محلول فموي

محلول فموي

۱ لیتر

۱ لیتر

۱ لیترمحلول فموي

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:

ملغ)  ۲٥۰۰) تولترازوریل                              
مل  ۱۰۰ حتى                      كافیة  كمیة  سواغات 

ملغ)  ۲۰۰۰) دیكالزوریل                            

مل  ۱۰۰ حتى                  كافیة  كمیة  سواغات 

ملغ)  ۱۰۰۰) ھیدروكلورید               برومھكسین 
ملغ)  ۱۰۰۰) منتــــــول                               
مل  ۱۰۰ حتى                    كافیة  كمیة  سواغات 

31
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اســم المنتــج سل
سل

الشــــــكلت
التركـــیبالتعبئةالصیدالني

اومـوفــیت 

أمنوڤت

39

40

۱ لیترمحلول فموي

۱ لترمحلول فموي

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
فیتامین أ (۱٫۰۰۰٫۰۰۰ و. د) - فیتامین د۳ (۲۰۰٫۰۰۰ و. د)   
ملغ)  ۱۰۰۰) سي  فیتامین   - ملغ)   ۲۰۰) ھـ  فیتامین 
ملغ)  ۲۰۰) ب۱  فیتامین   - ملغ)   ۷٥) ك۳  فیتامین 
ملغ)  ۱٥۰) ب٦  فیتامین   - ملغ)   ۳۰۰) ب۲  فیتامین 
(۷٥ملغ)  ك۳  فیتامین   - ملغ)   ۰٫۲٥) ب۱۲    فیتامین 
ملغ)  ۸٥۰) بانثینول  د   - ملغ)   ۱۸۰۰) النیكوتینامید 

ملغ)   ۷۸۰) ارجنین   - ملغ)   ۱۲۰۰) آالنین 
ملغ)  ۱۲۰) سیستین     - ملغ)    ۱٥٦۰) أسید    اسبارتیك 
ملغ)  ۱۷٤۰) أسید  غلوتامیك   - ملغ)   ۷۸۰) آالنین  فینیل 

ملغ)   ٦٦۰) ھیستیدین      - ملغ)      ۱۳۸۰) غلیسین 
ملغ)  ۱٥۰۰) لیوسین        - ملغ)   ۱۸۰) ایزولیوسین    

لیسین    (۱۳۲۰ ملغ) - میثیونین     (۱۲۰ ملغ) 
برولین     (۹٦۰ ملغ) - سیرین       (۷۸۰ ملغ)
ملغ)  ٦٦۰) تریونین      - ملغ)   ۳٦۰) تیروسین    
فالین    (۱۰۲۰ ملغ) - سواغات كمیة كافیة حتى      ۰۰۱ مل. 

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
فیتامین أ (۱٫۰۰۰٫۰۰۰ و. د) - فیتامین د۳ (۲۰۰٫۰۰۰ و. د)   
ملغ)  ۲۰۰) ب۱  فیتامین   - ملغ)   ۲۰۰) ھـ  فیتامین   
ملغ)  ۱٥۰) ب٦  فیتامین   - ملغ)   ۳۰۰) ب۲  فیتامین 
ملغ)  ۱۸۰۰) ب۳(النیكوتینامید)  فیتامین   - ملغ)   ۰٫۲٥) ب۱۲  فیتامین 
فیتامین ب ٥ (د بانتوثینول) (۸٥۰ ملغ) - آالنین (٦٦۲٫٥ ملغ)
ملغ)  ۹۱۲٫٥) أسید  اسبارتیك   - ملغ)   ٥٥۰) ارجنین 
ملغ)  ٤۸۷٫٥) آالنین  فینیل   - ملغ)   ۱٥۰) سیستین 
ملغ)  ٥۷٥) غلیسین   - ملغ)   ۱٥۷٥) أسید  غلوتامیك 
ملغ)  ٤۷٥) ایزولیوسین   - ملغ)   ۲۱۲٫٥) ھیستیدین 
ملغ)  ۷۸۷٫٥) لیسین   - ملغ)   ۸۰۰) لیوسین 
ملغ)  ٥۱۲٫٥) برولین   - ملغ)   ۱۸۷٫٥) میثیونین 
ملغ)  ۳۱۲٫٥) -تیروسین  ملغ)   ٦۷٥) سیرین 
ملغ)  ۷۲٥) فالین   - ملغ)   ٥۳۷٫٥) تریونین 
سواغات كمیة كافیة حتى                          ۱۰۰ مل.

