وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

السادة األطباء والصيادلة
في ضوء حرص وزاره الصحة والسكان علي تيسير الخدمات للسادة المواطنين نضع بين يديكم منشورنا الدورى لتوضيح المثائل التى يتم استعمالها في حال عدم
وجود بعض المستحضرات كذلك موضح البدائل في حال عدم وجود المثائل...متمنين من الساده االطباء والصيادلة دوام التواصل مع ادارة الصيدلة عبر الخط الساخن
لنواقص األدوية ( )02/25354150أو عبر اإليميل الخاص باإلدارة في حال وجود اى شكاوى أو تعليقات .

النشرة الدورية لنواقص األدوية لشهر
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

2014 / 2

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عند إستخدام (البدائل) المذكورة
-

أٗمي٘ مارتيِ  %2قطرج عيِ

ىعالج إرذفاع ضغظ اىعيِ

RAMEDA

PILOCARPINE

ازٗتد  % 1قطرج عيِ

م٘يْسٗالٍيذ قطرج عيِ

ىعالج إرذفاع ضغظ اىعيِ

JAMJOOM
PHARMACEUTICALSK.S.A /
MULTIPHARMA

DORZOLAMIDE

ّافنُ٘ أ قطرٓ عيِ

-

ىسطاضيح اىعيِ

EL KAHIRA PHARM.
AND CHEM. IND. CO.

 أٗمي٘ ٍيثيو قطرج عيِ -زّن٘فيريِ قطرٓ عيِ

-

ىسطاضيح اىعيِ

EL KAHIRA PHARM.
AND CHEM. IND. CO.

-

ايسٗتر٘ ٍامطيررٗه قطرج

ٍضاد زي٘ ٙىيعيِ ٗ األرُ ٗ
ٍضاد ىإلىرٖاتاخ

CHLORPHENIRAMINE +
METHYLENE BLUE +
NAPHAZOLINE
CHLORPHENIRAMINE +
NAPHAZOLINE + ZINC
SULPHATE

AMOUN
DEXAMETHASONE+NEOMY
PHARMACEUTICAL
CIN+POLYMYXIN
INDUSTRIES Co.

ايسٗتر٘ مارتيِ %2

زٗال قطرج عيِ ٍ 20دٌ ٍ /يٚ

تريسٗىيِ تي٘ قطرٓ عيِ
تريسٗىيِ زّل قطرٓ عيِ
دينطارُٗ تيص قطرج
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النشرة الدورية لنواقص األدوية لشهر
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

2014 / 2

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عند إستخدام (البدائل) المذكورة
-

ٍامطيررٗه ٍرٌٕ عيِ

ٍضاد زي٘ ٙىيعيِ ٗ األرُ ٗ
ٍضاد ىإلىرٖاتاخ

AMOUN
DEXAMETHASONE+NEOMY
PHARMACEUTICAL
CIN+POLYMYXIN
INDUSTRIES Co.

دينطارُٗ تيص ٍرٌٕ عيِ

ايسٗتر٘ ٍامطيذمص قطرج عيِ -
دينطّ٘يً٘ قطرج عيِ  -ايثيذمطُ٘
قطرج عيِ

-

إلىرٖاتاخ اىعيِ

MINA PHARM

DEXAMETHASONE

دينطاخيو قطرج ىيعيِ

-

ذيراٍيطيِ ٍرٌٕ عيِ

ٍضاد زي٘ ٙىيعيِ

AMOUN
PHARMACEUTICAL

OXYTETRACYCLINE+POLY
MYXIN

ذيررا ٍرٌٕ عيِ

-

ذيراٍيطيِ ٍرٌٕ عيِ

ٍضاد زي٘ ٙىيعيِ

EIPICO-EGYPT

OXYTETRACYCLINE+POLY
MYXIN

اٗمط ٚت٘ه ٍرٌٕ عيِ

-

ٍي٘م٘ ٍ 15دٌ ٍ 5 /ي ٚغراب

ىألٍراـ اىؿذريح

CID

AMBROXOL

ٍي٘م٘ض٘ىفاُ غراب ٍ 15دٌ 5 /
ٍيٚ

ٍي٘م٘ض٘ىفاُ أقراؼ ٍ 30دٌ -
ٍي٘م٘ ٍ 75دٌ اش ار مثط٘ه -
ٍي٘م٘ضيِ ٍ 75دٌ اش ار مثط٘ه

ض٘ىفيِ ٍ 8دٌ أقراؼ

ىألٍراـ اىؿذريح

CID

BROMHEXINE

تيط٘ىفُ٘ ٍ 8دٌ أقراؼ

ىألٍراـ اىؿذريح

CID

BROMHEXINE

تيط٘ىفُ٘ ٍ4دٌ ٍ 5 /ي ٚغراب

ترٍٖٗينطيِ ٍ 4دٌ ٍ5 /ي- ٚ
ٍي٘م٘ غراب ٍ -ي٘م٘ض٘ه غراب
ض٘ىفيِ اُ غراب
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النشرة الدورية لنواقص األدوية لشهر
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

2014 / 2

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عند إستخدام (البدائل) المذكورة
ٍي٘م٘ض٘ىفاُ أقراؼ ٍ 30دٌ -
ٍي٘م٘ ٍ 75دٌ اش ار مثط٘ه -
ٍي٘م٘ضيِ ٍ 75دٌ اش ار مثط٘ه

-

ىألٍراـ اىؿذريح

OCTOBER PHARMA

AMBROXOL

ترّٗن٘ترٗ ٍ 75دٌ مثط٘ه

ٍيْ٘فيييِ أقَاع مثار

-

ىألٍراـ اىؿذريح

MEMPHIS

ACEFYLLINE PIPERAZINE

ايرافييييِ أقَاع مثار

-

تاٗرم٘ىذ & في٘ أقراؼ -
ّ٘فاض ٚأقراؼ-في٘رضد أقراؼ

ىْسالخ اىثرد ٗ اإلّفيّ٘سا

CAFFEINE+CHLORPHENIR
GLAXO SMITHKLINEAMINE+PARACETAMOL+PS
EGYPT
EUDOEPHEDRINE

في٘ضر٘ب أقراؼ

اضرخذأٍ ىيسطاضيح (ٕيطرازيِ
أقراؼ  -فيْطريو أقراؼ )
اضرخذأٍ مَٖذئ (ذريرين٘ ، 50
ٍ 100دٌ -ت٘ضثار افراؼ )

-

ىيسطاضيح ٗ ٍٖذئ

CID

HYDROXYZINE
HYDROCHLORIDE

أذرامص ٍ 10،25دٌ أقراؼ

اىررٗمطيِ ٍ 100ينرٗخراً
أقراؼ.

-

أٍراـ اىغذج اىذرقيح

MERCK
KGaA,F.R.GERMANY

LEVOTHYROXINE

ي٘ثايرٗمص ٍ 100ينرٗخراً
أقراؼ.

اىررٗمطيِ ٍ 50ينرٗخراً أقراؼ.

