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279 ابيدون شراب

 جرام عضل ابيكو١ابيسيفين 
* س/ج36

3136

٩269 اقراص *١٠اتراكس 

2912ادول  اقراص*س.ج

١٦٫٥3216.5ادول اكسترا كبسول*

7564.8 قرص*س/ج١٢مجم ١٠٠اريك 

3821كبسولة٧مجم ٢٠ازماتك 

3942كبسولة١٤مجم٤٠ازماتك 

3539قرص١٤مجم ٢٠ازموراب 

4072كبسوله١٤مجم٤٠ازموراب

2814.75 اقراص *س.ج٨١اسبرين 

376  قرص*س.ج٢٠ مجم ٧٥اسبوسيد 

قرص٣٠مجم٧٥اسبوسيد اطفال 
للمضغ

437.5

 مجم٦٠٠استيل سيستاين 
٢١٫٦فوار*

2621.75

% كريم٥اسيكلوفير   279.5

349افيبكت  شراب * س ج

2627 امبول٦افيل 

2713اكسيدرين شريطين

4016.5مللى شراب *س/ج١٠٠اكوا بلس 

3330 س ج٣٠البوثيل لبوس *

2918س/ج١٨الجزال  كريم/كيميافارم *

4219 مجم اقراص٤٠الس تيك 

٦٠2760مجم اقراص* ٧٥٠الفاسيف 

3327ملى محلول س/ج١٠٠انجيكتمول 

309 س ج٩اوبلكس شراب /العامريه *

267.25س/ج٧٫٥اوتريفين بيبى سالين *

٨٩٫٦3789.75 جرام اقراص *١اوجمنتين 

3243.25اوستيوكير اقراص *س.ج

3126.25 امبوالت٦اولفن 

4012ملل١٠٠ايجيكوسات شراب ملين

2718.5 فلتر٢٠ايزيس شاى اخضر نقى 

3317.25 س ج١٧٫٢٥ايفيبرونت شراب*

قرص٣٠مجم ٥٠ايكاندرا   3969

* قرص٢٤بانادول اكسترا االحمر  
س.ج

2725.25

3819.5س/ج١٩٫٥شريط *٢باور كابس 

6421.6باوريكتا اقراص ايفا

3116.5س/ج١٦٫٥باى الكوفان اقراص *

3716.5باى كيتوجيسك اقراص

3421.75بركسين اقراص *س.ج

2712مجم*س ج١٥٠بروفين شراب كبير 

٤٥3630 كيس*٢٠بروفين فوار 

١٦٫٥3111بروفين كولد اقراص*

3330برونشيكم* **شراب

٩349بريزولين نقط*

3716.25بنتامكس شراب *س/ج

2988.25قرص *س/ج٦٠ مجم ١٦بيتاسيرك 

3136بيفاتريسين سبراى*س.ج

١٠٫٥3810.5بيوفيت امبول*

3922.5 جرام محلول وريدى١تارجسيتال 

٥٧٫٧٥2957.75تاريفيد  اقراص *

2913.5 قرص*س ج٢٠ترايكتين 

2733.6 مجم اقراص٤٠٠ترنتال 

١٢ جرام *١٥تريتوسبوت كريم   2912

3215  مل١٢٠توتى جراند

269.5  س.ج٩٫٥توسكان شراب*

١٢2712توسيفان شراب*س ج 

٦٫٩294.6جاراميسين كريم## *

٣٣3833قرص *١٤مجم ١٠جستيكول 

3857.5  قرص١٤مجم ٢٠جستيكول 

38115قرص*س ج٢٨مجم ٢٠جستيكول 

4011.8ملل١٢٠جوافة ريم بلس 

3928.8 كبسوله٢٠جى ساك 

4020قرص٢٠جيسيريالكس

3980جيميك كبسول

2910.25حمض الفوليك النيل *س ج

4033.75قرص٣مجم٦٠دابوكستارد 

289دايجينورم شراب

 قرص سع خاص٣ مجم ٦٠درلجي 
    جنية٣٦جمهور 

4436

3315.75درموفيت  مرهم *س ج

376  اقراص *س/ج٧٥دلتازون .

