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   غذا و دارو سازمانخیابان فخر رازي  نبش خیابان شهید وحید نظري                                             :1314715311کد پستی 
  : ٦٦٤٦٧٢٦٨-٩تلفن                                                                                                                                                                                      : ٦٦٤٦٩١٤٢نمابر 
  و دارو : غذا سازمانصفحھ الكترونیكي                  http://fdo.behdasht.gov.ir                
  لكترونیكي وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي :صفحھ ا                                                                                                        http://www.mohme.gov.ir     

ذا و دارو   سازمان 
 ون اداري متمرکزاتوماسی

 داروك رانیعامل محترم شرکت ا ریمد
 

 ي طبیعیهادارو قیمت سه گانه موضوع :

 
 ؛با سالم و احترام

 يهابدینوسیله قیمت فروش سه گانه دارو 25/08/92 کمیسیون قانونی قیمت گذاري مورخبا توجه به مصوبه 
 آن شرکت جهت اطالع و اقدام الزم ارسال می گردد. تولیدي (مشمول بیمه)طبیعی 

 
 بسته بندي شکل دارویی نام دارو کد یفرد

بهاي فروش 
 به پخش

بهاي فروش 
 به داروخانه

 بهاي
 مصرف کننده

1 ١٨١٢٩ Musylium sugar 
free lime flavor powder 

هفت ساشه ده گرمی با بروشور در 
 ریال 37,500 30,737 27,444 جعبه مقوایی

2 ١٤١٩ Caraway mixture Oral Sol 
یلی لیتري با شیشه صد و بیست م

 ریال 25,000 20,492 18,296 بروشور در جعبه مقوایی

3 ٣٥٣٨ Senagraph Syrup 
شیشه شصت میلی لیتري با بروشور در 

 ریال 42,000 34,427 30,738 جعبه مقوایی

4 ١٩٦٧ Senalax Tab 
 (Jar) 

قوطی پالستیکی بیست و پنج عددي با 
 ریال 28,000 22,951 20,492 بروشور در جعبه مقوایی

5 ٥٣٩٨ Senalax Tab 
(Blister) 

سه بلیستر ده عددي با بروشور در جعبه 
 ریال 23,000 18,853 16,833 مقوایی

6 ١٣٨٩ Anethum Tab 
(Blister) 

ده بلیستر ده عددي با بروشور در جعبه 
 ریال 45,000 36,885 32,933 مقوایی

7 ١٩٧٠ Musylium Sachet 
در  هفت ساشه ده گرمی با بروشور

 ریال 30,000 24,591 21,956 جعبه مقوایی

8 ٣٥٤٠ Musylium with 
orange flavor Sachet 

هفت ساشه ده گرمی با بروشور در 
 ریال 30,000 24,591 21,956 جعبه مقوایی

9 ٣٥٤١ Musylium with 
banana flavor Sachet 

هفت ساشه ده گرمی با بروشور در 
 ریال 30,000 24,591 21,956 جعبه مقوایی

10 ٣٥٣٩ Musylium with 
strawberry flavor Sachet 

هفت ساشه ده گرمی با بروشور در 
 ریال 30,000 24,591 21,956 جعبه مقوایی

 رونوشت : 
 شرکت پخش البرز  

   يشرکت پخش راز
 عامل محترم شرکت پخش فردوس    ریمد

 هجرت   پخش شرکت
 داروپخش   عیتوز شرکت
   رانیقاسم ا شرکت

 محترم انجمن صنعت پخش   سیرئ
   رانیداروسازان ا انجمن
 ...   یدرمان یو خدمات بهداشت یمحترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشک معاون