-

أٍراـ اىغذج اىذرقيح

MERCK
KGaA,F.R.GERMANY

LEVOTHYROXINE

ي٘ثايرٗمص ٍ 50ينرٗخراً
أقراؼ.
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النشرة الدورية لنواقص األدوية لشهر
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

2014 / 2

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عند إستخدام (البدائل) المذكورة
-

ترٗخيطد مثط٘ه ٍ 100دٌ

ٕرٍّ٘اخ أّث٘يح

OCTOBER PHARMA

PROGESTERONE

يررٗخيطراُ مثط٘ه ٍ 100دٌ

ترٗمر٘ضيذيو ٍرٌٕ  -ترٗمر٘
خييفيْ٘ه مريٌ  -ضيذترٗمد مريٌ -

-

ىيث٘اضير

AMOUN
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES Co.

AESCULIN +
CINCHOCAINE +
FRAMYCETIN +
HYDROCORTISONE

ترٗمر٘  4مريٌ

اذع ف٘رٍيال أقَاع غرخيح -
ترٗمر٘ خييفيْ٘ه أقَاع غرخيح -
ضيذيثرٗمد أقَاع غرخيح -
ترٗمر٘ضيذيو أقَاع غرزيح

-

BALSAM PERU + BISMUTH
OXIDE + BISMUTH
SUBGALLATE

اّ٘ض٘ه أقَاع غرخيح

ترٗمر٘ خييفيْ٘ه أقَاع غرخيح -
ضيذيثرٗمد أقَاع غرخيح -
ترٗمر٘ضيذيو أقَاع غرخيح

-

ىيث٘اضير

HIKMA PHARMA

BALSAM PERU + BENZYL
BENZOATE + BISMUTH
OXIDE + BISMUTH
SUBGALLATE +
HYDROCORTISONE + ZINC
OXIDE

اّ٘ض٘ه اذع ض ٚأقَاع

اذع ف٘رٍيال أقَاع غرخيح

-

ىيث٘اضير

MARCYRL CO.

CINCHOCAINE+
POLICRESULEN

فامر٘ أقَاع غرخيح

ىيفاخ٘ه ٍ 450دٌ مثط٘ه

أٗرض٘فاىل ٍ 250دٌ مثط٘ه

عالج أٍراـ اىنثذ

ىيث٘اضير

HIKMA PHARMA

MEDICAL UNION
URSODEOXYCHOLIC ACID PHARMACEUTICALSEGYPT

أٗرض٘م٘ه ٍ 250دٌ مثط٘ه
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النشرة الدورية لنواقص األدوية لشهر
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

2014 / 2

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عند إستخدام (البدائل) المذكورة
ىيفاخ٘ه ٍ 450دٌ مثط٘ه

أٗرض٘فاىل ٍ 250دٌ مثط٘ه

عالج أٍراـ اىنثذ

SEDICO

URSODEOXYCHOLIC ACID

أٗرض٘ داي٘ه ٍ 250دٌ مثط٘ه

ىيفاخ٘ه ٍ 450دٌ مثط٘ه

-

عالج أٍراـ اىنثذ

MINA PHARM

URSODEOXYCHOLIC ACID

اٗرض٘ذ٘يِ ٍ 500دٌ مثط٘ه

أٗرض٘فاىل ٍ 250دٌ مثط٘ه -
ىيفاخ٘ه ٍ 450دٌ مثط٘ه

-

عالج أٍراـ اىنثذ

URSODEOXYCHOLIC ACID

اٗرض٘خ٘ه ٍ 300دٌ مثط٘ه

ٍيثامي٘ر مثط٘ه

-

ىرسطيِ ٗظائف اىنثذ

BIPHENYL DIMETHYL
DICARBOXYLATE+GARLIC
OIL

تيْيو مثط٘ه

-

فيرامي٘ر ٍ 400دٌ مثط٘ه -
فيريِ ٍ 400دٌ مثط٘ه

ٍضاد ىيفيرٗضاخ

HIKMA PHARMA

RIBAVIRIN

فيرٗماُ ٍ 400دٌ مثط٘ه

فيطراىديِ ٍ 50دٌ أقراؼ -
ضر٘ب ضثازً أقراؼ

ّ٘ ضثازً ٍ 10دٌ أقراؼ -

ٍضاد ىيرقيؿاخ

EL NILE. /
BOEHRINGER
INGELHEIM
GERMANY

HYOSCIN-N-BUTYLBROMID

SIGMA
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES
PHARMAKINGKOREA / UNITED
PHARMA
INTERNATIONALEGYPT

ت٘ضن٘تاُ ٍ 10دٌ أقراؼ
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النشرة الدورية لنواقص األدوية لشهر
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

2014 / 2

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عند إستخدام (البدائل) المذكورة
فيطراىديِ ٍ 50دٌ أقراؼ -
ضر٘ب ضثازً أقراؼ

-

ٍضاد ىيرقيؿاخ ٗ ٍطنِ

فيطراىديِ ٍ 50دٌ أقراؼ -
ضر٘ب ضثازً أقراؼ

-

ٍضاد ىيرقيؿاخ ٗ ٍطنِ

ف ٚزاالخ اإلضٖاه ( ماتند مٍ٘ثّ٘ذ
)  -ف ٚزاالخ اىَغؽ (فيطراىديِ
غراب )

-

ٍضاد ىيرقيؿاخ ٗ ىإلضٖاه

EL NILE. /
BOEHRINGER
INGELHEIM
GERMANY

HYOSCINE+PARACETAMOL

ت٘ضن٘تاُ تالش أقراؼ

DELTA PHARMA
CO.A.R.E.

HYOSCINE+PARACETAMOL

ت٘ضناٍ٘ه أقراؼ

CLIOQUINOL+HOMATROPI
NE
MEDICAL UNION
METHYLBROMIDE+PHTHAL
PHARMACEUTICALSYL
EGYPT
SULFATHIAZOLE+STREPT
OMYCIN

ضررتر٘ميِ غراب

-

ذرا ٙذُ٘ ٍعيق

إضطراتاخ اىدٖاز اىٖضَٚ

AMOUN
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES Co.

TRIMEBUTINE

خاضد ريح ٍعيق

م٘ى٘ ضالزيِ ٍ 500دٌ أقراؼ

تْرازا ٍ 500دٌ أقراؼ

ىعالج إىرٖاب اىق٘ىُ٘ اىرقرزٚ

MINA PHARM

MESALAZINE

ضاى٘فاىل ٍ 500دٌ أقراؼ
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النشرة الدورية لنواقص األدوية لشهر
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

2014 / 2

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عند إستخدام (البدائل) المذكورة
تْرازا ٍ 500دٌ أقراؼ  -م٘ى٘
ضالزيِ ٍ 500دٌ أقراؼ

SULPHASALAZINE

ضاالزٗتيريِ ٍ 500دٌ أقراؼ

خيين٘داه أقراؼ ٍضغ  -ريْٚ
أقراؼ

-

ىيسَ٘ضح

AMRIYA

DIHYDROXYALUMINUM
SODIUM CARBONATE

اى٘ماه أقراؼ ٍضغ

-

ديديْ٘رً غراب

ٍٖضٌ ٗ فاذر غٖيح

PHARCO

PAPAIN+PEPSIN+SANZYME
3500

دايدطريِ غراب

تْرازا ٍ 500دٌ أقراؼ

-

ىعالج إىرٖاب اىق٘ىُ٘ اىرقرزٚ

PHAROPHARMA
A.R.E.