فوســـین 

تلمیكــوســـین

37

38

۱ لیترمحلول فموي

محلول فموي
 ٥۰۰ مل
۱ لیتر

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
ملغ)  ۲٥۰۰۰) فوسفات       تلمیكوســین  
مل.  ۱۰۰ حتى            كافیة  كمیة  سواغات 

( ملغ   ۲٥۰۰۰ ) فوسفومایسین                   
سواغات كمیة كافیة حتى                   ۱۰۰ مل
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فیتوفات

توكوسیل

43

44

۱ لیترمحلول فموي

۱ لیترمحلول فموي

ھیمو ـ ك 45

رافودیما 46

۱ لیترمحلول فموي

 ۱ لیترمعلق فموي

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
فیتامین أ                           (۱٫۰۰۰٫۰۰۰ وحدة دولیة)
فیتامین د۳                         (۱۰۰٫۰۰۰ وحدة دولیة)
ملغ)  ٤۰۰) ھـ                           فیتامین 
سواغات كمیة كافیة حتى                             ۱۰۰ مل

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
فیتامین ھـ                                    (٥۰۰۰ ملغ)
سیلینیوم                                         (٤٦ ملغ)
كافیة حتى                         ۱۰۰مل كمیة  سواغات 

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
فیتامین ك ۳                                  (۱۰٫۰۰۰ ملغ)
سواغات كمیة كافیة حتى                           ۱۰۰ مل

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
ملغ)  ۳۰۰۰) رافوكسانید                 
مل.  ۱۰۰ حتى                     كافیة  كمیة  سواغات 

زوالنید ٥۰۰ مل – ۱ لیترمعلق فموي47

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
ملغ)  ۳۰۰۰) ھیدروكلورید       لیفامیزول 
ملغ)  ٦۰۰۰) كلوزانید         أوكسي 
مل.  ۱۰۰ حتى                     كافیة  كمیة  سواغات 

فیرمیبن ۲٫٥ ٪ ٥۰۰ مل – ۱ لیترمعلق فموي48
كل ۱۰۰ مل یحتوي على:

ملغ)  ۲٥۰۰) البندازول             
مل.  ۱۰۰ حتى                     كافیة  كمیة  سواغات 

دیمافیت آد۳ھـ ث 41

دیمافیت آد۳ھـ 42

۱ لیترمحلول فموي

۱ لیترمحلول فموي

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
فیتامین أ                            (٥٫۰۰۰٫۰۰۰ وحدة دولیة)   
فیتامین د۳                            (٥۰۰٫۰۰۰ وحدة دولیة)      
فیتامین ھـ                                          (۲۰۰۰ ملغ)                   
فیتامین سي                                     (۱۰٫۰۰۰ ملغ)
سواغات كمیة كافیة حتى                                ۱۰۰ مل.

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
فیتامین أ                             (٤٫۰۰۰٫۰۰۰ وحدة دولیة)
فیتامین د۳                              (۱۰۰۰٫۰۰۰ وحدة دولیة)
فیتامین ھـ                                             (۲۰۰۰ ملغ)
مل.  ۱۰۰ حتى                     كافیة  كمیة  سواغات 



09

اســم المنتــج سل
سل

الشــــــكلت
التركـــیبالتعبئةالصیدالني

دیمابن

انرودیما  ۱۰ ٪

49

50

۱۰۰ مل معلق حقن

۱۰۰ مل  حقن

۱۰۰ مل انرودیما  ۲۰ ٪ حقن

۱۰۰ مل 

   ٥۰ مل
   ۱۰۰ مل

۱۰۰ مل

   ٤۰۰ مل

حقن

حقن

حقن

51

جنتادیما - ٪۱۰ 52

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
دولیة) وحدة   ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) بروكائین      بنسلین  بنزیل 
ملغ)  ۲٥۰۰۰) سلفات        دیھیدروستریبتومایسین 
سواغات كمیة كافیة حتى                             ۱۰۰ مل

