وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

السادة األطباء والصًادلة
يف ضىء حزص وساره الصحة والسكاٌ علٌ تًسري اخلدمات للسادة املىاطيني ىطع بني يديكه ميشىرىا الدورى لتىضًح املثائل التى يته استعناهلا يف حال
عدو وجىد بعض املستحطزات كذلك مىضح البدائل يف حال عدو وجىد املثائل...متنيني مً الساده االطباء والصًادلة دواو التىاصل مع ادارة الصًدلة عرب
اخلط الساخً ليىاقص األدوية ( )02/25354150أو عرب اإلميًل اخلاص باإلدارة يف حال وجىد اى شكاوى أو تعلًقات .

النشرة الدورية لنواقص األدوية بتاريخ 2014 / 1 / 14
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عهد إستخدان (البدائل) المذكورة
-

أٗمي٘ مارتيِ  %2قطرج ػيِ

ىؼالج إرذفاع ضغظ اىؼيِ

RAMEDA

PILOCARPINE

ازٗتد  % 1قطرج ػيِ

م٘يْسٗالٍيذ قطرج ػيِ

ىؼالج إرذفاع ضغظ اىؼيِ

JAMJOOM
PHARMACEUTICALSK.S.A /
MULTIPHARMA

DORZOLAMIDE

ّافنُ٘ أ قطرٓ ػيِ

-

ىسطاضيح اىؼيِ

EL KAHIRA PHARM.
AND CHEM. IND. CO.

 أٗمي٘ ٍيثيو قطرج ػيِ -زّن٘فيريِ قطرٓ ػيِ

-

ىسطاضيح اىؼيِ

EL KAHIRA PHARM.
AND CHEM. IND. CO.

CHLORPHENIRAMINE +
METHYLENE BLUE +
NAPHAZOLINE
CHLORPHENIRAMINE +
NAPHAZOLINE + ZINC
SULPHATE

ايسٗتر٘ مارتيِ %2

زٗال قطرج ػيِ ٍ 20دٌ ٍ /يٚ

تريسٗىيِ تي٘ قطرٓ ػيِ
تريسٗىيِ زّل قطرٓ ػيِ
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النشرة الدورية لنواقص األدوية بتاريخ 2014 / 1 / 14
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عهد إستخدان (البدائل) المذكورة
AMOUN
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES Co.
AMOUN
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES Co.

-

ايسٗتر٘ ٍامطيررٗه قطرج

ٍضاد زي٘ ٙىيؼيِ ٗ األرُ ٗ
ٍضاد ىإلىرٖاتاخ

-

ٍامطيررٗه ٍرٌٕ ػيِ

ٍضاد زي٘ ٙىيؼيِ ٗ األرُ ٗ
ٍضاد ىإلىرٖاتاخ

ايسٗتر٘ ٍامطيذمص قطرج ػيِ -
دينطّ٘يً٘ قطرج ػيِ  -ايثيذمطُ٘
قطرج ػيِ

-

إلىرٖاتاخ اىؼيِ

-

ذيراٍيطيِ ٍرٌٕ ػيِ

ٍضاد زي٘ ٙىيؼيِ

AMOUN
PHARMACEUTICAL

-

ٍي٘م٘ ٍ 15دٌ ٍ 5 /يٚ
غراب

ىألٍراض اىصذريح

CID

ٍي٘م٘ض٘ىفاُ أقراؼ ٍ 30دٌ -
ٍي٘م٘ ٍ 75دٌ اش ار مثط٘ه -
ٍي٘م٘ضيِ ٍ 75دٌ اش ار مثط٘ه

ض٘ىفيِ ٍ 8دٌ أقراؼ

ترٍٖٗينطيِ ٍ 4دٌ ٍ5 /يٚ
ٍي٘م٘ غراب ٍ -ي٘م٘ض٘ه غراب
 -ض٘ىفيِ اُ غراب

DEXAMETHASONE+NEOM
YCIN+POLYMYXIN

دينطارُٗ تيص قطرج

DEXAMETHASONE+NEOM
YCIN+POLYMYXIN

دينطارُٗ تيص ٍرٌٕ ػيِ

MINA PHARM

DEXAMETHASONE

دينطاخيو قطرج ىيؼيِ

OXYTETRACYCLINE+POLY
MYXIN

ذيررا ٍرٌٕ ػيِ

AMBROXOL

ٍي٘م٘ض٘ىفاُ غراب ٍ 15دٌ 5 /
ٍيٚ

ىألٍراض اىصذريح

CID

BROMHEXINE

تيط٘ىفُ٘ ٍ 8دٌ أقراؼ

ىألٍراض اىصذريح

CID

BROMHEXINE

تيط٘ىفُ٘ ٍ4دٌ ٍ 5 /ي ٚغراب

Website: www.eda.mohp.gov.egTel.:+202 – 23648769 +202
www.facebook.com/drugshortage2
– 25354100
Email:
Ext.:1411
ofdrugshortage@eda.mohp.gov.eg
19
HOTLINE: 02-25354150

وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

النشرة الدورية لنواقص األدوية بتاريخ 2014 / 1 / 14
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عهد إستخدان (البدائل) المذكورة
ٍي٘م٘ض٘ىفاُ أقراؼ ٍ 30دٌ -
ٍي٘م٘ ٍ 75دٌ اش ار مثط٘ه -
ٍي٘م٘ضيِ ٍ 75دٌ اش ار مثط٘ه

-

ىألٍراض اىصذريح

OCTOBER PHARMA

AMBROXOL

ترّٗن٘ترٗ ٍ 75دٌ مثط٘ه

ٍيْ٘فيييِ أقَاع مثار

-

ىألٍراض اىصذريح

MEMPHIS

ACEFYLLINE PIPERAZINE

ايرافييييِ أقَاع مثار

دينّ٘ديص اش ار مثط٘ه -
مييريطد مثط٘ه ٍ٘ -ضيذيِ تيص
مثط٘ه

ى٘راذيِ د أقراؼ

إلزرقاُ األّف

MEDICAL UNION
PHARMACEUTICALSLORATADINE+PSEUDOEP
EGYPT / SCHERINGHEDRINE
PLOUGH
CORPORATION-USA

مالريْاز أقراؼ

-

تاٗرم٘ىذ & في٘ أقراؼ -
ّ٘فاض ٚأقراؼ

ىْسالخ اىثرد ٗ اإلّفيّ٘سا

CAFFEINE+CHLORPHENIR
GLAXO SMITHKLINEAMINE+PARACETAMOL+P
EGYPT
SEUDOEPHEDRINE

في٘ضر٘ب أقراؼ

اّاىييرج ٍ 4دٌ أقراؼ

-

ٍضاد ىيسطاضيح

SANOFI-EGYPT

PHENIRAMINE

أفيو ريرارد ٍ 75دٌ أقراؼ
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النشرة الدورية لنواقص األدوية بتاريخ 2014 / 1 / 14
المثائل المتوفرة

البدائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عهد إستخدان (البدائل) المذكورة
اضرخذأٍ ىيسطاضيح (ٕيطرازيِ
أقراؼ  -فيْطريو أقراؼ ) اضرخذأٍ
مَٖذئ (ذريرين٘ ٍ 100 ، 50دٌ -
ت٘ضثار افراؼ )

-

ىيسطاضيح ٗ ٍٖذئ

CID

HYDROXYZINE
HYDROCHLORIDE

أذرامص ٍ 10،25دٌ أقراؼ

اىررٗمطيِ ٍ 100ينرٗخراً أقراؼ.

-

أٍراض اىغذج اىذرقيح

MERCK
KGaA,F.R.GERMANY

LEVOTHYROXINE

ي٘ثايرٗمص ٍ 100ينرٗخراً
أقراؼ.

اىررٗمطيِ ٍ 50ينرٗخراً أقراؼ.

-

أٍراض اىغذج اىذرقيح

MERCK
KGaA,F.R.GERMANY

LEVOTHYROXINE

ي٘ثايرٗمص ٍ 50ينرٗخراً أقراؼ.

-

ترٗخيطد مثط٘ه ٍ 100دٌ

ٕرٍّ٘اخ أّث٘يح

OCTOBER PHARMA

PROGESTERONE

يررٗخيطراُ مثط٘ه ٍ 100دٌ

ترٗمر٘ضيذيو ٍرٌٕ  -ترٗمر٘
خييفيْ٘ه مريٌ  -ضيذترٗمد مريٌ -

-

ىيث٘اضير

AMOUN
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES Co.

ترٗمر٘ خييفيْ٘ه أقَاع غرخيح -
ضيذيثرٗمد أقَاع غرخيح -
ترٗمر٘ضيذيو أقَاع غرزيح

-

ىيث٘اضير

HIKMA PHARMA

AESCULIN +
CINCHOCAINE +
FRAMYCETIN +
HYDROCORTISONE
BALSAM PERU + BISMUTH
OXIDE + BISMUTH
SUBGALLATE

ترٗمر٘  4مريٌ

اّ٘ض٘ه أقَاع غرخيح
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النشرة الدورية لنواقص األدوية بتاريخ 2014 / 1 / 14
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عهد إستخدان (البدائل) المذكورة
BALSAM PERU + BENZYL
BENZOATE + BISMUTH
OXIDE + BISMUTH
SUBGALLATE +
HYDROCORTISONE +
ZINC OXIDE

اّ٘ض٘ه اذع ض ٚأقَاع

CINCHOCAINE+
POLICRESULEN

فامر٘ أقَاع غرخيح

ترٗمر٘ خييفيْ٘ه أقَاع غرخيح -
ضيذيثرٗمد أقَاع غرخيح -
ترٗمر٘ضيذيو أقَاع غرخيح  -اذع
ف٘رٍيال أقَاع غرخح

-

ترٗمر٘ خييفيْ٘ه أقَاع غرخيح -
ضيذيثرٗمد أقَاع غرخيح -
ترٗمر٘ضيذيو أقَاع غرزيح

-

ىيث٘اضير

-

أٗرض٘فاىل ٍ 250دٌ مثط٘ه

ػالج أٍراض اىنثذ

MEDICAL UNION
URSODEOXYCHOLIC ACID PHARMACEUTICALSEGYPT

-

أٗرض٘فاىل ٍ 250دٌ مثط٘ه

ػالج أٍراض اىنثذ

SEDICO

URSODEOXYCHOLIC ACID

أٗرض٘ داي٘ه ٍ 250دٌ مثط٘ه

ىيفاخ٘ه ٍ 450دٌ مثط٘ه

-

ػالج أٍراض اىنثذ

MINA PHARM

URSODEOXYCHOLIC ACID

اٗرض٘ذ٘يِ ٍ 500دٌ مثط٘ه

أٗرض٘فاىل ٍ 250دٌ مثط٘ه -
ىيفاخ٘ه ٍ 450دٌ مثط٘ه

-

ػالج أٍراض اىنثذ

SIGMA
URSODEOXYCHOLIC ACID PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES

اٗرض٘خ٘ه ٍ 300دٌ مثط٘ه

ىيث٘اضير

HIKMA PHARMA

MARCYRL CO.

أٗرض٘م٘ه ٍ 250دٌ مثط٘ه
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النشرة الدورية لنواقص األدوية بتاريخ 2014 / 1 / 14
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عهد إستخدان (البدائل) المذكورة
ٍيثامي٘ر مثط٘ه