MESALAZINE

ضاالزيِ ٍ 500دٌ كبسول

EL KAHIRA PHARM.
م٘ى٘ ضالزيِ ٍ 500دٌ أقراؼ ىعالج إىرٖاب اىق٘ىُ٘ اىرقرزٚ
AND CHEM. IND. CO.

خ٘ضثيرُ ٍ 81دٌ اقراؼ -
اضث٘ضيذ ٍ 75دٌ اقراؼ -
أخرينص ٍ 75دٌ أقراؼ  -ريف٘
 75أفراؼ ٍضغ  -اضثيريِ 81
أقراؼ

اضثيريِ ترٗذند ٍ 100دٌ
أقراؼ

عالج ىرديظ اىذً

MARCYRL CO.

ACETYLSALICYLIC ACID

اضثرٗذند ٍ 100دٌ أقراؼ

ايسٍٗاك ٍ 20دٌ مثط٘ه

-

ألٍراـ اىقية

ALEXANDRIA

ISOSORBIDE DINITRATE

م٘رّٗيد ٍ 20دٌ ىيْر٘ مثط٘ه
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النشرة الدورية لنواقص األدوية لشهر
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

2014 / 2

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عند إستخدام (البدائل) المذكورة
ايسٍٗاك ريرارد ٍ 40دٌ مثط٘ه

-

ألٍراـ اىقية

ALEXANDRIA

ISOSORBIDE DINITRATE

م٘رّٗيد ٍ 40دٌ ىيْر٘مثط٘ه

-

ايَيثراٍيِ ٍ 25دٌ أقراؼ

ىألٍراـ اىْفطيح

NOVARTIS PHARMA
EGYPT

IMIPRAMINE

ذ٘فراّيو ٍ 25دٌ أقراؼ

-

تارٗمطيريِ ٍ20دٌ أقراؼ -
تامطريِ ٍ 20دٌ أقراؼ

ىألٍراـ اىْفطيح

SYNTEX
PHARMACENTICAL
ENGLAND / GLAXO
SMITHKLINE-EGYPT

PAROXETINE

ضيرٗمطاخ ٍ20دٌ أقراؼ

-

تارٗمطيريِ ٍ20دٌ أقراؼ -
تامطريِ ٍ 20دٌ أقراؼ

ىألٍراـ اىْفطيح

EUROPEAN
EGYPTIAN PHARM.
IND.

PAROXETINE

زاّذٗهٍ 20دٌ أقراؼ

-

ٍطريُْ٘ ٍ 60دٌ أقراؼ

ىألٍراـ اىعؿثيح

ALEXANDRIA

PYRIDOSTIGMIN BROMIDE

تيطريُْ٘ ٍ 60دٌ اقراؼ

-

م٘ىػيطيِ أقراؼ ٍ 0.5دٌ

COLCHICINE

م٘ىَذذيِ أقراؼ ٍ 0.5دٌ

مالخُ٘ أمياش

-

PROXIMADIOL

ترٗمطيَ٘ه ف٘ار

EL KAHIRA PHARM.
ىعالج اىْقرش ٗ أٍراـ اخرٙ
AND CHEM. IND. CO.

ٍطٖر ىيَدر ٙاىث٘ىٚ

EL KAHIRA PHARM.
AND CHEM. IND. CO.
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

النشرة الدورية لنواقص األدوية لشهر
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

2014 / 2

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عند إستخدام (البدائل) المذكورة
ي٘رٗض٘ىفيِ ف٘ار  -ي٘ريفيِ ف٘ار -
ي٘رايذ ف٘ار

-

ىعالج اىْقرش

EVA PHARMA

COLCHICINE+HALFA BAR
EXTRACT+PIPERAZINE
CITRATE

ي٘رٗم٘ىيِ ف٘ار

ٗاُ اىفا ٍ 0.25ندٌ مثط٘ه

-

ىيعظاً ٗ اىنطاذ

MINA PHARM

ALFACALCIDOL

تُ٘ ٗاُ ٍ 0.25ندٌ أقراؼ

ٗاُ اىفا ٍ 0.5ندٌ مثط٘ه  -تُ٘
مير ٍ 0.5ندٌ مثط٘ه

-

ىيعظاً ٗ اىنطاذ

MINA PHARM

ALFACALCIDOL

تُ٘ ٗاُ ٍ 0.5ندٌ أقراؼ

AMOUN
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES Co.

KETOPROFEN

مير٘ىديِ ٍ100دٌ ٍ 2 /ي ٚاٍث٘ه

فيذيِ اٍث٘ه ٍ٘ -تيل اٍث٘ه -
ٍ٘تيريو اٍث٘ه  -اتين٘ذيو فياه -
اّر ٚم٘مص  IIاٍث٘ه -
ٍيذينطافالً أٍث٘ه
فيذيِ اٍث٘ه ٍ٘ -تيل اٍث٘ه -
ٍ٘تيريو اٍث٘ه  -اتين٘ذيو فياه -
اّر ٚم٘مص  IIاٍث٘ه -
ٍيذينطافالً أٍث٘ه  -ى٘رّ٘مطيناً
ٍ8دٌ ٍ2 /ي ٚفياه

مير٘فاُ ٍ100دٌ ٍ 2 /ي ٚاٍث٘ه ٍطنِ ٗ ٍضاد إلىرٖاب اىعظاً

ى٘رّ٘مطيناً ٍ8دٌ ٍ2 /ي ٚفياه ٍطنِ ٗ ٍضاد إلىرٖاب اىعظاً NYCOMED-AUSTRIA

-

ٍطنِ ٗ ٍضاد إلىرٖاب اىعظاً

EIPICO-EGYPT

LORNOXICAM

زيف٘ ٍ 8دٌ ٍ 2 /ي ٚفياه

TENOXICAM

اتين٘ذيو ٍ20دٌ فياه
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

النشرة الدورية لنواقص األدوية لشهر
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

2014 / 2

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عند إستخدام (البدائل) المذكورة
-

