
شکل دارونام دارورديفشکل دارونام دارورديف

آمپولهپارين25آمپولپنتوپرازول1

آمپولآمینوفیلین26ويالسولفات منیزيوم2

آمپولوراپامیل27آمپولهیدروکورتیزون3

آمپولديازپام28ويالپتاسیم کلرايد4

آمپولاستامینوفن29ويالسديم کلرايد5

آمپولنالوکسان30ويالدکستروز6

اسپریسالبوتامول31آمپولاپی نفرين7

اسپریآتروونت32آمپولآتروپین8

آمپولآدنوزين33آمپولکلسیم گلوکونات9

آمپولفنی توئین34سرممانیتول10

آمپولمیدازوالم35سرمرينگر11

آمپولمتوکلوپرامید36سرم%0/9سديم کلرايد 12

آمپولکلرفنیرامین37سرمدکستروز واتر13

آمپولکلرپرومازين38آمپولديگوکسین14

قرصآتروواستاتین39آمپولفنوباربیتال15

قرصآسپرين40آمپولفورزمايد16

پرلنیتروگلیسرين41آمپولهیوسین17

قرصاسويکس42آمپولهالوپريدول18

قرصآمیلوديپین43آمپولرانیتیدين19

قرصپروپرانولول44آمپولکتروالک20

قرصديگوکسین45آمپولدگزامتازون21

قرصرانیتیدين46نبواليزر تزريقیونتولین22

قرصلوزارتان47نبواليزر تزريقیدائولین23

قرصمتورال48قطرهآنستوکائین24
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شکل دارونام دارورديفشکل دارونام دارورديف