-

ىرسطيِ ٗظائف اىنثذ

PHARMAKINGKOREA / UNITED
PHARMA
INTERNATIONAL-

BIPHENYL DIMETHYL
DICARBOXYLATE+GARLIC
OIL

تيْيو مثط٘ه

-

فيرامي٘ر ٍ 400دٌ مثط٘ه -
فيريِ ٍ 400دٌ مثط٘ه

ٍضاد ىيفيرٗضاخ

HIKMA PHARMA

RIBAVIRIN

فيرٗماُ ٍ 400دٌ مثط٘ه

-

اّر٘تراه ٍ 20دٌ أقراؼ -
تاّر٘ى٘ك ٍ 20دٌ أقراؼ -
مّ٘ررٗى٘ك ٍ 20دٌ أقراؼ

قرزح اىَؼذج

PANTOPRAZOLE

ترٗذ٘فينص ٍ 20دٌ اقراؼ

فيطراىديِ ٍ 50دٌ أقراؼ

ّ٘ ضثازً ٍ 10دٌ أقراؼ
-

ٍضاد ىيرقيصاخ

HYOSCIN-NBUTYLBROMID

ت٘ضن٘تاُ ٍ 10دٌ أقراؼ

فيطراىديِ ٍ 50دٌ أقراؼ

-

ٍضاد ىيرقيصاخ ٗ ٍطنِ

BOEHRINGER
INGELHEIM
GERMANY

HYOSCINE+PARACETAMO
L

ت٘ضن٘تاُ تالش أقراؼ

-

فارم٘ذيييً٘ غراب -
خاضررٍٗ٘ذيو غراب

إضطراتاخ اىدٖاز اىٖضَٚ

GLAXO SMITHKLINEEGYPT

DOMPERIDONE

ٍ٘ذيْ٘رً غراب

EGYPTIAN
PROMOTION
CENTER
EL NILE. /
BOEHRINGER
INGELHEIM
GERMANY
EL NILE. /

Website: www.eda.mohp.gov.egTel.:+202 – 23648769 +202
www.facebook.com/drugshortage6
– 25354100
Email:
Ext.:1411
ofdrugshortage@eda.mohp.gov.eg
19
HOTLINE: 02-25354150

وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

النشرة الدورية لنواقص األدوية بتاريخ 2014 / 1 / 14
المثائل المتوفرة

البدائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عهد إستخدان (البدائل) المذكورة
-

فارم٘ذيييً٘ غراب -
خاضررٍٗ٘ذيو غراب

إضطراتاخ اىدٖاز اىٖضَٚ

JANSSEN-CILAG

DOMPERIDONE

ٍ٘ذيييً٘ غراب

-

ذرا ٙذُ٘ ٍؼيق

إضطراتاخ اىدٖاز اىٖضَٚ

AMOUN
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES Co.

TRIMEBUTINE

خاضد ريح ٍؼيق

م٘ى٘ ضالزيِ ٍ 500دٌ أقراؼ

تْرازا ٍ 500دٌ أقراؼ

ىؼالج إىرٖاب اىق٘ىُ٘ اىرقرزٚ

MINA PHARM

MESALAZINE

ضاى٘فاىل ٍ 500دٌ أقراؼ

تْرازا ٍ 500دٌ أقراؼ  -م٘ى٘
ضالزيِ ٍ 500دٌ أقراؼ

-

ىؼالج إىرٖاب اىق٘ىُ٘ اىرقرزٚ

PHAROPHARMA
A.R.E.

MESALAZINE

ضاالزيِ ٍ 500دٌ كبسول

تْرازا ٍ 500دٌ أقراؼ

م٘ى٘ ضالزيِ ٍ 500دٌ
أقراؼ

SULPHASALAZINE

ضاالزٗتيريِ ٍ 500دٌ أقراؼ

خيين٘داه أقراؼ ٍضغ  -ريْ ٚأقراؼ

-

ىيسَ٘ضح

AMRIYA

DIHYDROXYALUMINUM
SODIUM CARBONATE

اى٘ماه أقراؼ ٍضغ

-

ديديْ٘رً غراب

ٍٖضٌ ٗ فاذر غٖيح

PHARCO

PAPAIN+PEPSIN+SANZYM
E 3500

دايدطريِ غراب

EL KAHIRA PHARM.
ىؼالج إىرٖاب اىق٘ىُ٘ اىرقرزٚ
AND CHEM. IND. CO.
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النشرة الدورية لنواقص األدوية بتاريخ 2014 / 1 / 14
المثائل المتوفرة

البدائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عهد إستخدان (البدائل) المذكورة
خ٘ضثيرُ ٍ 81دٌ اقراؼ  -اضث٘ضيذ
ٍ 75دٌ اقراؼ  -أخرينص ٍ 75دٌ
أقراؼ  -ريف٘  75أفراؼ ٍضغ -
اضثيريِ  81أقراؼ

اضثيريِ ترٗذند ٍ 100دٌ
أقراؼ

ػالج ىرديظ اىذً

MARCYRL CO.

ACETYLSALICYLIC ACID

اضثرٗذند ٍ 100دٌ أقراؼ

ايسٍٗاك ٍ 20دٌ مثط٘ه

-

ألٍراض اىقية

ALEXANDRIA

ISOSORBIDE DINITRATE

م٘رّٗيد ٍ 20دٌ ىيْر٘ مثط٘ه

ايسٍٗاك ريرارد ٍ 40دٌ مثط٘ه

-

ألٍراض اىقية

ALEXANDRIA

ISOSORBIDE DINITRATE

م٘رّٗيد ٍ 40دٌ ىيْر٘مثط٘ه

-

ايَيثراٍيِ ٍ 25دٌ أقراؼ

ىألٍراض اىْفطيح

NOVARTIS PHARMA
EGYPT

IMIPRAMINE

ذ٘فراّيو ٍ 25دٌ أقراؼ

-

تارٗمطيريِ ٍ20دٌ أقراؼ -
تامطريِ ٍ 20دٌ أقراؼ

ىألٍراض اىْفطيح

SYNTEX
PHARMACENTICAL
ENGLAND / GLAXO
SMITHKLINE-EGYPT

PAROXETINE

ضيرٗمطاخ ٍ20دٌ أقراؼ
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

النشرة الدورية لنواقص األدوية بتاريخ 2014 / 1 / 14
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عهد إستخدان (البدائل) المذكورة
-

تارٗمطيريِ ٍ20دٌ أقراؼ -
تامطريِ ٍ 20دٌ أقراؼ

ىألٍراض اىْفطيح

EUROPEAN
EGYPTIAN PHARM.
IND.

PAROXETINE

زاّذٗهٍ 20دٌ أقراؼ

-

ٍطريُْ٘ ٍ 60دٌ أقراؼ

ىألٍراض اىؼصثيح

ALEXANDRIA

PYRIDOSTIGMIN BROMIDE

تيطريُْ٘ ٍ 60دٌ اقراؼ

COLCHICINE

م٘ىَذذيِ أقراؼ ٍ 0.5دٌ

مالخُ٘ أمياش

-

ٍطٖر ىيَدر ٙاىث٘ىٚ

EL KAHIRA PHARM.
AND CHEM. IND. CO.