ديني٘فيِ ٍ 50دٌ أقراؼ -
رٍٗاريِ ٍ 50دٌ أقراؼ

ٍطنِ ٗ ٍضاد إلىرٖاب اىعظاً

NOVARTIS PHARMA
EGYPT

DICLOFENAC SODIUM

ف٘ىراريِ ٍ 50دٌ أقراؼ

ديفيذٗ ٍ 75دٌ مثط٘ه -
ضيدَافيْاك ٍ 75دٌ مثط٘ه

ديني٘ضة اش ار ٍ 75دٌ
أقراؼ  -دينالك  75أقراؼ

ٍطنِ ٗ ٍضاد إلىرٖاب اىعظاً

NOVARTIS PHARMA
EGYPT

DICLOFENAC SODIUM

ف٘ىراريِ اش ار ٍ 75دٌ أقراؼ

ديني٘ضة اش ار ٍ 75دٌ أقراؼ

ديفيذٗ ٍ 75دٌ مثط٘ه -
ضيدَافيْاك ٍ 75دٌ مثط٘ه

GLAXO SMITHKLINEٍطنِ ٗ ٍضاد إلىرٖاب اىعظاً
EGYPT

DICLOFENAC SODIUM

رٍٗافيِ اش ار ٍ 75دٌ مثط٘ه

تيرخاذُ٘ اقراؼ  -خيطريِ ىث٘ش
 اخي٘المص امياش  -المري٘ى٘زغراب  -ضيذاالك غراب  -دٗفاالك
غراب
تيرخاذُ٘ اقراؼ  -خيطريِ ىث٘ش
 اخي٘المص امياش  -المري٘ى٘زغراب  -ضيذاالك غراب  -دٗفاالك
غراب
تيرخاذُ٘ اقراؼ  -خيطريِ ىث٘ش
 اخي٘المص امياش  -المري٘ى٘زغراب  -ضيذاالك غراب  -دٗفاالك
غراب

-

ٍييِ

SAFE PHARMAEGYPT / PHARCO

PEPPERMINT+SENNA

ٕيرتاه ٍْث٘المص مثط٘ه

-

ٍييِ

PHARCO

BISACODYL

المطيِ أقراؼ

ALOE + BELLADONNA +
COLOCYNTH +
SCAMMONY RESIN

ّؿار اقراؼ ٍيئْ

-

ٍييِ

ALEXANDRIA
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

النشرة الدورية لنواقص األدوية لشهر
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

2014 / 2

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عند إستخدام (البدائل) المذكورة
تيرخاذُ٘ اقراؼ  -خيطريِ ىث٘ش
 اخي٘المص امياش  -المري٘ى٘زغراب  -ضيذاالك غراب  -دٗفاالك
غراب
تيرخاذُ٘ اقراؼ  -خيطريِ ىث٘ش
 اخي٘المص امياش  -المري٘ى٘زغراب  -ضيذاالك غراب  -دٗفاالك
غراب
تيرخاذُ٘ اقراؼ  -خيطريِ ىث٘ش
 اخي٘المص امياش  -المري٘ى٘زغراب  -ضيذاالك غراب  -دٗفاالك
غراب

-

ٍييِ

AMOUN
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES Co.

BISACODYL+DOCUSATE
SODIUM

ٍيْا المص أقراؼ

-

ٍييِ

SMITHKLINE
BEECHAM-EGYPT

BISACODYL

اتيالمطيِ أقراؼ

-

ٍييِ

AMRIYA

BISACODYL

تيطاديو أقراؼ

تيرخاذُ٘ اقراؼ  -خيطريِ ىث٘ش
 اخي٘المص امياش  -المري٘ى٘زغراب  -ضيذاالك غراب  -دٗفاالك
غراب

-

ٍييِ

EL NILE.

SENNOSIDE

ضْا المص أقراؼ

المري٘ى٘ز  % 65غراب -

ضيذاالك  3.35خٌ ٍ 5 /يٚ
غراب  -دٗفاالك  667خٌ  /ىيرر
غراب

ٍييِ ٗ إضرخذاٍاخ أخرٙ

MEDICAL UNION
PHARMACEUTICALSEGYPT

LACTULOSE

المط٘الك  3.35خٌ ٍ 5 /يٚ
غراب
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

2014 / 2
اإلسم التجاري

اإلسم العلمي

النشرة الدورية لنواقص األدوية لشهر

الشركة
المصنعة/المستوردة

دواعي اإلستعمال

المثائل المتوفرة

البدائل المتوفرة

 يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عند إستخدام (البدائل) المذكورة:ملحوظة
ٕيذرٗضيف أمياش

GLUCOSE+POTASSIUM
CHLORIDE+SODIUM
CHLORIDE+SODIUM
CITRATE

SEDICO

ٍسي٘ه

 اٗ ار اش- ىٕ٘يذراُ أمياش
أمياش

-

ريٖيذراُ اُ أمياش

GLUCOSE+POTASSIUM
CHLORIDE+SODIUM
CHLORIDE+SODIUM
CITRATE

CID

ٍسي٘ه

 اٗ ار اش- ىٕ٘يذراُ أمياش
أمياش

-

فاخيو ت٘در أمياش

BORAX
+MENTHOL+SODIUM
BICARBONATE+SODIUM
CHLORIDE

MEDICAL UNION
PHARMACEUTICALSEGYPT

ٍٚطٖر ٍٖثي

-

 ضيرياه- ٚتيراديِ دٗظ ٍٖثي

BORAX+ALUMINIUM
POTASSIUM
EL KAHIRA PHARM.
SULPHATE+CHLOROPHYLL AND CHEM. IND. CO.
+SODIUM BICARBONATE

ٍٚطٖر ٍٖثي

-

 ضيرياه- ٚتيراديِ دٗظ ٍٖثي

تيذاىنيِ أمياش
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

النشرة الدورية لنواقص األدوية لشهر
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

2014 / 2

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عند إستخدام (البدائل) المذكورة
أٍريسٗه أقَاع ٍٖثييح ٍّ٘ -يني٘ر
تالش أقَاع ٍٖثييح

-

ٍطٖر ٍٖثيٚ

METRONIDAZOLE+NYSTAT EL KAHIRA PHARM.
IN
AND CHEM. IND. CO.

أٍريسٗه أقَاع ٍٖثييح ٍّ٘ -يني٘ر
تالش أقَاع ٍٖثييح

-

ٍطٖر ٍٖثيٚ

AMRIYA

METRONIDAZOLE+NYSTAT
IN

أٍريسٗه  -اُ أقَاع ٍٖثييح

-

تيْسيو تْيطييييِ فياه

تْيطييييِ

CID

PENICILLIN G

ام٘ا تِ فياه

-

تيْسيو تْيطييييِ فياه

تْيطييييِ

EL NILE.