آمپولهپارين46آمپولپنتوپرازول1

آمپولآمینوفیلین47ويالسولفات منیزيوم2

آمپولوراپامیل48آمپولهیدروکورتیزون3

آمپولديازپام49ويالپتاسیم کلرايد4

آمپولاستامینوفن50ويالسديم کلرايد5

آمپولنالوکسان51ويالدکستروز6

اسپریسالبوتامول52آمپولاپی نفرين7

اسپریآتروونت53آمپولآتروپین8

آمپولآدنوزين54آمپولکلسیم گلوکونات9

آمپولفنی توئین55سرممانیتول10

آمپولمیدازوالم56سرمرينگر11

آمپولمتوکلوپرامید57سرم%0/9سديم کلرايد 12

آمپولکلرفنیرامین58سرمدکستروز واتر13

آمپولکلرپرومازين59آمپولديگوکسین14

قرصآتروواستاتین60آمپولفنوباربیتال15

قرصآسپرين61آمپولفورزمايد16

پرلنیتروگلیسرين62آمپولهیوسین17

قرصاسويکس63آمپولهالوپريدول18

قرصآمیلوديپین64آمپولرانیتیدين19

قرصپروپرانولول65آمپولکتروالک20

قرصديگوکسین66آمپولدگزامتازون21

قرصرانیتیدين67نبواليزر تزريقیونتولین22

قرصلوزارتان68نبواليزر تزريقیدائولین23

قرصمتورال69ويالآلبومین24

قرصاستامینوفن70سرمآمینواسید25

کپسولآزيترومايسین71سرماينترالیپید26

قرصکاپتوپريل72آمپولبی پريدين27

قرصکاربامازپین73آمپولبرم هگزين28

قرصکارووديلول74ويالسیپروفلوکساسین29

قرصسیتالوپرام75آمپولوالپرووات سديم30

قرصوالپرووات سديم76آمپولدوپامین31

قرصديازپام77آمپولدوبوتامین32

قرصديلتیازيم78آمپولانوکساپارين33

قرصفلوکستین79ويالانسولین34

قرصفورزمايد80آمپولالبتالول35

قرصهالوپريدول81ويالمتیل پردنیزولون36

قرصايزوسوربايد82آمپولپرومتازين37

قرصنیتروکانتین83سرميک سوم دو سوم38

قرصپیراستام84ويالبیکربنات سديم39

قرصامپرازول85آمپولپروتامین سولفات40

قرصاندانسترون86اسپریفلوتیکازون41

قرصمتفورمین87اسپریسروفلو42

قرصگلی بن گالمید88آمپولپتدين43

قرصوارفارين89آمپولمورفین44

شیافاستامینوفن90شیافديکلوفناک45

1داروهای ضروری بخش داخلی 



شکل دارونام دارورديفشکل دارونام دارورديف

آمپولهپارين46آمپولپنتوپرازول1

آمپولآمینوفیلین47ويالسولفات منیزيوم2

آمپولوراپامیل48آمپولهیدروکورتیزون3

آمپولديازپام49ويالپتاسیم کلرايد4

آمپولاستامینوفن50ويالسديم کلرايد5

آمپولنالوکسان51ويالدکستروز6

اسپریسالبوتامول52آمپولاپی نفرين7

اسپریآتروونت53آمپولآتروپین8

آمپولآدنوزين54آمپولکلسیم گلوکونات9

آمپولفنی توئین55سرممانیتول10

آمپولمیدازوالم56سرمرينگر11

آمپولمتوکلوپرامید57سرم%0/9سديم کلرايد 12

آمپولکلرفنیرامین58سرمدکستروز واتر13

آمپولکلرپرومازين59آمپولديگوکسین14

قرصآتروواستاتین60آمپولفنوباربیتال15

قرصآسپرين61آمپولفورزمايد16

پرلنیتروگلیسرين62آمپولهیوسین17

قرصاسويکس63آمپولهالوپريدول18

قرصآمیلوديپین64آمپولرانیتیدين19

قرصپروپرانولول65آمپولکتروالک20

قرصديگوکسین66آمپولدگزامتازون21

قرصرانیتیدين67نبواليزر تزريقیونتولین22

قرصلوزارتان68نبواليزر تزريقیدائولین23

قرصمتورال69ويالآلبومین24

قرصاستامینوفن70سرمآمینواسید25

کپسولآزيترومايسین71سرماينترالیپید26

قرصکاپتوپريل72آمپولبی پريدين27

قرصکاربامازپین73آمپولبرم هگزين28

قرصکارووديلول74ويالسیپروفلوکساسین29

قرصسیتالوپرام75آمپولوالپرووات سديم30

قرصوالپرووات سديم76آمپولدوپامین31

قرصديازپام77آمپولدوبوتامین32

قرصديلتیازيم78آمپولانوکساپارين33

قرصفلوکستین79ويالانسولین34

قرصفورزمايد80آمپولالبتالول35

قرصهالوپريدول81ويالمتیل پردنیزولون36

قرصايزوسوربايد82آمپولپرومتازين37

قرصنیتروکانتین83سرميک سوم دو سوم38

قرصپیراستام84ويالبیکربنات سديم39

قرصامپرازول85آمپولپروتامین سولفات40

قرصاندانسترون86اسپریفلوتیکازون41

قرصمتفورمین87اسپریسروفلو42

قرصگلی بن گالمید88آمپولپتدين43

قرصوارفارين89آمپولمورفین44

شیافاستامینوفن90شیافديکلوفناک45

2داروهای ضروری بخش داخلی 



شکل دارونام دارورديفشکل دارونام دارورديف

آمپولهپارين46آمپولپنتوپرازول1

آمپولآمینوفیلین47ويالسولفات منیزيوم2

آمپولوراپامیل48آمپولهیدروکورتیزون3

آمپولديازپام49ويالپتاسیم کلرايد4
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آمپولنالوکسان51ويالدکستروز6

اسپریسالبوتامول52آمپولاپی نفرين7

اسپریآتروونت53آمپولآتروپین8
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آمپولفنی توئین55سرممانیتول10

