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 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

 موضوع :قیمت سه گانه دارو
  با سالم و احترام؛

، بدینوسیله قیمت فروش سه گانه داروهاي ذیل جهت اطالع 28/11/92مورخ  با توجه به رأي کمیسیون قانونی قیمت گذاري دارو
 و اقدام الزم ارسال می گردد.

 
 بهاي فروش بهاي شفرو بهاي دارو کد دارو نام ردیف

 ریال به کننده مصرف  داروخانه به پخش به   
1 DEXTROSE ١ ٪١٠L INF P-BOTTLE ٤١٠ 22199 25751 30000 
2 DEXTROSE ١ ٪١٠L INF P-BAG ٤٨٥٧ 24419 28326 33000 
3 DEXTROSE ٠.٥ ٪١٠L INF P-BOTTLE ٤١١ 18499 21459 25000 
4 DEXTROSE ٠.٥ ٪١٠L INF P-BAG ٤٨٥٨ 20349 23605 27500 
5 DEXTROSE ٢٥٠ ٪١٠ML P-BOTTLE ١٠٠٨٣ 16279 18884 22000 
6 MAGNESIUM SULFATE ٥٠ ٪٢٠ML BAG ١٧٨٣٢ 29274 32787 40000 
7 MAGNESIUM SULFATE ١٠ ٪٢٠ML VIAL ٨٢٦٩ 12441 13934 17000 
8 MAGNESIUM SULFATE ٥٠ ٪١٠ML BAG ١٧٨٣١ 17564 19672 24000 
9 MAGNESIUM SULFATE ١٠ ٪١٠ML VIAL ٨٢٧٢ 10978 12295 15000 
10 MAGNESIUM SULFATE ٥٠ ٪١٠ML VIAL ٧٧٨ 20492 22951 28000 
11 MAGNESIUM SULFATE ١٠ ٪٥٠ML VIAL ٣٨٢٣ 14637 16393 20000 
12 GLYCINE ١ ٪١.٥LIT SOL FOR IRRIGATION ٢٢٣٨ 20899 24242 40000 
13 GLYCINE ٣ ٪١.٥LIT SOL FOR IRRIGATION ٦٠١ 57471 66667 110000 
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14 POTASSIUM CHLORIDE ٥٠ ٪١٥ML P-BAG INF ٨٤٣٤ 30738 34426 42000 
 
 

 رونوشت :
رم اداره   سیرئ  نانلویدکتر ا یجناب آقا محت
 و آمار   یزیبرنامھ ر

رم    سرکار خانم دکتر برزگر کارشناس محت