PENICILLIN G

ض٘ى٘تِ فياه

-

ديث٘ تِ فياه  -تيْط ٚذارد فياه

تْيطييييِ ط٘يو اىَفع٘ه

BENZATHINE PENICILLIN G OCTOBER PHARMA

ّيطرازٗه أقراؼ ٍٖثييح

ريرارتِ فياه
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

النشرة الدورية لنواقص األدوية لشهر
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

2014 / 2

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عند إستخدام (البدائل) المذكورة
-

اىرراضييييِ ٍ 1500دٌ فياه

ٍضاد زي٘ٙ

-

اىرراضييييِ ٍ 1500دٌ فياه

ٍضاد زي٘ٙ

MEDICAL UNION
AMPICILLIN+SULBACTAM PHARMACEUTICALSEGYPT

-

اىرراضييييِ ٍ 1500دٌ فياه

ٍضاد زي٘ٙ

AMPICILLIN+SULBACTAM

-

ايثيطيفيِ  1خٌ ىيسقِ فٚ
اىعضو فياه  -اٗفراٍنص  1خٌ
ىيسقِ ف ٚاىعضو فياه -
ٗيْرريامطُ٘  1خٌ ىيسقِ فٚ
اىعضو فياه  -ىّ٘داضيف  1خٌ
ىيسقِ ف ٚاىعضو فياه -
ذريامطُ٘  1خٌ ىيسقِ ف ٚاىعضو

ٍضاد زي٘ٙ

PFIZER-EGYPT

EL NILE.

PHARCO B
INTERNATIONALEGPYT

AMPICILLIN+SULBACTAM

يّ٘اضيِ ٍ 1500دٌ فياه

يّ٘ينراً ٍ 1500دٌ فياه

أٍثينراً ٍ 1500دٌ فياه

CEFTRIAXONE

ضيفامطُ٘  1خٌ ىيسقِ فٚ
اىعضو فياه
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

النشرة الدورية لنواقص األدوية لشهر
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

2014 / 2

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عند إستخدام (البدائل) المذكورة

-

ايثيطيفيِ  1خٌ ىيسقِ فٚ
اىعضو فياه  -اٗفراٍنص  1خٌ
ىيسقِ ف ٚاىعضو فياه -
ٗيْرريامطُ٘  1خٌ ىيسقِ فٚ
اىعضو فياه  -ىّ٘داضيف  1خٌ
ىيسقِ ف ٚاىعضو فياه -
ذريامطُ٘  1خٌ ىيسقِ ف ٚاىعضو

ٍضاد زي٘ٙ

-

ذريامطُ٘  1خٌ ىيسقِ فٚ
اى٘ريذ فياه  -اٗفراٍنص 1خٌ
ىيسقِ ف ٚاى٘ريذ فياه -
ٗيْرريامطُ٘  1خٌ ىيسقِ فٚ
اى٘ريذ  -ضيفامطُ٘  1خٌ
ىيسقِ ف ٚاى٘ريذ فياه

ٍضاد زي٘ٙ

-

ايثطيفيِ  0.5خٌ ىيسقِ فٚ
اىعضو فياه  -ضيفامطُ٘ 0.5
خٌ ىيسقِ ف ٚاىعضو فياه -
ٗيْرريامطُ٘  0.5خٌ ىيسقِ فٚ
اىعضو فياه

ٍضاد زي٘ٙ

NOVARTIS PHARMA
EGYPT

NOVARTIS PHARMA
EGYPT

NOVARTIS PHARMA
EGYPT

CEFTRIAXONE

CEFTRIAXONE

CEFTRIAXONE

ضيفرريامطُ٘  1خٌ ىيسقِ فٚ
اىعضو فياه

ضيفرريامطُ٘  1خٌ ىيسقِ فٚ
اى٘ريذ فياه

ضيفرريامطُ٘  0.5خٌ ىيسقِ فٚ
اىعضو فياه
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

النشرة الدورية لنواقص األدوية لشهر
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

2014 / 2

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عند إستخدام (البدائل) المذكورة
-

ضيفامطُ٘  0.25خٌ ىيسقِ فٚ
اىعضو فياه  -اٗفراٍنص 0.25
ىيسقِ ف ٚاىعضو فياه

ٍضاد زي٘ٙ

-

مييْذاً ٍ 150دٌ مثط٘ه

ٍضاد زي٘ٙ

PHARMACIA&UPJOH
N-BELGIUM /
MEMPHIS

CLINDAMYCIN

تيفاذراضيِ تخاش

-

ٍضاد زيٍ٘٘ ٙضعي

PHARCO

BACITRACIN+NEOMYCIN

تاّي٘ضيِ ت٘درج

ذرٗضيذ ت٘درج  -ديرٍ٘فنص ت٘درج

-

ٍضاد ىيفطرياخ ٍ٘ضعي

PHARCO

CLOTRIMAZOLE

ديرٍاذيِ ت٘درج

ذرٗضيذ ت٘درج  -ديرٍ٘فنص ت٘درج

-

ٍضاد ىيفطرياخ ٍ٘ضعي

ARAB DRUG
COMPANY.

CLOTRIMAZOLE

ماّذضراُ ت٘درج

ذرٗضيذ ت٘درج  -ديرٍ٘فنص ت٘درج

-

ٍضاد ىيفطرياخ ٍ٘ضعي

MEDICAL UNION
PHARMACEUTICALSEGYPT

MICONAZOLE

ٍينّ٘از ت٘درج

ضيفرريامطُ٘  0.25خٌ ىيسقِ
ف ٚاىعضو فياه

NOVARTIS PHARMA
EGYPT

CEFTRIAXONE

داالضيِ ضٍ 150 ٚدٌ مثط٘ه
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

النشرة الدورية لنواقص األدوية لشهر
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

2014 / 2

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عند إستخدام (البدائل) المذكورة
ذرٗضيذ ت٘درج  -ديرٍ٘فنص ت٘درج

-

ٍضاد ىيفطرياخ ٍ٘ضعي

PHARCO

MICONAZOLE

ٍين٘تاُ ت٘درج

ذرٗضيذ ت٘درج  -ديرٍ٘فنص ت٘درج

-

ٍضاد ىيفطرياخ ٍ٘ضعي

SIGMA
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES

MICONAZOLE

ٍين٘ذراه ت٘درج

دمرام٘رخ مريٌ ٍ -ينّ٘ازٕ -ـ
ايَيديو

-

ٍضاد ىيفطرياخ ٗ ٍضاد
ىإلىرٖاب

MINA PHARM /
JANSSEN CILAGSWITZERLAND

ECONAZOLE+TRIAMCINOL
ONE

تيفيسُٗ مريٌ

دمراريِ مريٌ ٍ -ينّ٘از مريٌ

-

ٍضاد ىيفطرياخ

MINA PHARM /
JANSSEN CILAGSWITZERLAND

ECONAZOLE

تيفاريو مريٌ

-

أمْيريِ ائ  % 0.05مريٌ -
امريريِ مريٌ  -امْ ٚفر ٙمريٌ

ىعالج زة اىػثاب

JANSSEN CILAGSWITZERLAND

TRETINOIN

ريرِ ائ مريٌ %0.05

-

دمراريِ اٗراه خيو ٍ -ينازٗه
اٗراه خيو

ٍضاد ىفطرياخ اىفٌ

MEDICAL UNION
PHARMACEUTICALSEGYPT

MICONAZOLE

ٍينّ٘از اٗراه خيو

ي٘رامص مريٌ  -امرٍ٘ثريِ ى٘ضيُ٘

-

ىيسنح اىديذيح ٗ اىدرب

EL NILE.