آمپولمیدازوالم56سرمرينگر11

آمپولمتوکلوپرامید57سرم%0/9سديم کلرايد 12

آمپولکلرفنیرامین58سرمدکستروز واتر13

آمپولکلرپرومازين59آمپولديگوکسین14

قرصآتروواستاتین60آمپولفنوباربیتال15

قرصآسپرين61آمپولفورزمايد16

پرلنیتروگلیسرين62آمپولهیوسین17

قرصاسويکس63آمپولهالوپريدول18

قرصآمیلوديپین64آمپولرانیتیدين19

قرصپروپرانولول65آمپولکتروالک20

قرصديگوکسین66آمپولدگزامتازون21

قرصرانیتیدين67نبواليزر تزريقیونتولین22

قرصلوزارتان68نبواليزر تزريقیدائولین23

قرصمتورال69ويالآلبومین24

قرصاستامینوفن70سرمآمینواسید25

کپسولآزيترومايسین71سرماينترالیپید26

قرصکاپتوپريل72آمپولبی پريدين27

قرصکاربامازپین73آمپولبرم هگزين28

قرصکارووديلول74ويالسیپروفلوکساسین29

قرصسیتالوپرام75آمپولوالپرووات سديم30

قرصوالپرووات سديم76آمپولدوپامین31

قرصديازپام77آمپولدوبوتامین32

قرصديلتیازيم78آمپولانوکساپارين33

قرصفلوکستین79ويالانسولین34

قرصفورزمايد80آمپولالبتالول35

قرصهالوپريدول81ويالمتیل پردنیزولون36

قرصايزوسوربايد82آمپولپرومتازين37

قرصنیتروکانتین83سرميک سوم دو سوم38

قرصپیراستام84ويالبیکربنات سديم39

قرصامپرازول85آمپولپروتامین سولفات40

قرصاندانسترون86اسپریفلوتیکازون41

قرصمتفورمین87اسپریسروفلو42

قرصگلی بن گالمید88آمپولپتدين43

قرصوارفارين89آمپولمورفین44

شیافاستامینوفن90شیافديکلوفناک45

3داروهای ضروری بخش داخلی 



شکل دارونام دارورديفشکل دارونام دارورديف

آمپولهپارين46آمپولروگام1

آمپولآمینوفیلین47ويالسولفات منیزيوم2

آمپولوراپامیل48آمپولهیدروکورتیزون3

آمپولديازپام49ويالپتاسیم کلرايد4

آمپولاستامینوفن50ويالسديم کلرايد5

آمپولنالوکسان51ويالدکستروز6

اسپریسالبوتامول52آمپولاپی نفرين7

اسپریآتروونت53آمپولآتروپین8

آمپولآدنوزين54آمپولکلسیم گلوکونات9

آمپولفنی توئین55ويالسفازولین10

آمپولمیدازوالم56سرمرينگر11

آمپولمتوکلوپرامید57سرم%0/9سديم کلرايد 12

آمپولکلرفنیرامین58سرمدکستروز واتر13

آمپولکلرپرومازين59آمپولديگوکسین14

قرصآتروواستاتین60آمپولفنوباربیتال15

قرصآسپرين61آمپولفورزمايد16

پرلنیتروگلیسرين62آمپولهیوسین17

قرصناپروکسن63آمپولهالوپريدول18

قرصآمیلوديپین64آمپولرانیتیدين19

قرصپروپرانولول65آمپولکتروالک20

قرصنوافن66آمپولاستراديول21

قرصرانیتیدين67شیافايندومتاسین22

قرصلوزارتان68آمپولپروالتون23

قرصمتورال69آمپولنئوستیگمین24

قرصاستامینوفن70آمپولپروژسترون25

کپسولآزيترومايسین71قرصپروژسترون26

قرصکاپتوپريل72آمپولجنتامايسین27

قرصمفنامیک اسید73آمپولترانزامیک اسید28

قرصکارووديلول74قرصسفالکسین29

قرصسیتالوپرام75آمپولوالپرووات سديم30

قرصوالپرووات سديم76آمپولدوپامین31

قرصديازپام77آمپولدوبوتامین32

قرصديلتیازيم78آمپولانوکساپارين33

قرصمدروکسی پروژسترون79ويالانسولین34