PROXIMADIOL

ترٗمطيَ٘ه ف٘ار

ي٘رٗض٘ىفيِ ف٘ار  -ي٘ريفيِ ف٘ار -
ي٘رايذ ف٘ار

-

ىؼالج اىْقرش

EVA PHARMA

COLCHICINE+HALFA BAR
EXTRACT+PIPERAZINE
CITRATE

ي٘رٗم٘ىيِ ف٘ار

ٗاُ اىفا ٍ 0.25ندٌ مثط٘ه

-

ىيؼظاً ٗ اىنطاذ

MINA PHARM

ALFACALCIDOL

تُ٘ ٗاُ ٍ 0.25ندٌ أقراؼ

-

EL KAHIRA PHARM.
م٘ىػيطيِ أقراؼ ٍ 0.5دٌ ىؼالج اىْقرش ٗ أٍراض اخرٙ
AND CHEM. IND. CO.
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

النشرة الدورية لنواقص األدوية بتاريخ 2014 / 1 / 14
المثائل المتوفرة

البدائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عهد إستخدان (البدائل) المذكورة
ٗاُ اىفا ٍ 0.5ندٌ مثط٘ه  -تُ٘ مير
ٍ 0.5ندٌ مثط٘ه

-

ىيؼظاً ٗ اىنطاذ

MINA PHARM

ALFACALCIDOL

تُ٘ ٗاُ ٍ 0.5ندٌ أقراؼ

-

مير٘فاُ ٍ100دٌ ٍ 2 /يٚ
اٍث٘ه

ٍطنِ ٗ ٍضاد إلىرٖاب اىؼظاً

AMOUN
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES Co.

KETOPROFEN

مير٘ىديِ ٍ100دٌ ٍ 2 /ي ٚاٍث٘ه

فيذيِ اٍث٘ه ٍ٘ -تيل اٍث٘ه ٍ٘ -تيريو
اٍث٘ه  -اتين٘ذيو فياه  -اّر ٚم٘مص
 IIاٍث٘ه ٍ -يذينطافالً أٍث٘ه

ى٘رّ٘مطيناً ٍ8دٌ ٍ2 /يٚ
فياه

ٍطنِ ٗ ٍضاد إلىرٖاب اىؼظاً NYCOMED-AUSTRIA

LORNOXICAM

زيف٘ ٍ 8دٌ ٍ 2 /ي ٚفياه

-

ديني٘فيِ ٍ 50دٌ أقراؼ -
رٍٗاريِ ٍ 50دٌ أقراؼ

ٍطنِ ٗ ٍضاد إلىرٖاب اىؼظاً

NOVARTIS PHARMA
EGYPT

DICLOFENAC SODIUM

ف٘ىراريِ ٍ 50دٌ أقراؼ

ٍطنِ ٗ ٍضاد إلىرٖاب اىؼظاً

NOVARTIS PHARMA
EGYPT

DICLOFENAC SODIUM

ف٘ىراريِ اش ار ٍ 75دٌ أقراؼ

ديني٘ضة اش ار ٍ 75دٌ أقراؼ

ديفيذٗ ٍ 75دٌ مثط٘ه -
GLAXO SMITHKLINEٍطنِ ٗ ٍضاد إلىرٖاب اىؼظاً
EGYPT
ضيدَافيْاك ٍ 75دٌ مثط٘ه

DICLOFENAC SODIUM

رٍٗافيِ اش ار ٍ 75دٌ مثط٘ه

خيطريِ ىث٘ش  -اخي٘المص امياش -
تين٘المص ّقظ  -المري٘ى٘ز غراب -
ضيذاالك غراب  -دٗفاالك غراب

ٍييِ

ديفيذٗ ٍ 75دٌ مثط٘ه  -ضيدَافيْاك ديني٘ضة اش ار ٍ 75دٌ
أقراؼ  -دينالك  75أقراؼ
ٍ 75دٌ مثط٘ه

-

MEMPHIS

CALCIUM SENNOSID

تيرخاذُ٘ اقراؼ
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

النشرة الدورية لنواقص األدوية بتاريخ 2014 / 1 / 14
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عهد إستخدان (البدائل) المذكورة
خيطريِ ىث٘ش  -اخي٘المص امياش -
تين٘المص ّقظ  -المري٘ى٘ز غراب -
ضيذاالك غراب  -دٗفاالك غراب

-

خيطريِ ىث٘ش  -اخي٘المص امياش -
تين٘المص ّقظ  -المري٘ى٘ز غراب -
ضيذاالك غراب  -دٗفاالك غراب

-

خيطريِ ىث٘ش  -اخي٘المص امياش -
تين٘المص ّقظ  -المري٘ى٘ز غراب -
ضيذاالك غراب  -دٗفاالك غراب

-

ٍييِ

خيطريِ ىث٘ش  -اخي٘المص امياش -
تين٘المص ّقظ  -المري٘ى٘ز غراب -
ضيذاالك غراب  -دٗفاالك غراب

-

ٍييِ

AMOUN
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES Co.

خيطريِ ىث٘ش  -اخي٘المص امياش -
تين٘المص ّقظ  -المري٘ى٘ز غراب -
ضيذاالك غراب  -دٗفاالك غراب

-

ٍييِ

SMITHKLINE
BEECHAM-EGYPT

BISACODYL

خيطريِ ىث٘ش  -اخي٘المص امياش -
تين٘المص ّقظ  -المري٘ى٘ز غراب -
ضيذاالك غراب  -دٗفاالك غراب

-

ٍييِ

AMRIYA

BISACODYL

ٍييِ

ٍييِ

SAFE PHARMAEGYPT / PHARCO

PEPPERMINT+SENNA

ٕيرتاه ٍْث٘المص مثط٘ه

PHARCO

BISACODYL

المطيِ أقراؼ

ALEXANDRIA

ALOE + BELLADONNA +
COLOCYNTH +
SCAMMONY RESIN

ّصار اقراؼ ٍيئْ

BISACODYL+DOCUSATE
SODIUM

ٍيْا المص أقراؼ

اتيالمطيِ أقراؼ

تيطاديو أقراؼ
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

النشرة الدورية لنواقص األدوية بتاريخ 2014 / 1 / 14
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عهد إستخدان (البدائل) المذكورة
خيطريِ ىث٘ش  -اخي٘المص امياش -
تين٘المص ّقظ  -المري٘ى٘ز غراب -
ضيذاالك غراب  -دٗفاالك غراب