BENZYL
ALCOHOL+BENZYL
BENZOATE

تْساّيو خيو
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

النشرة الدورية لنواقص األدوية لشهر
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

2014 / 2

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عند إستخدام (البدائل) المذكورة
ي٘رامص مريٌ  -امرٍ٘ثريِ ى٘ضيُ٘
%2.5

-

ىيسنح اىديذيح ٗ اىدرب

MISR

PERMETHRIN

امرٍ٘يثريِ  % 2.5مريٌ

ي٘رامص مريٌ  -امرٍ٘ثريِ ى٘ضيُ٘
%5

-

ىيسنح اىديذيح ٗ اىدرب

MISR

PERMETHRIN

امرٍ٘يثريِ  % 5مريٌ

ي٘رامص مريٌ  -امرٍ٘ثريِ ى٘ضيُ٘
%2.5

-

ىيسنح اىديذيح ٗ اىدرب

MISR

PERMETHRIN

امرٍ٘يثريِ ٍ % 2.5رٌٕ

ي٘رامص مريٌ  -امرٍ٘ثريِ ى٘ضيُ٘
%5

-

ىيسنح اىديذيح ٗ اىدرب

MISR

PERMETHRIN

امرٍ٘يثريِ ٍ % 5رٌٕ

تريَثراُ اٍث٘ه

-

ٍضاد ىيقئ

EL NILE.

SUPRARENAL CORTEX
EXTRACT+VITAMIN B6

م٘رذيديِ أٍث٘ه مثار

تريَثراُ اٍث٘ه

-

ٍضاد ىيقئ

GLOBAL NAPI

CORTICOADRENAL
EXTRACT+VITAMIN B6

م٘رذيثينص أٍث٘ه مثار

-

ٍيَ٘راه ا خٌ ٍ 5 /ي ٚاٍث٘ه

ٍْػظ ىيذٗرج اىذٍ٘يح اىذٍاغيح

AMOUN
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES Co.

PIRACETAM

ضريَي٘الُ  1خٌ ٍ5 /ي ٚأٍث٘ه

ٍيَ٘راه  1خٌ ٍ 5 /ي ٚأٍث٘ه

ٍْػظ ىيذٗرج اىذٍ٘يح اىذٍاغيح

CID

PIRACETAM

ّ٘ذرٗتيو اخٌ ٍ5 /ي ٚأٍث٘ه
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

النشرة الدورية لنواقص األدوية لشهر
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

2014 / 2

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عند إستخدام (البدائل) المذكورة
-

ضريَي٘الُ ٍ 400دٌ مثط٘ه

ٍْػظ ىيذٗرج اىذٍ٘يح اىذٍاغيح

CID

PIRACETAM

ّ٘ذرٗتيو ٍ 400دٌ مثط٘ه

-

ضريَي٘الُ غراب

ٍْػظ ىيذٗرج اىذٍ٘يح اىذٍاغيح

CID

PIRACETAM

ّ٘ذرٗتيو غراب

-

أٍاريو ٍ 1دٌ أقراؼ  -خالريو
ٍ 1دٌ أقراؼ  -دٗىطيو ٍ 1دٌ
أقراؼ

ىَرض ٚاىطنر

EVA PHARMA

GLIMEPIRIDE

خييَير٘يذ ٍ 1دٌ أقراؼ

-

أٍاريو ٍ 4دٌ أقراؼ  -خالريو
ٍ 4دٌ أقراؼ  -دٗىطيو ٍ 4دٌ
أقراؼ

ىَرض ٚاىطنر

EVA PHARMA

GLIMEPIRIDE

خييَير٘يذ ٍ 4دٌ أقراؼ

-

خي٘م٘فاج ٍ 1000دٌ أقراؼ

ىَرض ٚاىطنر ٗ إضرخذاٍاخ
اخرٙ

CID

METFORMIN
HYDROCHLORIDE

ٕيَاماتص مثط٘ه

-

فيراٍيْاخ

COPPER+FERROUS
FUMARATE+FOLIC
GLAXO SMITHKLINEACID+MANGANESE+VITAMI
EGYPT
N B12+VITAMIN C

ضيذٗفاج ٍ 1000دٌ

أقراؼ

ٕيَ٘ذُ٘ مثط٘ه
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

النشرة الدورية لنواقص األدوية لشهر
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

2014 / 2

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عند إستخدام (البدائل) المذكورة
ض٘ترافيد مثط٘ه  -ايْرفيرا مثط٘ه

-

فيراٍيْاخ

AMOUN
PHARMACEUTICAL

VITAMINS

ميرٗفيد مثط٘ه

ض - ٚريرارد ٍ 500دٌ مثط٘ه

-

فيراٍيِ ضٚ

MEMPHIS

VITAMIN C

ضيفارٗه ٍ 500دٌ أقراؼ

دينيّ٘يرف مثط٘ه

تيِ ريييفر مثط٘ه  -ارثيْير
مثط٘ه

ٍطنِ ٗ فيراٍيْاخ ىألعؿاب

AMOUN
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES Co.

DICLOFENAC
SODIUM+VITAMIN
B1+VITAMIN B6+VITAMIN
B12

ّي٘رٗفيْاك مثط٘ه

اٗذريفيِ ّقظ ىألّف ىينثار -
ريْنص ّقظ ىألّف مثار

-

إلزرقاُ األّف

OXYMETAZOLINE

افريِ ّقظ ىألّف مثار

ريْنص ّقظ ىألّف أطفاه -
ّازٗضر٘ب ّقظ ىألّف أطفاه

-

إلزرقاُ األّف

OXYMETAZOLINE

افريِ ّقظ ىألّف أطفاه

ريْنص ّقظ ىألّف أطفاه -
ّازٗضر٘ب ّقظ ىألّف أطفاه

-

إلزرقاُ األّف

OXYMETAZOLINE

أٗمطيَد ّقظ ىألّف أطفاه

MEDICAL UNION
PHARMACEUTICALSEGYPT
MEDICAL UNION
PHARMACEUTICALSEGYPT
PHAROPHARMA
A.R.E.
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

النشرة الدورية لنواقص األدوية لشهر
البدائل المتوفرة

المثائل المتوفرة

دواعي اإلستعمال

2014 / 2

الشركة
المستوردة/المصنعة

اإلسم العلمي

اإلسم التجاري

ملحوظة :يجب إستشارة الصيدلى و الطبيب عند إستخدام (البدائل) المذكورة
ريْنص ّقظ ىألّف مثار -
ّازٗضر٘ب ّقظ ىألّف مثار -
أٗذريفيِ ّقظ ىألّف مثار

-

إلزرقاُ األّف

-

ريْنص ّقظ ىألّف أطفاه -
ّازٗضر٘ب ّقظ ىألّف أطفاه

إلزرقاُ األّف

-

ثي٘تْراه ؾ٘ديً٘  0.5خٌ فياه
(ايثين٘)

ىيرخذير

-

اٗمطير٘ضيِ ٗ 5زذج دٗىيح
أٍث٘ه

ٍسفس ىي٘الدج

-

اٗمطير٘ضيِ ٗ 10زذج دٗىيح
أٍث٘ه

ٍسفس ىي٘الدج

PHAROPHARMA
A.R.E.