قرصفورزمايد80آمپولالبتالول35

قرصهالوپريدول81ويالمتیل پردنیزولون36

قرصايزوسوربايد82آمپولپرومتازين37

قرصمتیل دوپا83سرميک سوم دو سوم38

قرصمترژن84ويالبیکربنات سديم39

آمپولويتامین کا85آمپولپروتامین سولفات40

قرصاندانسترون86شیافسیکلوژست41

آمپولهیدراالزين87آمپولمترژن42

قرصهیدراالزين88آمپولپتدين43

قرصمیزوپروستول89سرمهماکسل44

شیافاستامینوفن90شیافديکلوفناک45

1داروهای ضروری بخش جراحی 



شکل دارونام دارورديفشکل دارونام دارورديف

آمپولهپارين46آمپولپنتوپرازول1

آمپولآمینوفیلین47ويالسولفات منیزيوم2

آمپولوراپامیل48آمپولهیدروکورتیزون3

آمپولديازپام49ويالپتاسیم کلرايد4

آمپولاستامینوفن50ويالسديم کلرايد5

آمپولنالوکسان51ويالدکستروز6

اسپریسالبوتامول52آمپولاپی نفرين7

اسپریآتروونت53آمپولآتروپین8

آمپولآدنوزين54آمپولکلسیم گلوکونات9

آمپولفنی توئین55سرممانیتول10

آمپولمیدازوالم56سرمرينگر11

آمپولمتوکلوپرامید57سرم%0/9سديم کلرايد 12

آمپولکلرفنیرامین58سرمدکستروز واتر13

آمپولکلرپرومازين59آمپولديگوکسین14

قرصآتروواستاتین60آمپولفنوباربیتال15

قرصآسپرين61آمپولفورزمايد16

پرلنیتروگلیسرين62آمپولهیوسین17

قرصاسويکس63آمپولهالوپريدول18

قرصآمیلوديپین64آمپولرانیتیدين19

قرصپروپرانولول65آمپولکتروالک20

قرصديگوکسین66آمپولدگزامتازون21

قرصرانیتیدين67آمپولترانزامیک اسید22

قرصلوزارتان68آمپولجنتامايسین23

قرصمتورال69ويالزولدرونیک اسید24

قرصاستامینوفن70آمپولهیالگان25

کپسولآزيترومايسین71آمپولمتوکاربامول26

قرصکاپتوپريل72آمپولبی پريدين27

قرصکاربامازپین73آمپولاوکتروتايد28

قرصکارووديلول74ويالسیپروفلوکساسین29

سرمرينگر الکتات75آمپولوالپرووات سديم30

قرصوالپرووات سديم76آمپولدوپامین31

قرصديازپام77آمپولدوبوتامین32

قرصديلتیازيم78آمپولانوکساپارين33

سرمدکستروز سالین79ويالانسولین34

قرصفورزمايد80قرصگاباپنتین35

قرصهالوپريدول81ويالمتیل پردنیزولون36

قرصايزوسوربايد82آمپولپرومتازين37

قرصنیتروکانتین83سرميک سوم دو سوم38

قرصنیتروفورانتوئین84ويالبیکربنات سديم39

قرصامپرازول85آمپولپروتامین سولفات40

قرصاندانسترون86قرصکلرديازوپوکسايد41

قرصمتفورمین87قرصفیناسترايد42

قرصگلی بن گالمید88آمپولپتدين43

آمپولمتادون89آمپولمورفین44

شیافاستامینوفن90شیافديکلوفناک45

2داروهای ضروری بخش جراحی 



شکل دارونام دارورديفشکل دارونام دارورديف

آمپولهپارين46آمپولپنتوپرازول1

آمپولآمینوفیلین47ويالسولفات منیزيوم2

آمپولوراپامیل48آمپولهیدروکورتیزون3

آمپولديازپام49ويالپتاسیم کلرايد4

آمپولاستامینوفن50ويالسديم کلرايد5

آمپولنالوکسان51ويالدکستروز6

اسپریسالبوتامول52آمپولاپی نفرين7

اسپریآتروونت53آمپولآتروپین8

آمپولآدنوزين54آمپولکلسیم گلوکونات9

آمپولفنی توئین55سرممانیتول10

