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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 تولیدي 07/10/92مورخ  با توجه به رأي کمیسیون قانونی قیمت گذاري دارو

  به شرح جدول ذیل جهت اطالع و اقدام الزم ارسال می گردد.

  
 بهاي فروش بهاي فروش بهاي دارو کد دارو نام ردیف

 ریال به کننده مصرف  داروخانه به پخش به   

1 PACLITAXEL 30MG/5ML VIAL 943 695,258  778,689  950000 
2 PACLITAXEL 100MG/16.7ML VIAL 2396 2,122,365  2,377,049  2900000 
3 PACLITAXEL  150MG/25ML VIAL 2395 2,927,400  3,278,689  4000000 
4 PACLITAXEL 300MG/50ML VIAL 4098 5,049,766  5,655,738  6900000 
5 CROMOLYN SODIUM 2% 13ML NASAL SPRAY 1749 36,593  40,984  50000 
6 SORBITOL 5G SACHET 1162 1,464  1,639  2000 
7 ERYTHROPOIETIN RECOMBINANT HU 2000 IU/VIAL 501 76,058  82,143  92000  
8 ENTADORAM® 100/25/200MG TAB 19231 5,123  5,738  7000 
 INN: LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100/25/200MG TAB 

9 OSVEPOETIN® 2000 U/0.5ML PREFILLED SYRINGE 13519 103,340  111,607  125000 
 INN: ERYTHROPOIETIN 2000 U/0.5ML SYRINGE  

10 IMATIB® 100MG CAP 4536 47,570  53,279  65000 
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 اتوماسیون اداري متمرکز

 INN: IMATINIB MESYLATE 100MG CAP    

 

 رونوشت :
ر ا  یجناب آقا انلو یدکت رم اداره   سیرئ  ن محت
 و آمار   یزیبرنامھ ر

رم      سرکار ر برزگر کارشناس محت خانم دکت