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
( ملغ   ۱۰٫۰۰۰  ) أنروفلوكساسین               
كافیة حتى                         ۱۰۰مل كمیة  سواغات 

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
( ملغ   ۲۰٫۰۰۰) أنروفلوكساسین              
سواغات كمیة كافیة حتى                           ۱۰۰ مل

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
( ملغ   ۱۰٫۰۰۰  ) سلفات            جنتامایسین 
مل.  ۱۰۰ حتى                     كافیة  كمیة  سواغات 

ایفرماك ـ ۱۰ 53
كل ۱۰۰ مل یحتوي على:

ملغ)  ۱۰۰۰) أیفرمكتین                       
مل.  ۱۰۰ حتى                     كافیة  كمیة  سواغات 

حقن ۱۰۰ مل ایفرماك فورت 55

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
( ملغ   ۱۰۰۰  ) ایفرمكتین          
دولیة) وحدة   ۲٫٥۰۰٫۰۰۰) أ             فیتامین 
دولیة) وحدة   ۱٫۰۰۰٫۰۰۰) د۳           فیتامین 
ملغ)  ٥۰۰) ھـ          فیتامین 
مل.  ۱۰۰ حتى                     كافیة  كمیة  سواغات 

ایفرماك سوبر ٪۲ 54
كل ۱۰۰ مل یحتوي على:

( ملغ   ۲۰۰۰  ) أیفرمكتین                     
مل.  ۱۰۰ حتى                     كافیة  كمیة  سواغات 

۱۰۰ مل حقن Inj-لینكوسبیكت 56
كل ۱۰۰ مل یحتوي على:

( ملغ   ٥۰۰۰  ) ھیدروكلوراید               لینكومایسین 
( ملغ   ۱۰٫۰۰۰  ) سبیكتینومایسین                  
مل.  ۱۰۰ حتى                     كافیة  كمیة  سواغات 
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نیوتین

اوكسیدیما ٥ ٪

57

۱۰۰ مل حقن58

۱۰۰ مل 
٥۰ مل 

حقن

۱۰۰ مل اوكسیدیما ٪۱۰ حقن

۱۰۰ مل 

   ۱۰۰ مل

   ۱۰۰ مل

حقن

حقن

حقن

59

اوكسیدیما ٪۲۰

60

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
          ( ملغ   ۲۰٫۰۰۰  ) الصودیوم                سلفادیازین 
                     ( ملغ   ٤۰۰۰  ) تریمثوبریم              
سواغات كمیة كافیة حتى                             ۱۰۰ مل

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
أوكسي تتراسكلین ھیدروكلوراید                  ( ٥۰۰۰ ملغ )
كافیة حتى                         ۱۰۰مل كمیة  سواغات 

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
أوكسي تتراسكلین ھیدروكلوراید             ( ۱۰٫۰۰۰ ملغ )
سواغات كمیة كافیة حتى                           ۱۰۰ مل

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
أوكسیتتراسیكلین دیھدرات                   ( ۲۰٫۰۰۰ ملغ )             
مل.  ۱۰۰ حتى                     كافیة  كمیة  سواغات 

اوكسیدیكلون

61

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
ملغ)   ۲۰٫۰۰۰) تتراسیكلین              أوكسي 
ملغ)           ٥۰۰) الصودیوم      دیكلوفیناك 
مل.  ۱۰۰ حتى                     كافیة  كمیة  سواغات 

حقن   ۱۰۰ مل تلموجیكت

63

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
ملغ)  ۳۰٫۰۰۰) فوسفات             تلمیكوزین 
مل.  ۱۰۰ حتى                     كافیة  كمیة  سواغات 

تیلودیما - ۲۰

62

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
( ملغ   ۲۰٫۰۰۰  ) (طرطرات)               تایلوزین 
مل.  ۱۰۰ حتى                     كافیة  كمیة  سواغات 

64

حقن   ۱۰۰ مل نیودیما ۲۰ ٪
كل ۱۰۰ مل یحتوي على:

 ( ملغ   ۲۰٫۰۰۰  ) سلفات                     نیومایسین 
مل.  ۱۰۰ حتى                     كافیة  كمیة  سواغات 
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توكوسیل