297.5س/ج٧٫٥     اقماع*٢٥دولفن  

296.75س/ج٦٫٧٥    اقماع *١٢٫٥دولفن 

٩٫٧٥ لبوس الدلتا *٥٠دولفن   289.75

٣ ام ار ٦٠دياميكرون 
  س.ج٤٧٫٢٥شريط*

2747.25

 أمبوله٥ديبوفيت امبول 
* س/ج35.25

3135.25

2617ديبوكايين  فيال

ديكساميثازون امبول/العامريه
* س/ج15

3215

3526 مل اقراص٥٠ديكلورابيد 

3838ملل٦٠راش ستوب كريم

2917.25 جم فيال س/ج١راميتاكس 

٩رانى فوار س ج *  399

شريط س ج٣رواتينكس كبسول    *
27 

2727

2833ريباريل اقراص *س/ج

2716.5 س ج١٦٫٥ريباريل جيل ان/سيد *

3236 مجم اقراص س/ج١٥٠زانتاك 

3354 مجم اقراص س.ج٣٠٠زانتاك 

3332.5زاندروس كبسول *س.ج

3945  مجم حقن واحد فيال٤٠زوركال 

 مجم حقن واحد فيال٤٠زوركال 
*45

3745

3592.52 قرص *س ج٢٨مجم ٤٠زوركال 

4041.5 قرص س ج١٤ مجم ٢٠زوروكال 

3946.25 قرص س ج١٤ مجم ٤٠زوروكال 

*  اقراص٣مجم  ٥٠٠زيثرون  
32.4

2732.5

 س٤٥قرص *٥ مجم ٥٠٠زيثرون 
ج

2745

3439.75زيرتك اقراص *س.ج

3745 أقراص٥٠٠زيموسيفوكس 

2820.75 فيال*س.ج١٫٥سالبين 

346.95سالفكس ال مس

مجم١٢٠سانسوفيت حديد شراب 
*17.25

3517.25

3526.25 *س ج٢٠٠سانسوفيت حديد شراب 

مجم٢٠٠سانسوفيت كالسيوم شراب 
*23.40

3223.5

مجم٤٠٠سانسوفيت كالسيوم شراب 
س ج*

3541

7721.6قرص١٢مجم ١٠٠سبايكا 

379 شريط*س ج١ستربتوكين اقراص 

388.25ستروسيد ماغنيسيوم فوار *س.ج

3749.5 مجم اقراص٧٥سنابجاب 

345 اقراص٢٠سناالكس 

276.5سيدوبروكت كريم

389جم اقراص١سيدوفاج 

4112 قرص٨٥٠      ٦٠سيدوفاج 

3132.4مل٦٠سيفاثرد معلق 

4011.25 س ج١١٫٢٥سيفامول       فوار *

 جرام١سيفترياكسون 
س/ج٥٢٫٢عضل*

3552.25

جم١سيفترياكسون
عضل/القاهره*س/ج

3424.75

3632.5 عضل*س ج٥٠٠سيفترياكسون

 مجم عضل٥٠٠سيفوتر يكس 
*28.08

3428.25

٤٥3445 جم عضل *١سيفوتريكس 

٣٨3338 جرام فيال*١سيفيبيم  

359.5 فلتر١٥سيكم بيبى كالم 

3410 فلتر١٥سيكم للبرد 

4321 شريط *س ج٢سينلرج 

٣٠3830فاكتو لبوس *

4033.75    س ج٣٣٫٧٥فاكتو مرهم*

7541قرص*س/ج٩فايركتا 

١٨3312فالميبرو اقراص/مسكن*

 س٣٦جرام اقراص *١فلوكسامو  
٠ج##

2736

مجم كبسول٥٠٠فلوموكس 
* س/ج32.4

3032.5

386فوار فروت صغير فاركو *س/ج

3123 امبوله*س.ج٣فولتارين امبول 

4660  قرص *س ج٤مجم  ٥٠فياجرا 

3136 فاركو*س ج١٠٠٠فيتامين هـ  

2853.7 كبسوله٢٠فيروترون

279.75س ج٩٫٧٥فينادون شراب *

٣٠فيوسيكورت كريم كبير 
٣٦جرام*

2636

579 جم١٠٠قطن الصياد 

583 جم٢٥قطن الصياد 

586 جم٥٠قطن الصياد 

٩309كارباميد كريم *

3136 مجم فوار*س/ج٥٠كتافست 

3033مجم شريطين*س.ج٥٠كتافالم 

     كالريتين   اقراص
س.ج٠*٤٢٫٨٤شريطين0

2943
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3021.75كالريتين شراب*س.ج

3431.5قرص *س.ج٣٠مجم١٠٠كلوفاتيل

3021كبسوله/كيمفارم *س ج١٤كليرست 

3369 مجم كبسول٤٠كليمازيس 

309.75.س/ج٩٫٧٥كوادريدرم  كريم## *

348.25 س ج٨٫٢٥كوديالر شراب*

4319.5 شريط اقراص *س.ج٢كولد فرى 

2931.5شريييط    *س ج٣كولونا 

 س٣٠كومتركس اكيوت هيد كولد *
ج

3730

2720كونتراكتيوبكس جيل صغير

١٩٫٥ شريط دوبل *٢كونجستال 
س ج

3719.5

3414.4قرص٢٠مجم٣٠٠كيبرون اس ار

3510.5مجم كبسول *س.ج٥٠كيتوفان 

2718س/ج١٨كيتوالك امبول *

2710كيريال لوسيون

١٢٫٧٥ جرام *١٥كيناكومب كريم 
س ج

3512.75

*  جرام٣٠كيناكومب كريم الكبير 
س ج

3421.75

316.5% كريم *س/ج٥لجنوكايين 

2713.5ليدوكايين  اسبراى س/ج

26105 كبسوله*س ج٣٠م ١٥٠ليرولين  

2742.75س/ج٤٢٫٧٥درج *٢ليفابيون امبول 

2631.5 قرص*س/ج٢٠ مجم ٥ليفست 

400.75 سم اتسوكا٥ماء حقن 

2821ماركال كبسول

2942 شريط*س ج٤موتليم اقراص

3967.5 مجم اقراص٤٠٠موكسى تريكس 

3231.5 قرص *س ج٣٠ميلجا 

7026قرص٤ مجم ١٠٠نابي فيت 

2933 قرص*س ج٢٠ مجم ٣نايت كالم 

نوتوسيل شراب للكحة/كيميفارم
س.ج*

3315.75

3621قرص٣٠مجم ٨نوكسيلورن 

2720.4نيزابكس شامبو

39101كبسولة *س.ج١٤مجم٤٠نيكسماش

3015 س ج١٥نيوروفيت  اقراص *

3913.5 جرام * س ج٤٠هيموكالر كريم

3815س ج١٥وان تو ثرى اقراص*

3129جم عضل *س.ج١وينترياكسون 

2711.25 س/ج١١٫٢٥يوريفين  فوار *

2622.5 مجم فيال*س.ج٧٥٠يوناسين 
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