-

ٍييِ

المري٘ى٘ز  % 65غراب -

ضيذاالك  3.35خٌ ٍ 5 /يٚ
غراب  -دٗفاالك  667خٌ /
ىيرر غراب

ٍييِ ٗ إضرخذاٍاخ أخرٙ

MEDICAL UNION
PHARMACEUTICALSEGYPT

-

ىٕ٘يذراُ أمياش  -اٗ ار اش
أمياش

ٍسي٘ه

SEDICO

GLUCOSE+POTASSIUM
CHLORIDE+SODIUM
CHLORIDE+SODIUM
CITRATE

ٕيذرٗضيف أمياش

-

ىٕ٘يذراُ أمياش  -اٗ ار اش
أمياش

ٍسي٘ه

CID

GLUCOSE+POTASSIUM
CHLORIDE+SODIUM
CHLORIDE+SODIUM
CITRATE

ريٖيذراُ اُ أمياش

EL NILE.

SENNOSIDE

ضْا المص أقراؼ

LACTULOSE

المط٘الك  3.35خٌ ٍ 5 /ي ٚغراب
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

النشرة الدورية لنواقص األدوية بتاريخ 2014 / 1 / 14
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عهد إستخدان (البدائل) المذكورة
BORAX
+MENTHOL+SODIUM
BICARBONATE+SODIUM
CHLORIDE

تيراديِ دٗظ ٍٖثي - ٚضيرياه

-

ٍطٖر ٍٖثيٚ

MEDICAL UNION
PHARMACEUTICALSEGYPT

تيراديِ دٗظ ٍٖثي - ٚضيرياه

-

ٍطٖر ٍٖثيٚ

BORAX+ALUMINIUM
POTASSIUM
EL KAHIRA PHARM.
SULPHATE+CHLOROPHYL AND CHEM. IND. CO.
L+SODIUM BICARBONATE

تيذاىنيِ أمياش

أٍريسٗه أقَاع ٍٖثييح ٍّ٘ -يني٘ر
تالش أقَاع ٍٖثييح

-

ٍطٖر ٍٖثيٚ

METRONIDAZOLE+NYSTA EL KAHIRA PHARM.
TIN
AND CHEM. IND. CO.

ّيطرازٗه أقراؼ ٍٖثييح

أٍريسٗه أقَاع ٍٖثييح ٍّ٘ -يني٘ر
تالش أقَاع ٍٖثييح

-

ٍطٖر ٍٖثيٚ

AMRIYA

METRONIDAZOLE+NYSTA
TIN

أٍريسٗه  -اُ أقَاع ٍٖثييح

-

تيْسيو تْيطييييِ فياه

تْيطييييِ

CID

PENICILLIN G

ام٘ا تِ فياه

فاخيو ت٘در أمياش

Website: www.eda.mohp.gov.egTel.:+202 – 23648769 +202
www.facebook.com/drugshortage13
– 25354100
Email:
Ext.:1411
ofdrugshortage@eda.mohp.gov.eg
19
HOTLINE: 02-25354150

وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

النشرة الدورية لنواقص األدوية بتاريخ 2014 / 1 / 14
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عهد إستخدان (البدائل) المذكورة
-

تيْسيو تْيطييييِ فياه

تْيطييييِ

EL NILE.

PENICILLIN G

ض٘ى٘تِ فياه

-

ديث٘ تِ فياه  -تيْط ٚذارد
فياه

تْيطييييِ ط٘يو اىَفؼ٘ه

OCTOBER PHARMA

BENZATHINE PENICILLIN
G

ريرارتِ فياه

-

مييْذاً ٍ 150دٌ مثط٘ه -
ٍيثامييْذ ٍ 150دٌ مثط٘ه

ٍضاد زي٘ٙ

PHARMACIA&UPJOH
N-BELGIUM /
MEMPHIS

CLINDAMYCIN

داالضيِ ضٍ 150 ٚدٌ مثط٘ه

-

ميْامٍ٘ة ٍرٌٕ

ٍضاد ىإلىرٖاتاخ ٗ ٍضاد
ىيثنريريا ٗ اىفطرياخ ٍ٘ضؼي

HIKMA PHARMA

GRAMICIDIN+NEOMYCIN+
NYSTATIN+TRIAMCINOLO
NE

ذ٘ب فالً ٍرٌٕ

-

ميْامٍ٘ة ٍرٌٕ

ٍضاد ىإلىرٖاتاخ ٗ ٍضاد
ىيثنريريا ٗ اىفطرياخ ٍ٘ضؼي

JULPHAR-UAE

GRAMICIDIN+NEOMYCIN+
NYSTATIN+TRIAMCINOLO
NE

تاّذرٍاه ٍرٌٕ
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

النشرة الدورية لنواقص األدوية بتاريخ 2014 / 1 / 14
المثائل المتوفرة

البدائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عهد إستخدان (البدائل) المذكورة
ترْ٘فاخ مريٌ

-

ٍضاد ىإلىرٖاتاخ ٍ٘ضؼي

CHEMIPHARM

FLUMETHASONE

ى٘مام٘رذيِ مريٌ

تيفاذراضيِ تخاش

-

ٍضاد زيٍ٘٘ ٙضؼي

PHARCO

BACITRACIN+NEOMYCIN

تاّي٘ضيِ ت٘درج

-

أمْيريِ ائ  % 0.05مريٌ -
امريريِ مريٌ  -امْ ٚفرٙ
مريٌ

ىؼالج زة اىػثاب

JANSSEN CILAGSWITZERLAND

TRETINOIN

ريرِ ائ مريٌ %0.05

-

دمراريِ اٗراه خيو -
ٍينازٗه اٗراه خيو

ٍضاد ىفطرياخ اىفٌ

MEDICAL UNION
PHARMACEUTICALSEGYPT

MICONAZOLE

ٍينّ٘از اٗراه خيو

ي٘رامص مريٌ  -امرٍ٘ثريِ ى٘ضيُ٘

-

ىيسنح اىديذيح ٗ اىدرب

EL NILE.