OXYMETAZOLINE

أٗمطيَد ّقظ ىألّف مثار

NOVARTIS PHARMA
EGYPT

XYLOMETAZOLINE

اٗذريفيِ ّقظ ىألّف أطفاه

THIOPENTAL

اّاتْراه ٍ 500دٌ فياه

OXYTOCIN

ضيْر٘ضيُْ٘ ٗ 5زذج دٗىيح اٍث٘ه

OXYTOCIN

ضيْر٘ضيُْ٘ ٗ 10زذج دٗىيح
اٍث٘ه

SIGMA TEC
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES-EGYPT
NOVARTIS PHARMASWITZERLAND
NOVARTIS PHARMASWITZERLAND
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

اإلسم التجاري

اإلسم العلمي

المصنعة/الشركة المستوردة

دواعي اإلستعمال

 يدى أقشاص1 ٍاوفغزي

ESTRIOL

SEDICO

هشيىَبد أَثىيخ

أَذسيىل كجغىل

TESTOSTERONE

SEDICO

هشيىَبد ركىسيخ

 فيبل5000 ٌكىسيىيى

HUMAN CHORIONIC
GONADOTROPHIN

IBSA - SWITZERLAND

هشيىَبد

 فيبل5000 ٌكىساخى

HUMAN CHORIONIC
GONADOTROPHIN

FERRING GmbH-GERMANY

هشيىَبد

 ايجىل5000 ًاثيفبع

HUMAN CHORIONIC
GONADOTROPHIN

EIPICO-EGYPT

هشيىَبد

 ايجىل5000 ٍكىسيىَيك خىَبدو رشوفي

HUMAN CHORIONIC
GONADOTROPHIN

EL NILE.

هشيىَبد

َى خشافيذا أقشاص يهجهيخ

NONOXYNOL 9

SEDICO

أقشاص يُع زًم

عزشثزىيبيغيٍ فيبل

STREPTOMYCIN

MISR

يضبد زيىي

عزشثزىيبيغيٍ فيبل

STREPTOMYCIN

EL NILE.

يضبد زيىي

عزشثزىيبيغيٍ فيبل

STREPTOMYCIN

CID

يضبد زيىي

ثىربعيىو او ششاة

POTASSIUM CHLORIDE

EL NILE.

ثىربعيىو كهىسايذ

 يكدى80 انفيغكى

CICLESONIDE

3M HEALTH CARE-U.K./ TAKEDA
SCIENTIFIC OFFICE-EGYPT

نأليشاض انصذسيخ

عىييُبنزب ششاة

PHENOBARBITONE

ALEXANDRIA

نأليشاض انعصجيخ
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Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

اإلسم التجاري

اإلسم العلمي

المصنعة/الشركة المستوردة

دواعي اإلستعمال

عىييُبنزب أيجىل

PHENOBARBITONE

ALEXANDRIA

نأليشاض انعصجيخ

 يدى أقشاص10 رشثزيضول

AMITRIPTYLINE

نأليشاض انُفغيخ

 يدى أقشاص25 رشثزيضول

AMITRIPTYLINE

ًيه/يدى10 هبنىثشيذول َقظ

HALOPERIDOL

 يهً ايجىل/  يدى100 هبنىثشيذول

HALOPERIDOL

 يدى أقشاص1.5 هبنىَيض

HALOPERIDOL

 يدى أقشاص5 هبنىَيض

HALOPERIDOL

EL KAHIRA PHARM. AND CHEM.
IND. CO.
EL KAHIRA PHARM. AND CHEM.
IND. CO.
GRAND PHARMA-EGYPT /
MARCYRL CO.
SUNNY PHARMACEUTICALSEGYPT/ MARCYRL CO.
EL KAHIRA PHARM. AND CHEM.
IND. CO.
EL KAHIRA PHARM. AND CHEM.
IND. CO.

دسيبريٍ ثىدسح

CLOTRIMAZOLE+ZINC OXIDE

PHARCO

ًيضبد نهفطشيبد يىضع

سوصا خيم

METRONIDAZOLE

EVA PHARMA

نأليشاض اندهذيخ

انزبسخى يشهى

RETAPAMULIN

GLAXO SMITHKLINE-EGYPT

نأليشاض اندهذيخ

 كشيى% 5 ايضادكظ

FLUOROURACIL

EL KAHIRA / MULTIPHARMA

نأليشاض اندهذيخ

 خيم% 0.05 ايضو رشيكظ

ISOTRETINOIN

GLOBAL NAPI

نأليشاض اندهذيخ

 كشيى% 5 ٌعشيال

IDROCILAMIDE

MINA PHARM

ثبعظ نهعضالد و يضبد نإلنزهبة

نأليشاض انُفغيخ
نأليشاض انُفغيخ
نأليشاض انُفغيخ
نأليشاض انُفغيخ
نأليشاض انُفغيخ
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية
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اإلسم التجاري
ثشوعزبنيٍ أقًبع ششخيخ
ديكىَدغزيم أقًبع ششخيخ

اإلسم العلمي
HAMAMELIS
EXTRACT+ICHTAMMOL+POTASSI
UM IODIDE
HAMAMELIS
EXTRACT+ICHTAMMOL+POTASSI
UM IODIDE

المصنعة/الشركة المستوردة

دواعي اإلستعمال

PHARCO

إلززقبٌ انجشوعزبرب

EL NILE.

إلززقبٌ انجشوعزبرب

دايدغزيٍ أقشاص

PAPAIN+SANZYME 3500

PHARCO

يهضى و فبرر شهيخ

ً يه5 / يدى50 خبعذ سيح أيجىل

TRIMEBUTINE

AMOUN PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES Co.

ًًإضطشاثبد اندهبص انهض

أوسعى ثهظ كجغىل

SILYMARIN+URSODEOXYCHOLIC
ACID

MINA PHARM

أليشاض انكجذ

 يهً يعهق5/ يدى250 أوسعىخىل

URSODEOXYCHOLIC ACID

SIGMA PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES

أليشاض انكجذ

 خى أقشاص1 خبعزشوفيذ

SUCRALFATE

EIPICO-EGYPT

ًًأليشاض انسهبص انهض

انزشاخشيضوفهفيٍ ششاة

GRISEOFULVIN

EL KAHIRA PHARM. AND CHEM.
IND. CO.

يضبد نهفطشيبد

خشيضوفيٍ ششاة

GRISEOFULVIN

DELTA PHARMA CO.A.R.E.