آمپولمیدازوالم56سرمرينگر11

آمپولمتوکلوپرامید57سرم%0/9سديم کلرايد 12

آمپولکلرفنیرامین58سرمدکستروز واتر13

آمپولکلرپرومازين59آمپولديگوکسین14

قرصآتروواستاتین60آمپولفنوباربیتال15

قرصآسپرين61آمپولفورزمايد16

پرلنیتروگلیسرين62آمپولهیوسین17

قرصاستامینوفن کدئین63آمپولهالوپريدول18

قرصآمیلوديپین64آمپولرانیتیدين19

قرصپروپرانولول65آمپولکتروالک20

قرصاناالپريل66آمپولدگزامتازون21

قرصرانیتیدين67قرصفنازوپريدين22

قرصلوزارتان68آمپولاندانسترون23

قرصمتورال69شیافبیزاکوديل24

قرصاستامینوفن70قرصايمی پرامین25

کپسولآزيترومايسین71قرصآلپرازوالم26

قرصکاپتوپريل72آمپولبی پريدين27

قرصکاربامازپین73آمپولبرم هگزين28

قرصکارووديلول74ويالسیپروفلوکساسین29

قرصسیتالوپرام75آمپولوالپرووات سديم30

قرصوالپرووات سديم76آمپولدوپامین31

قرصديازپام77آمپولدوبوتامین32

قرصديلتیازيم78آمپولانوکساپارين33

قرصگاباپنتین79ويالانسولین34

قرصفورزمايد80اسپریاسمترول35

قرصهالوپريدول81ويالمتیل پردنیزولون36

قرصناپروکسن82آمپولپرومتازين37

قرصنیتروکانتین83سرميک سوم دو سوم38

قرصهیدروکلرتیازيد84ويالبیکربنات سديم39

قرصامپرازول85آمپولپروتامین سولفات40

قرصاندانسترون86قرصاستیل سیستئین41

قرصمتفورمین87قرصاستازوالمید42

قرصگلی بن گالمید88آمپولپتدين43

قرصسفالکسین89آمپولمورفین44

آمپولمتادون90شیافديکلوفناک45

3داروهای ضروری بخش جراحی 



شکل دارونام دارورديفشکل دارونام دارورديف

سرمرينگر 22آمپولاپی نفرين آمپول1

قطره چشمیسديم کلرايد23پماداريتروماسین چشمی2

قطره بینیسديم کلرايد24قرصاستازوالمید3

سرم%  0.9سديم کلرايد 25شیافاستامینوفن4

قرصکاپتوپريل26قرصاستامینوفن5

آمپولکارپول27آمپول(آپوتل)استامینوفن 6

آمپولکتوروالک 28قرصاستامینوفن کدئین 7

قطرهکلرامفنیکل چشمی29قطرهبتامتازون 8

قرصلوزارتان30قطرههماتروپین9

سرم% 20مانیتول 31آمپولاناکسوپارين 10

قرصمتورال32آمپولاندانسترون11

قطرهنفازولین چشمی 33قرصآ.اس.آ12

آمپولنیتروگلیسرين34قطرهپردنیزولون13

سرميک سوم و دو سوم     35قرصپردنیزولون  14

قطرهتروپیکامید36ويالپنتوپرازول15

قطرهتیمولول37قرصپنتوپرازول16

سرم% 5دکستروز 38قطرهپیلوکارپین 17

آمپولدگزامتازون 39پمادتتراسیکلین جلدی18

قطرهدورزوالمید 40پمادتتراسیکلین چشمی19

شیافديکلوفناک  41قطرهتتراکائین چشمی20

آمپولترانگزامیک اسید 42کپسولترانگزامیک اسید21

4داروهای ضروری بخش جراحی 



شکل دارونام دارورديفشکل دارونام دارورديف

آمپولهپارين46آمپولرتپالز1

آمپولآمینوفیلین47ويالسولفات منیزيوم2

آمپولوراپامیل48آمپولهیدروکورتیزون3

آمپولديازپام49ويالپتاسیم کلرايد4

آمپولاستامینوفن50ويالسديم کلرايد5

آمپولنالوکسان51ويالدکستروز6

اسپریسالبوتامول52آمپولاپی نفرين7

اسپریآتروونت53آمپولآتروپین8