BENZYL
ALCOHOL+BENZYL
BENZOATE

تْساّيو خيو

ي٘رامص مريٌ  -امرٍ٘ثريِ ى٘ضيُ٘
%2.5

-

ىيسنح اىديذيح ٗ اىدرب

MISR

PERMETHRIN

امرٍ٘يثريِ  % 2.5مريٌ

ي٘رامص مريٌ  -امرٍ٘ثريِ ى٘ضيُ٘ 5
%

-

ىيسنح اىديذيح ٗ اىدرب

MISR

PERMETHRIN

امرٍ٘يثريِ  % 5مريٌ
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

النشرة الدورية لنواقص األدوية بتاريخ 2014 / 1 / 14
المثائل المتوفرة

البدائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عهد إستخدان (البدائل) المذكورة
ي٘رامص مريٌ  -امرٍ٘ثريِ ى٘ضيُ٘
%2.5

-

ىيسنح اىديذيح ٗ اىدرب

MISR

PERMETHRIN

امرٍ٘يثريِ ٍ % 2.5رٌٕ

ي٘رامص مريٌ  -امرٍ٘ثريِ ى٘ضيُ٘ 5
%

-

ىيسنح اىديذيح ٗ اىدرب

MISR

PERMETHRIN

امرٍ٘يثريِ ٍ % 5رٌٕ

ديرٍا ٗايد مريٌ  ٍُٗ٘ -اليد مريٌ -
ف٘ىذمص مريٌ

-

ىرفرير اىثػرج ٗ اىثقغ اىط٘داء

CID

HYDROQUINONE+RETINOI
C ACID

ىين٘ضيذ  -ارٍ .رٌٕ

تريَثراُ اٍث٘ه

-

ٍضاد ىيقئ

EL NILE.

SUPRARENAL CORTEX
EXTRACT+VITAMIN B6

م٘رذيديِ أٍث٘ه مثار

تريَثراُ اٍث٘ه

-

ٍضاد ىيقئ

GLOBAL NAPI

CORTICOADRENAL
EXTRACT+VITAMIN B6

م٘رذيثينص أٍث٘ه مثار

-

ٍيَ٘راه ا خٌ ٍ 5 /يٚ
اٍث٘ه

ٍْػظ ىيذٗرج اىذٍ٘يح اىذٍاغيح

AMOUN
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES Co.

PIRACETAM

ضريَي٘الُ  1خٌ ٍ5 /ي ٚأٍث٘ه

ٍيَ٘راه  1خٌ ٍ 5 /ي ٚأٍث٘ه ٍْػظ ىيذٗرج اىذٍ٘يح اىذٍاغيح

CID

PIRACETAM

ّ٘ذرٗتيو اخٌ ٍ5 /ي ٚأٍث٘ه

ضريَي٘الُ ٍ 400دٌ مثط٘ه ٍْػظ ىيذٗرج اىذٍ٘يح اىذٍاغيح

CID

PIRACETAM

ّ٘ذرٗتيو ٍ 400دٌ مثط٘ه

-
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية
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النشرة الدورية لنواقص األدوية بتاريخ 2014 / 1 / 14
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عهد إستخدان (البدائل) المذكورة
-

ضريَي٘الُ غراب

ٍْػظ ىيذٗرج اىذٍ٘يح اىذٍاغيح

-

أٍاريو ٍ 1دٌ أقراؼ -
خالريو ٍ 1دٌ أقراؼ -
دٗىطيو ٍ 1دٌ أقراؼ

ىَرض ٚاىطنر

-

CID

EVA PHARMA

PIRACETAM

GLIMEPIRIDE

ّ٘ذرٗتيو غراب

خييَير٘يذ ٍ 1دٌ أقراؼ

أٍاريو ٍ 4دٌ أقراؼ -
خالريو ٍ 4دٌ أقراؼ -
دٗىطيو ٍ 4دٌ أقراؼ

ىَرض ٚاىطنر

EVA PHARMA

GLIMEPIRIDE

خييَير٘يذ ٍ 4دٌ أقراؼ

-

ضيذٗفاج ٍ500دٌ أقراؼ

ىَرض ٚاىطنر ٗ إضرخذاٍاخ
اخرٙ

MINA PHARM

METFORMIN
HYDROCHLORIDE

خي٘م٘فاج ٍ 500دٌ أقراؼ

ىيفاتيُ٘ أٍث٘ه

-

فيراٍيْاخ

MEDICAL UNION
PHARMACEUTICALSEGYPT

FOLIC ACID+VITAMIN
B6+VITAMIN B12

تي٘فيد  12ديث٘ أٍث٘ه

ٕيَاماتص مثط٘ه

-

فيراٍيْاخ

COPPER+FERROUS
FUMARATE+FOLIC
GLAXO SMITHKLINEACID+MANGANESE+VITAM
EGYPT
IN B12+VITAMIN C

ٕيَ٘ذُ٘ مثط٘ه
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية
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النشرة الدورية لنواقص األدوية بتاريخ 2014 / 1 / 14
المثائل المتوفرة

البدائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عهد إستخدان (البدائل) المذكورة
فيراٍنص مثط٘ه  -ض٘ترافيد مثط٘ه -
ايْرفيرا مثط٘ه

فيراٍيْاخ

AMOUN
PHARMACEUTICAL

VITAMINS

ميرٗفيد مثط٘ه

فيراٍيِ ضٚ

MEMPHIS

VITAMIN C

ضيفارٗه ٍ 500دٌ أقراؼ

دينيّ٘يرف مثط٘ه

تيِ ريييفر مثط٘ه  -ارثيْير
مثط٘ه

ٍطنِ ٗ فيراٍيْاخ ىألػصاب

AMOUN
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES Co.