يضبد نهفطشيبد

ديفهىكبٌ ششاة

FLUCONAZOLE

PFIZER-EGYPT

يضبد نهفطشيبد

ٍييفُكىل يشهى عي

CHLORAMPHENICOL

MISR

ٍيضبد زيىي نهعي

ٍاثيفيُيكىل يشهى عي

CHLORAMPHENICOL

EIPICO-EGYPT

ٍيضبد زيىي نهعي

ٍ قطشح عي% 1 ٍايضوثزىكبسثي

PILOCARPINE

ALCON BELGIUM

ٍنعالج إسرفبع ضغظ انعي
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وزارة الصحةاإلدارة المركزية للشئون الصيدليةإدارة الدعم و نواقص األدوية

Ministry of HealthCentral Administration for Pharmaceutical AffairsDrug Shortage

اإلسم التجاري

اإلسم العلمي

المصنعة/الشركة المستوردة

دواعي اإلستعمال

ٍ قطشح عي% 1 ٍأوكيى كبسثي

PILOCARPINE

ALEXANDRIA

ٍنعالج إسرفبع ضغظ انعي

ٍ قطشح عي% 3 ٍأوكيى كبسثي

PILOCARPINE

ALEXANDRIA

ٍنعالج إسرفبع ضغظ انعي

ٍعيكهىفيشيٍ قطشح عي

CYCLOPENTOLATE+PHENYLEPHR
INE

EL KAHIRA PHARM. AND CHEM.
IND. CO.

ٍأليشاض انعي

ٍايجيذكغىٌ يشهى عي

DEXAMETHASONE

EIPICO-EGYPT

ٍأليشاض انعي

كىسريديٍ أيجىل أطفبل

SUPRARENAL CORTEX
EXTRACT+VITAMIN B6

EL NILE.

يضبد نهقئ

كىسريجهكظ أيجىل أطفبل

CORTICOADRENAL
EXTRACT+VITAMIN B6
GLUCOSE+POTASSIUM
CITRATE+SODIUM
CHLORIDE+SODIUM
CITRATE+ZINC ACETATE
EXTRACT FREE FROM CALVES
BLOOD

GLOBAL NAPI

يضبد نهقئ

CID

يسهىل

MISR

إلنزئبو اندشوذ و إعزخذايبد أخشي

سيهيذسو صَك
عىنكىعيشيم أيجىل
 يدى أقًبع يهجيهيخ200 ٍثيزبدي

POVIDONE- IODINE

EL NILE.

ًيطهش يهجه

يدى أقًبع يهجهيخ200 ٍثىفيذوٌ ايىدي

POVIDONE- IODINE

PHAROPHARMA A.R.E.

ًيطهش يهجه

 خى فيبل1 ثيىثُزبل صىديىو

THIOPENTAL

نيجيىدول أيجىل

FATTY ACIDS

EIPICO-EGYPT / SIGMA TEC
PHARMACEUTICAL INDUSTRIESEGYPT
AMOUN PHARMACEUTICAL /LAB.
GUERBET - FRANCE

نهزخذيش
صجغخ أشعخ
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اإلسم التجاري

اإلسم العلمي

المصنعة/الشركة المستوردة

دواعي اإلستعمال

 يهً أيجىل/ يدى1 عيُبكزيٍ ديجى

TETRACOSACTIDE

NOVARTIS PHARMA EGYPT /
NYCOMED-AUSTRIA

ٌيسفض إلفشاص انكىسريضو

 يدى كجغىل90 ديالي ريبصيى اط اس

DILTIAZEM

GLAXO SMITHKLINE-EGYPT

نهضغظ انًشرفع و أليشاض انقهت

 يدى كجغىل120 ديالي ريبصيى اط اس

DILTIAZEM

GLAXO SMITHKLINE-EGYPT

نهضغظ انًشرفع و أليشاض انقهت

 يدى كجغىل180 ديالي ريبصيى اط اس

DILTIAZEM

GLAXO SMITHKLINE-EGYPT

نهضغظ انًشرفع و أليشاض انقهت

 يدى أقشاص800 َىرشوثيم

PIRACETAM

CID

يُشظ نهذوسح انذيىيخ انذيبغيخ

 يدى أقشاص800 ٌعزيًيىال

PIRACETAM

AMOUN PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES Co.

يُشظ نهذوسح انذيىيخ انذيبغيخ

رشوعيذ يسهىل أظبفش

TIOCONAZOLE

PFIZER-EGYPT

يضبد نهفطشيبد

رشوصال يسهىل أظبفش

TIOCONAZOLE

EGYPTIAN GROUP FOR
PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

يضبد نهفطشيبد

ثشاٌ كجغىل

/////

MEPACO

ًيكًم غزائ

ثشاٌ أقشاص

/////

AMIRYA

ًيكًم غزائ

 خيم6000 ثشويجىفىة

HEPARIN

خيم نهزدًعبد انذيىيخ

 خيم3000 ثشويجىفىة اط

HEPARIN

ثىعكىثبٌ كىيجىصيزى أيجىل

DIPYRONE+HYOSCINE

ALEXANDRIA / ABBOTT
LABORATORIES-GERMANY
ALEXANDRIA / ABBOTT
LABORATORIES-GERMANY
CID / BOEHRINGER INGELHEIM
GERMANY

ثىعكبيىل كىيجىصيزى أيجىل

DIPYRONE+HYOSCINE

DELTA PHARMA CO.A.R.E.

نهزقهصبد

خيم نهزدًعبد انذيىيخ
نهزقهصبد
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اإلسم التجاري
ايجُىعيٍ ة فىسد أيجىل
اديُىعيٍ فىسد أيجىل

اإلسم العلمي
ADENOSINE
TRIPHOSPHATE+COCARBOXYLAS
E+NICOTINAMIDE+VITAMIN B12
ADENOSINE
TRIPHOSPHATE+COCARBOXYLAS
E+NICOTINAMIDE+VITAMIN B12

المصنعة/الشركة المستوردة

دواعي اإلستعمال

EIPICO-EGYPT

فيزبييُبد

EL NILE.

فيزبييُبد

اورشيفيٍ ثيجً عبنيٍ َقظ نألَف

SODIUM CHLORIDE

NOVARTIS PHARMA EGYPT

َقظ نألَف

عبنيُكظ َقظ نألَف

SODIUM CHLORIDE

EL NILE.

َقظ نألَف

اليظ َقظ نألَف

SODIUM CHLORIDE

PHAROPHARMA A.R.E.

َقظ نألَف

 يدى فيبل750 ٍيىَبعي

AMPICILLIN+SULBACTAM

PFIZER-EGYPT

يضبد زيىي

 يدى فيبل750 يىَيكزبو

AMPICILLIN+SULBACTAM

MEDICAL UNION
PHARMACEUTICALS-EGYPT

يضبد زيىي

 يدى فيبل750 أيجيكزبو

AMPICILLIN+SULBACTAM

EL NILE.

يضبد زيىي

 يدى فيبل750 ٍعبنجي

AMPICILLIN+SULBACTAM

PHARCO

يضبد زيىي
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