آمپولآدنوزين54آمپولکلسیم گلوکونات9

آمپولفنی توئین55سرممانیتول10

آمپولمیدازوالم56سرمرينگر11

آمپولمتوکلوپرامید57سرم%0/9سديم کلرايد 12

آمپولکلرفنیرامین58سرمدکستروز واتر13

آمپولکلرپرومازين59آمپولديگوکسین14

قرصآتروواستاتین60آمپولفنوباربیتال15

قرصآسپرين61آمپولفورزمايد16

پرلنیتروگلیسرين62آمپولهیوسین17

قرصاسويکس63آمپولهالوپريدول18

قرصآمیلوديپین64آمپولرانیتیدين19

قرصپروپرانولول65آمپولکتروالک20

قرصديگوکسین66آمپولدگزامتازون21

قرصرانیتیدين67آمپولمتوکاربامول22

قرصلوزارتان68آمپولپیروکسیکام23

قرصمتورال69ويالآلبومین24

قرصاستامینوفن70سرمآمینواسید25

کپسولآزيترومايسین71سرماينترالیپید26

قرصکاپتوپريل72آمپولبی پريدين27

قرصکاربامازپین73آمپولبرم هگزين28

قرصکارووديلول74ويالسیپروفلوکساسین29

قرصسیتالوپرام75آمپولوالپرووات سديم30

قرصوالپرووات سديم76آمپولدوپامین31

قرصديازپام77آمپولدوبوتامین32

قرصديلتیازيم78آمپولانوکساپارين33

قرصفلوکستین79ويالانسولین34

قرصفورزمايد80آمپولالبتالول35

قرصهالوپريدول81ويالمتیل پردنیزولون36

قرصايزوسوربايد82آمپولپرومتازين37

قرصنیتروکانتین83سرميک سوم دو سوم38

قرصپیراستام84ويالبیکربنات سديم39

قرصامپرازول85آمپولپروتامین سولفات40

قرصاندانسترون86اسپریفلوتیکازون41

قرصمتفورمین87اسپریسروفلو42

قرصگلی بن گالمید88آمپولپتدين43

قرصوارفارين89آمپولمورفین44

شیافاستامینوفن90قرصبتاهیستین45

داروهای ضروری بخش سی سی يو



شکل دارونام دارورديفشکل دارونام دارورديف

آمپولهپارين46آمپولپنتوپرازول1

آمپولآمینوفیلین47ويالسولفات منیزيوم2

آمپولوراپامیل48آمپولهیدروکورتیزون3

آمپولديازپام49ويالپتاسیم کلرايد4

آمپولاستامینوفن50ويالسديم کلرايد5

آمپولنالوکسان51ويالدکستروز6

اسپریسالبوتامول52آمپولاپی نفرين7

اسپریآتروونت53آمپولآتروپین8

آمپولآدنوزين54آمپولکلسیم گلوکونات9

آمپولفنی توئین55سرممانیتول10

آمپولمیدازوالم56سرمرينگر11

آمپولمتوکلوپرامید57سرم%0/9سديم کلرايد 12

آمپولکلرفنیرامین58سرمدکستروز واتر13

آمپولکلرپرومازين59آمپولديگوکسین14

قرصآتروواستاتین60آمپولفنوباربیتال15

قرصآسپرين61آمپولفورزمايد16

پرلنیتروگلیسرين62آمپولهیوسین17

قرصاسويکس63آمپولهالوپريدول18

قرصآمیلوديپین64آمپولرانیتیدين19

قرصپروپرانولول65آمپولکتروالک20

قرصديگوکسین66آمپولدگزامتازون21

قرصرانیتیدين67نبواليزر تزريقیونتولین22

قرصلوزارتان68نبواليزر تزريقیدائولین23

قرصمتورال69ويالآلبومین24

قرصاستامینوفن70سرمآمینواسید25

آمپولآمیودارون71سرماينترالیپید26

قرصکاپتوپريل72آمپولبی پريدين27

قرصکاربامازپین73آمپولبرم هگزين28

قرصکارووديلول74ويالسیپروفلوکساسین29

قرصآمیودارون75آمپولوالپرووات سديم30

قرصوالپرووات سديم76آمپولدوپامین31

قرصديازپام77آمپولدوبوتامین32