DICLOFENAC
SODIUM+VITAMIN
B1+VITAMIN B6+VITAMIN
B12

ّي٘رٗفيْاك مثط٘ه

اٗذريفيِ ّقظ ىألّف ىينثار  -ريْنص
ّقظ ىألّف مثار  -تاىنيس ّقظ ىألّف مثار

-

إلزرقاُ األّف

OXYMETAZOLINE

افريِ ّقظ ىألّف مثار

ريْنص ّقظ ىألّف أطفاه

أٗمطيَد ّقظ ىألّف أطفاه

إلزرقاُ األّف

OXYMETAZOLINE

افريِ ّقظ ىألّف أطفاه

-

أٗذريفيِ تيث ٚضاىيِ

إلزرقاُ األّف

SODIUM CHLORIDE

اليص ّقظ ىألّف

-

ض - ٚريرارد ٍ 500دٌ مثط٘ه

MEDICAL UNION
PHARMACEUTICALSEGYPT
MEDICAL UNION
PHARMACEUTICALSEGYPT
PHAROPHARMA
A.R.E.
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النشرة الدورية لنواقص األدوية بتاريخ 2014 / 1 / 14
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عهد إستخدان (البدائل) المذكورة
أٗذريفيِ تيث ٚضاىيِ

إلزرقاُ األّف

EL NILE.

SODIUM CHLORIDE

ىيذٗمايِ ٕيذرٗمي٘رايذ فارم٘ ت10 ٚ
ٍدٌ ٍ1 /ي ٚاٍث٘ه

-

ٍخذر ٍ٘ضؼٚ

SIGMA TEC
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES-EGYPT/
PHARMACELL-

LIDOCAINE

ىيذٗماييِ ٕيذرٗمي٘رايذ فارٍا ضيو
ٍ 400دٌ ٍ 20 /ي ٚفياه

ىيذٗمايِ ٕيذرٗمي٘رايذ فارم٘ ت10 ٚ
ٍدٌ ٍ1 /ي ٚاٍث٘ه

-

ٍخذر ٍ٘ضؼٚ

ALEXANDRIA

LIDOCAINE

ىيذٗماييِ  % 2اٍث٘ه

ىيذٗمايِ ٕيذرٗمي٘رايذ فارم٘ ت10 ٚ
ٍدٌ ٍ1 /ي ٚاٍث٘ه

-

ٍخذر ٍ٘ضؼٚ

-

ثي٘تْراه ص٘ديً٘  0.5خٌ
فياه (ايثين٘)

ىيرخذير

SIGMA TEC
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES-EGYPT
/ AL DEBEIKY FOR
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES
SIGMA TEC
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES-EGYPT

ضاىيْنص ّقظ ىألّف

LIDOCAINE

ديث٘ماييِ  HCL 2%فياه

THIOPENTAL

اّاتْراه ٍ 500دٌ فياه
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اإلسم التجاري

اإلسم العلمي

المصنعة/الشركة المستوردة

دواعي اإلستعمال

 يدى أقراص1 ٍاوفطزي

ESTRIOL

SEDICO

هريىَبد أَثىيخ

أَذريىل كجطىل

TESTOSTERONE

SEDICO

هريىَبد ركىريخ

 فيبل5000 ٌكىريىيى

HUMAN CHORIONIC
GONADOTROPHIN

IBSA - SWITZERLAND

هريىَبد

 فيبل5000 ٌكىراخى

HUMAN CHORIONIC
GONADOTROPHIN

FERRING GmbH-GERMANY

هريىَبد

 ايجىل5000 ًاثيفبض

HUMAN CHORIONIC
GONADOTROPHIN

EIPICO-EGYPT

هريىَبد

 ايجىل5000 ٍكىريىَيك خىَبدو رروفي

HUMAN CHORIONIC
GONADOTROPHIN

EL NILE.

هريىَبد

َى خرافيذا أقراص يهجهيخ

NONOXYNOL 9

SEDICO

أقراص يُع زًم

ضزرثزىيبيطيٍ فيبل

STREPTOMYCIN

MISR

يضبد زيىي

ضزرثزىيبيطيٍ فيبل

STREPTOMYCIN

EL NILE.

يضبد زيىي

ضزرثزىيبيطيٍ فيبل

STREPTOMYCIN

CID

يضبد زيىي

ثىربضيىو او شراة

POTASSIUM CHLORIDE

EL NILE.

ثىربضيىو كهىرايذ

 يكدى80 انفيطكى

CICLESONIDE

3M HEALTH CARE-U.K./ TAKEDA
SCIENTIFIC OFFICE-EGYPT

نأليراض انصذريخ

ضىييُبنزب شراة

PHENOBARBITONE

ALEXANDRIA

نأليراض انعصجيخ
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

اإلسم التجاري

اإلسم العلمي

المصنعة/الشركة المستوردة

دواعي اإلستعمال

ضىييُبنزب أيجىل

PHENOBARBITONE

ALEXANDRIA

نأليراض انعصجيخ

 يدى أقراص10 ررثزيسول

AMITRIPTYLINE

نأليراض انُفطيخ

 يدى أقراص25 ررثزيسول

AMITRIPTYLINE

ًيه/يدى10 هبنىثريذول َقظ

HALOPERIDOL

 يهً ايجىل/  يدى100 هبنىثريذول

HALOPERIDOL

 يدى أقراص1.5 هبنىَيس

HALOPERIDOL

 يدى أقراص5 هبنىَيس

HALOPERIDOL

EL KAHIRA PHARM. AND CHEM.
IND. CO.
EL KAHIRA PHARM. AND CHEM.
IND. CO.
GRAND PHARMA-EGYPT /
MARCYRL CO.
SUNNY PHARMACEUTICALSEGYPT/ MARCYRL CO.
EL KAHIRA PHARM. AND CHEM.
IND. CO.
EL KAHIRA PHARM. AND CHEM.
IND. CO.

