
 شباهت های دارویی

 زیادی بسیار ظاهری شباهت قاضی شهید داروسازی شرکت%  0.9 سالین نرمال و%  45 سالین هاف های سرم 

 .گردد می خطا ایجاد سبب امر این و دارند

 شرکت مازول متی و لووتیروکسین قرصهای مثال طور به باشد، می کارخانه یک محصوالت ظاهری شباهت 

 هورمون ایران

 سینادارو شرکت خوراکی قرصهای 

  هپاتیت آنتی ویال ظاهری شباهت B ،شرکت  KEDRON  روگام دارویو 

 نوشته با مشابه سه هر (اکسیر) آمیکاسین و (شیمی تهران) انداسترون ،(کاسپین)رانیتیدین های آمپول تشابه 

 رنگ سبز

  شباهت ویتامین آمپولD3 کاسپین و آمپول هیوسین تهران شیمی 

 
 ین، متورال البرز دارو و ویتامین ائین کاسپلیدوک شباهت آمپولC .البرز دارو 



 

 .شباهت آمپول میدازوالم شیمی دارو و آمپول بتامتازون البرز دارو 

 



  کاسپین و دگزا متازون کاسپین. 09شباهت آمپول برم هگزین تولید دارو، متوکلوپرامید اسوه، فوروزماید 

 

  ،پرومتازین البزر دارو، پرومتازین کاسپین و متوکلوپرامید کاسپین.شباهت دیازپام شیمی دارو 

 

 ن تولید دارو و اندانسترون اکسیر.شباهت دی سیکلومی 



 
 .شباهت اوکتروتاید کاسپین و آتروپین داروپخش 

 

 .شباهت جنتامایسین کاسپین، کلیندامایسین کاسپین و جنتامایسین اکسیر 



 

 آمیودارون البرز دارو با دیکلوفناک ابوریحان. آمپول شباهت 

 

 .شباهت ویال ونکومایسین دانا، سفازولین اکسیر و سفپیم اکسیر 



 
  شباهت آمپول فنی توئینVME.آتراکوریوم البرز دارو و ترانزامیک اسید کاسپین ، 

 
 .شباهت آمپول آمینوفیلین داروپخش و اتومیدات ابوریحان 



 

  اکسیر، اکسی توسین کاسپین، هپارین اکسیر و کتروالک دارو پخش.شباهت میدازوالم 

 

  ،پیروکسیکام تهران شیمی، باپیریدین کاسپین، پیروکسیکام اسوه، ویتامین شباهت آمپول پروپرانولول تولید دارو

D3 .اسوه و هیوسین اسوه 



 
 اکسیر شباهت آمپول متوکلوپرامید زهراوی و ویتامین ب کمپلکس. 

 



  شباهت آمپول کتوروالک البرز دارو، ویتامینD3  ایران هورمون، تری فلوئوپرازین کاسپین و اپی نفرین دارو

 پخش.

 

 .شباهت هالوپریدول کاسپین و نالوکسان تولید دارو 

 
  % 49و %  09شباهت ظاهری پتاسیم کلرید، منیزیم سولفات 



 
 

 

 
 .شباهت آتروپین داروپخش و هپارین شیمی دارو 



 
 .شباهت منیزیم سولفات شهید قاضی و پتاسیم کلراید شهید قاضی 

 
 و دیوکسین استروپ بلگیوم شباهت دیازپام و نیتروگلیسیرین کاسپین تامین، فوروزماید البرز دارو 

 
 شباهت نالوکسان تولید دارو، اپی نفرین دارو پخش و هیوستون تولید دارو 



 

  کلیندامایسین البرز.شباهت سیتی کولین شرکت مینو با 

 