قرصديلتیازيم78آمپولانوکساپارين33

قرصسلنیوم79ويالانسولین34

قرصفورزمايد80آمپولالبتالول35

قرصهالوپريدول81ويالمتیل پردنیزولون36

قرصايزوسوربايد82آمپولپرومتازين37

قرصنیتروکانتین83سرميک سوم دو سوم38

قرصپیراستام84ويالبیکربنات سديم39

قرصامپرازول85آمپولپروتامین سولفات40

قرصاندانسترون86اسپریفلوتیکازون41

قرصمتفورمین87اسپریسروفلو42

قرصگلی بن گالمید88آمپولپتدين43

قرصوارفارين89آمپولمورفین44

شیافاستامینوفن90آمپولگلیکوفوز45

داروهای ضروری بخش آی سی يو



شکل دارونام دارورديفشکل دارونام دارورديف

آمپولهپارين30آمپولاندانسترون1

آمپولآمینوفیلین31ويالسولفات منیزيوم2

آمپولبرم هگزين32آمپولهیدروکورتیزون3

آمپولديازپام33ويالپتاسیم کلرايد4

آمپولاستامینوفن34ويالسديم کلرايد5

آمپولنالوکسان35ويالدکستروز6

اسپریسالبوتامول36آمپولاپی نفرين7

اسپریآتروونت37آمپولآتروپین8

آمپولآدنوزين38آمپولکلسیم گلوکونات9

آمپولفنی توئین39اسپریفلوکسیتايد10

آمپولمیدازوالم40آمپولآسیکلووير11

آمپولمتوکلوپرامید41سرم%0/9سديم کلرايد 12

آمپولکلرفنیرامین42سرمدکستروز واتر13

آمپولکلرپرومازين43آمپولديگوکسین14

قرصاندانسترون44آمپولفنوباربیتال15

شیافاستامینوفن45آمپولفورزمايد16

قرصپروپرانولول46آمپولهیوسین17

قرصرانیتیدين47آمپولهالوپريدول18

قرصاستامینوفن48آمپولرانیتیدين19

قرصديازپام49آمپولکتروالک20

قطرهپدی الک50آمپولدگزامتازون21

قطرهاستامینوفن51ويالانسولین22

شربتايبوبروفن52ويالمتیل پردنیزولون23

نبواليزر تزريقیونتولین53آمپولپرومتازين24

نبواليزر تزريقیدائولین54سرميک سوم دو سوم25

اسپرینازونکس55ويالبیکربنات سديم26

شربتوالپرووات سديم56آمپولبی پريدين27

شربتآزيترومايسین57آمپولوالپرووات سديم28

آمپولدوبوتامین58آمپولدوپامین29

داروهای ضروری بخش اطفال و نوزادان



شکل دارونام دارورديفشکل دارونام دارورديف

آمپولهپارين22ويالمتیل پردنیزولون1

آمپولآمینوفیلین23ويالسولفات منیزيوم2

آمپولمتوکلوپرامید24آمپولهیدروکورتیزون3

آمپولديازپام25ويالپتاسیم کلرايد4

آمپولاستامینوفن26ويالسديم کلرايد5

آمپولنالوکسان27ويالدکستروز6

اسپریسالبوتامول28آمپولاپی نفرين7

اسپریآتروونت29آمپولآتروپین8

آمپولآدنوزين30آمپولکلسیم گلوکونات9

آمپولفنی توئین31آمپولوالپرووات سديم10

آمپولمیدازوالم32آمپولدوپامین11

قطرهاستامینوفن33سرم%0/9سديم کلرايد 12

شربتايبوبروفن34سرمدکستروز واتر13

نبواليزر تزريقیونتولین35آمپولديگوکسین14

نبواليزر تزريقیدائولین36آمپولفنوباربیتال15

شیافاستامینوفن37آمپولفورزمايد16

آمپولدوبوتامین38آمپولهیوسین17

اسپرینازونکس39آمپولهالوپريدول18

آمپولپرومتازين40آمپولرانیتیدين19

سرميک سوم دو سوم41آمپولدگزامتازون20

ويالبیکربنات سديم42ويالانسولین21

داروهای ضروری بخش ان آی سی يو