دريبريٍ ثىدرح

CLOTRIMAZOLE+ZINC OXIDE

PHARCO

ًيضبد نهفطريبد يىضع

روزا خيم

METRONIDAZOLE

EVA PHARMA

نأليراض اندهذيخ

انزبرخى يرهى

RETAPAMULIN

GLAXO SMITHKLINE-EGYPT

نأليراض اندهذيخ

 كريى% 5 ايسادكص

FLUOROURACIL

EL KAHIRA / MULTIPHARMA

نأليراض اندهذيخ

 خيم% 0.05 ايسو رريكص

ISOTRETINOIN

GLOBAL NAPI

نأليراض اندهذيخ

 كريى% 5 ٌضريال

IDROCILAMIDE

MINA PHARM

ثبضظ نهعضالد و يضبد نإلنزهبة

نأليراض انُفطيخ
نأليراض انُفطيخ
نأليراض انُفطيخ
نأليراض انُفطيخ
نأليراض انُفطيخ
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اإلسم التجاري
ثروضزبنيٍ أقًبع شرخيخ
ديكىَدطزيم أقًبع شرخيخ

اإلسم العلمي
HAMAMELIS
EXTRACT+ICHTAMMOL+POTASSI
UM IODIDE
HAMAMELIS
EXTRACT+ICHTAMMOL+POTASSI
UM IODIDE

المصنعة/الشركة المستوردة

دواعي اإلستعمال

PHARCO

إلززقبٌ انجروضزبرب

EL NILE.

إلززقبٌ انجروضزبرب

PHARCO

يهضى و فبرر شهيخ

AMOUN PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES Co.
EL KAHIRA PHARM. AND CHEM.
IND. CO.

ًًإضطراثبد اندهبز انهض

دايدطزيٍ أقراص

PAPAIN+SANZYME 3500

ً يه5 / يدى50 خبضذ ريح أيجىل

TRIMEBUTINE

انزراخريسوفهفيٍ شراة

GRISEOFULVIN

خريسوفيٍ شراة

GRISEOFULVIN

DELTA PHARMA CO.A.R.E.

يضبد نهفطريبد

ديفهىكبٌ شراة

FLUCONAZOLE

PFIZER-EGYPT

يضبد نهفطريبد

ٍييفُكىل يرهى عي

CHLORAMPHENICOL

MISR

ٍيضبد زيىي نهعي

ٍاثيفيُيكىل يرهى عي

CHLORAMPHENICOL

EIPICO-EGYPT

ٍيضبد زيىي نهعي

ٍ قطرح عي% 1 ٍايسوثزىكبرثي

PILOCARPINE

ALCON BELGIUM

ٍنعالج إررفبع ضغظ انعي

ٍ قطرح عي% 1 ٍأوكيى كبرثي

PILOCARPINE

ALEXANDRIA

ٍنعالج إررفبع ضغظ انعي

ٍ قطرح عي% 3 ٍأوكيى كبرثي

PILOCARPINE

ALEXANDRIA

ٍنعالج إررفبع ضغظ انعي

ٍضيكهىفيريٍ قطرح عي

CYCLOPENTOLATE+PHENYLEPHR
INE
SUPRARENAL CORTEX
EXTRACT+VITAMIN B6
CORTICOADRENAL
EXTRACT+VITAMIN B6

EL KAHIRA PHARM. AND CHEM.
IND. CO.

ٍأليراض انعي

EL NILE.

يضبد نهقئ

GLOBAL NAPI

يضبد نهقئ

كىرريديٍ أيجىل أطفبل
كىرريجهكص أيجىل أطفبل

يضبد نهفطريبد
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اإلسم التجاري
ريهيذرو زَك
ضىنكىضيريم أيجىل

اإلسم العلمي
GLUCOSE+POTASSIUM
CITRATE+SODIUM
CHLORIDE+SODIUM
CITRATE+ZINC ACETATE
EXTRACT FREE FROM CALVES
BLOOD

المصنعة/الشركة المستوردة

دواعي اإلستعمال

CID

يسهىل

MISR

إلنزئبو اندروذ و إضزخذايبد أخري

 يدى أقًبع يهجيهيخ200 ٍثيزبدي

POVIDONE- IODINE

EL NILE.

ًيطهر يهجه

يدى أقًبع يهجهيخ200 ٍثىفيذوٌ ايىدي

POVIDONE- IODINE

PHAROPHARMA A.R.E.

ًيطهر يهجه

أورضى ثهص كجطىل

SILYMARIN+URSODEOXYCHOLIC
ACID

MINA PHARM

أليراض انكجذ

 يهً يعهق5/ يدى250 أورضىخىل

URSODEOXYCHOLIC ACID

أليراض انكجذ

 خى فيبل1 ثيىثُزبل صىديىو

THIOPENTAL

نيجيىدول أيجىل

FATTY ACIDS

SIGMA PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES
EIPICO-EGYPT / SIGMA TEC
PHARMACEUTICAL INDUSTRIESEGYPT
AMOUN PHARMACEUTICAL /LAB.
GUERBET - FRANCE

هيرثبَب كجطىل

/////

Pharma Cure

ٍيذر نهج

الكزىيبكص كجطىل

/////

Macro

ٍيذر نهج

 يهً أيجىل/ يدى1 ضيُبكزيٍ ديجى

TETRACOSACTIDE

NOVARTIS PHARMA EGYPT /
NYCOMED-AUSTRIA

ٌيسفس إلفراز انكىرريسو

 يدى كجطىل90 ديالي ريبزيى اش ار

DILTIAZEM

GLAXO SMITHKLINE-EGYPT

نهضغظ انًررفع و أليراض انقهت

 يدى كجطىل120 ديالي ريبزيى اش ار

DILTIAZEM

GLAXO SMITHKLINE-EGYPT

نهضغظ انًررفع و أليراض انقهت

نهزخذير
صجغخ أشعخ
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اإلسم التجاري

اإلسم العلمي

المصنعة/الشركة المستوردة

دواعي اإلستعمال

 يدى كجطىل180 ديالي ريبزيى اش ار

DILTIAZEM

GLAXO SMITHKLINE-EGYPT

نهضغظ انًررفع و أليراض انقهت

 يدى أقراص800 َىرروثيم

PIRACETAM

CID

يُشظ نهذورح انذيىيخ انذيبغيخ

 يدى أقراص800 ٌضزيًيىال

PIRACETAM

AMOUN PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES Co.

يُشظ نهذورح انذيىيخ انذيبغيخ

رروضيذ يسهىل أظبفر

TIOCONAZOLE

PFIZER-EGYPT

يضبد نهفطريبد

رروزال يسهىل أظبفر

TIOCONAZOLE

EGYPTIAN GROUP FOR
PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

يضبد نهفطريبد
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