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ذا و دارو   سازمان 
 اتوماسیون اداري متمرکز

 مسلح  يروهاین یخدمات درمان مهیسازمان ب
 یدکتر همت يآقا جناب

  یاجتماع نیتام مهیعامل محترم سازمان ب ریمد
 ینیامداد امام خم تهیکم
 محترم انجمن صنعت پخش سیرئ

 يعامل محترم شرکت پخش راز ریمد
 عامل محترم شرکت پخش البرز ریمد

 پخش هجرت شرکت
 پخش فردوس شرکت
 پخشودار عیتوز شرکت
 رانیقاسم ا شرکت
 رانیداروسازان ا انجمن

 قیمت سه گانه داروموضوع :

  با سالم و احترام؛
، بدینوسیله قیمت فروش سه گانه داروهاي ذیل 09/10/92مورخ  با توجه به رأي کمیسیون قانونی قیمت گذاري دارو

  جهت اطالع و اقدام الزم ارسال می گردد.

 بهاي فروش بهاي فروش بهاي
یف کد دارو دارونام 

رد
 به پخش به داروخانه مصرف کننده به ریال  

25,000  20492 18296 TIMOBIOL® 0.5% OPH DROP 3548 1 

      INN: TIMOLOL MALEATE 0.5% 5ML OPH DROP     

1,700  1393 1244 FENOBIOX® 100MG CAP 14150 2 

      INN: FENOFIBRATE 100MG CAP     

2,100  1721 1537 FENOBIOX® 200MG CAP 14149 3 

      INN: FENOFIBRATE 200MG CAP     

1,350  1107 988 LAMOBIOGINE® 25MG TAB 3160 4 

      INN: LAMOTRIGINE 25MG TAB     

1,700  1393 1244 LAMOBIOGINE® 50MG TAB 3161 5 

      INN: LAMOTRIGINE 50MG TAB     

2,200  1803 1610 LAMOBIOGINE® 100MG TAB 3162 6 

      INN: LAMOTRIGINE 100MG TAB     

1,400  1148 1025 BIOMADOL® 50MG TAB 2350 7 

      INN: TRAMADOL HCL 50MG TAB     
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2,400  1967 1756 BIOMADOL® 100MG TAB 2349 8 

      INN: TRAMADOL HCL 100MG TAB     

100,000  81967 73185 PYRVINIUM PAMOATE 50MG/5ML SUSP 1085 9 

            

 

 رونوشت :
 دارو 