شکل دارونام دارورديفشکل دارونام دارورديف

آمپولنیتروگلیسرين18آمپولکتامین1

آمپولفوروزمايد19آمپولاپی نفرين2

آمپولاندانسترون20آمپوللیدوکائین3

آمپولنالوکسان21آمپولمیدازوالم4

آمپولکلسیم گلوکونات22آمپولنئوستیگمین5

آمپولپروپرانولول23آمپولمتوکلوپرامید6

ويالبیکربنات سديم24آمپولدگزامتازون7

آمپولهپارين25آمپولهیدروکورتیزون8

آمپولدوپامین26آمپولافدرين9

آمپولدانترولن27آمپولپروپوفول10

آمپولدوبوتامین28آمپولنسدونال11

آمپولمتیل پردنیزولون29آمپولآتراکوريوم12

آمپولفنی توئین30آمپولسوکسینیل کولین13

سرمرينگر31آمپولاکسی توسین14

سرمنرمال سالین تزريقی32آمپولمارکائین نخاعی15

سرميک سوم دو سوم 33آمپولمترژن16

سرممانیتول34آمپولايزوفلوران17

داروهای ضروری بخش اتاق عمل



شکل دارونام دارورديفشکل دارونام دارورديف

آمپولهیوسین13آمپولروگام1

ويالپتاسیم کلرايد14آمپولبتامتازون2

آمپولکتروالک15آمپولانوکساپارين3

آمپولدگزامتازون16آمپولهیدراالزين4

آمپولاستامینوفن17سرمرينگر5

آمپولمتیل ارگونوين18سرميک سوم دو سوم6

آمپولپروتامین سولفات19سرمنرمال سالین تزريقی7

آمپولرانیتیدين20آمپولمتوکلوپرامید8

قرصمفنامیک اسید21قرصبیزاکوديل9

کپسولسفالکسین22آمپولاکسی توسین10

آمپولنالوکسان23شیافبیزاکوديل11

آمپولپرومتازين24قرصايبوبروفن12

داروهای ضروری بخش مامايی



شکل دارونام دارورديفشکل دارونام دارورديف

آمپولهیوسین11آمپولروگام1

ويالپتاسیم کلرايد12آمپولآتروپین2

ويالانسولین13آمپولکلسیم گلوکونات3

ويالمنیزيوم سولفات14آمپولهیدراالزين4

ويالدکستروز15سرمرينگر5

آمپولمتیل ارگونوين16سرميک سوم دو سوم6

سرمهماکسل17سرمنرمال سالین تزريقی7

قرصمیزوپروستول18آمپولمتوکلوپرامید8

آمپولنالوکسان19آمپولاکسی توسین9

آمپولپرومتازين20آمپولدگزامتازون10

داروهای ضروری بخش زايشگاه



شکل دارونام دارورديفشکل دارونام دارورديف

ويالسديم کلرايد11قرصاستامینوفن1

ويالپتاسیم کلرايد12آمپولآتروپین2

ويالانسولین13آمپولکلسیم گلوکونات3

ويالمنیزيوم سولفات14آمپولاپی نفرين4

ويال%20و % 50دکستروز 15آمپولکلرفنیرامین5

قرصلوزارتان16اسپریسالبوتامول6

قرصمتورال17سرمنرمال سالین تزريقی7

آمپولنور اپی نفرين18قرصکاپتوپريل8

آمپولنالوکسان19آمپولهپارين9

پرلنیتروگلیسرين20آمپولدگزامتازون10

داروهای ضروری بخش هموديالیز



شکل دارونام دارورديفشکل دارونام دارورديف

ويالسديم کلرايد11قرصاستامینوفن1

ويالپتاسیم کلرايد12آمپولآتروپین2

ويالانسولین13آمپولکلسیم گلوکونات3

ويالمنیزيوم سولفات14آمپولاپی نفرين4

ويال%20و % 50دکستروز 15آمپولفوروزمايد5

قرصلوزارتان16اسپریسالبوتامول6

قرصمتورال17سرمنرمال سالین تزريقی7

آمپولپتدين18قرصکاپتوپريل8

آمپولنالوکسان19آمپولهپارين9

پرلنیتروگلیسرين20آمپولدگزامتازون10

داروهای ضروری بخش درمانگاه تخصصی