دیكساكور

67

68

٥۰ مل
۱۰۰مل

حقن

حقن

۱۰۰ مل دیماھیستامین حقن

۱۰۰ مل  حقن

69

دیمالجین ٥۰ ٪ 70

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
ملغ)   ۱۲۰۰۰) ھـ                                فیتامین 
ملغ)  ۹۰)                   ( سیلینات  ( صودیوم  سیلینیوم 
سواغات كمیة كافیة حتى                         ۱۰۰ مل

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
ملغ)  ۲۰۰) فوسفات          صودیوم  دیكسامیتازون 
كافیة حتى                         ۱۰۰مل كمیة  سواغات 

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
ملغ)  ۲٥۰۰) ھیدروكلوراید            دیفینھیدرامین 
ملغ)  ۲۰) ھیدروكلوراید            بروكائین  
سواغات كمیة كافیة حتى                           ۱۰۰ مل

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
ملغ)  ٥۰٫۰۰۰) أنالجین                       
مل.  ۱۰۰ حتى                     كافیة  كمیة  سواغات 

۱۰۰ مل حقن ملتي فیت

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
فیتامین أ (۱٫٥۰۰٫۰۰۰ و. د) - فیتامین د۳ (۱۰۰٫۰۰۰ و. د)
ملغ)  ۱۰۰۰) فیتامین ب۱   - ملغ)   ۲۰۰۰) أسیتات  ھـ  فیتامین 
ملغ)  ۳۰۰) ب٦  فیتامین   - ملغ)   ٦۸٥) ب۲  فیتامین 
ملغ)  ۲٥۰۰) بانثینول  دي   - ملغ)   ٥) ب۱۲  فیتامین 
نیكوتین امید (۳٥۰۰ ملغ) - سواغات كمیة كافیة حتى    ۱۰۰ مل.

٥۰ مل

۱۰۰مل

٥۰ مل

۱۰۰مل

حقن اكدیفت

65

66

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
دولیة) وحدة   ۷٫٥۰۰٫۰۰۰) أ                    فیتامین 
دولیة) وحدة   ۱٫٥۰۰٫۰۰۰) د۳                   فیتامین 
دولیة) وحدة   ۳۰۰۰) ھـ             فیتامین 
مل.  ۱۰۰ حتى                     كافیة  كمیة  سواغات 
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73

74

٥۰ مل

۱۰۰مل

   ۲۰ مل

حقن

حقن

75

دیكلودیما ٪۱۰
كل ۱۰۰ مل یحتوي على:

ملغ)  ۱۰٫۰۰۰) الصودیوم                      دیكلوفیناك 
مل.  ۱۰۰ حتى                     كافیة  كمیة  سواغات 

۱۰۰ مل
حقن  ٥۰ مل بابینیل

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
ملغ) أنتیبیرین (۲٥۰۰۰   - ملغ)  أسیتورات (۷٥۰۰  دیمینازین 
فیتامین ب ۱۲ (۰٫۰۰٤ ملغ) - سواغات كمیة كافیة حتى  ۱۰۰ مل.

دیماكون
كل ۲۰ مل یحتوي على:

ملغ)  ۱۰۰۰) بوبارفاكون                      
مل.  ۲۰ حتى                     كافیة  كمیة  سواغات 

حقن   ٤۰۰ مل كالسیوم – ۲٤ 
كل ۱۰۰ مل یحتوي على:

ملغ)  ۲۰٫۰۰۰) الكالسیوم                   غلوكونات 
ملغ)  ٤۰۰۰) البور         حامض 
ملغ)  ۲۰۰۰) المغنزیوم       ھیبوفوسفیت 
مل.  ۱۰۰ حتى            كافیة  كمیة  سواغات 

حقن   ٤۰۰ مل كالسیو بلس 

كل ۱۰۰ مل یحتوي على:
ملغ)  ۳۳۲۰۰) الكالسیوم                 غلوكونات 
ملغ)  ۳۰۰۰) المغنزیوم        ھیبوفوسفیت 
ملغ)  ٦۸۰۰) البوریك           حمض 
مل.  ۱۰۰ حتى                     كافیة  كمیة  سواغات 

71

72

Inj-


