
 پی . آ . د
 از ناشي ناراحتي موقتي تسكين

  سوختگيهاي
 ، پوستي خراش ، سوختگي آفتاب ، خفيف
 و سرما در پوست شدن شياردار و خشكي

 نظير عفونت بدون پوستي ديگر تحريكات
 محل در پوستي تحريك و بچه كهنه راش
كولوستومي و ايلئوستومي دهانه  

Witamin  A. D   

 تريا مسينولون ان ان
 

 پوستی التهاب و پوستی کانديدياز درمان
باکتريايی يا کانديديايی عفونت با همراه  

 
 

Triamcinolone  N .N 

 
 موپيروسين

 
 از ناشی زخم زرد موضعی درمان در

 استافيلوکوک و پيوژن استرپتوکوک
دارد کاربرد اورئوس  

 
 

Mupirocin 
 

هموروئيد و هموروئيدهاي پر خون 
خارش ، درد و تحريکات پروالپس مقعد ،،

 مقعد
 
 

Hemorrho  Herb 

 

ایکالندیت    
کمک به بهبودالتهابات ، زخم و آبسه های 

پوستی ، سوختگي ، التيام زخم ، زخم بستر 
 و سوختگي پای نوزاد

 
 

Calendit  E 

 



کاالندوال پماد  
 پيشگيری آلرژيک، هایدرماتيت درمان در 
 بر شيرخواران بدن پوست التهاب تسکين و

 ناشی پوستی هایآزردگی ادرار، با تماس اثر
 و خشکی سطحی، هایبريدگی و هاخراش از

 درمان و حشرات، گزيدگی پوست، هایترک
شودمی مصرف سوختگیآفتاب  

 

Calendula 
 

 کلوبتازول
 پوست خارش و التهاب مدت كوتاه درمان در

 خفيف سوختگيهاي ، حشرات نيش از ناشي
 ، تماسي درماتيت ، آتوپيك درماتيت ،

 ، التهابي درماتوز ، اي سبوره درماتيت
 اگزما

Clobetasol 

 

 متيل ساليسيالت
 يا عضالنی دردهای موضعی تسکين برای

 موضعی التهاب بردن بين از و مفاصل
رودبکارمی  

 

Methyl  Salicylate 

 

 رز ماری
 

، تسکين دهندة دردهای عضالنی و مفصلی 
نورالژيها و جهت تسکين درد عضالت قفسه 

 سينه
 
 

Rosemary 

 

 کاپسيان
 ، عضالنی هاي واسپاسم درد رفع برای

 عضله مزمن درد و آرتريت ، روماتيسم
 ، ديابتيک نوروپاتی ،(  کمر عضله)  لومبر

 و زونا از ناشی نورالژی و استئوارتريت
قلو سه عصب  

Capsian 
 



 آرنی گل
 

ها، دردهاي عضالني و درد کوفتگيدرمان 
کمر، موثر در کاهش درد، تورم و کبودي 

هاي عضالنيناشي از آسيب  
 
 

Arnigol  

 تروماهرب  
در درمان کوفتگي ها و صدمات عضالني 
ورزشکاران، ضرب ديدگي، خون مردگي، 

 دردهاي عضالني و کمردرد
 

Traumaherb 

 

 بيزالن
شامل عضالت و مفاصل التهاب و درد ضد  

 و کمر ديسک آرتروز، ، روماتيسمی دردهای
 مفصلی، التهابات و ها درد انواع گردن،

 از پس های کوفتگی و عضالنی استخوانی،
زياد فعاليت  

 

Bisalen 
 

 رهامين
 محل برروي رهامين پماد موضعي مصرف

 اختالالت و استئوآرتريت کنترل در درد
 داراي فراورده اين. است مؤثر رماتيسمي

 كنترل اکسيدانت، آنتي التهاب، ضد اثرات
 آسيبهاي و مزمن رماتيسم درمان درد، کننده

باشد مي التهابي  

Rahamin 

 

 کرم ماساژ راديان
اسکلتی-عضالنی دردهای دهنده تسکين  
آتروزی دردهای کاهش  

 التهابی دردهای بهبود برای طبيعی درمانی
باشدمی عضالنی دردهای و مفاصل  

 

Radian Massage 

 



2پماد اکبر   

 آرتروز و نقرس از حاصل مفصلي دردهاي
 و ها شانه آرتروز هاي درد کاهش سبب
 گردن

برطرف کننده دردهاي عضالني، رماتيسم 
 مزمن و ديسک 

ضد اسپاسم و برطرف کننده دردهاي آرتريت 
 روماتوئيت و دردهاي موضعي مي باشد

معالج در دردهاي ممتد و مداوم عضالني و 
 ضرب ديدگي خواهد بود

Akbar  2 

 

 ديکلوفناک
 

 و تورم تحريک، درد، کاهنده عنوان به
 ساير و نقرس آرتريت، در مفصل خشکی
روماتيسمی هایبيماری  

 

Diclofenac 

 

 ايبو پروفن
 کاهش در دارو اين:  التهاب ضد و مسکن

 و عضالت کشيدگی ها، کوفتگی از ناشی درد
 فيزيکی فعاليت و ورزش از ناشی های درد

 تسکين در همچنين دارو اين. دارد کاربرد
است مفيد نيز درد کمر و مفاصل درد  

Ibuprofen 

 

 ويشکا
 

 دردهاي ويژه
مفاصل و عضالني،روماتيسمي،استخواني  

 
 
 

Wish Ca 

 



 برنا گل
 

آفتاب سوختگي  درمان سوختگی درجه اول 
 و سوختگي هاي ناشي از مواد شيميائي

 

اکسايد زينک پماد  
 عفونت مستعد پوستی ضايعات درمان در

 پای سوختگی اگزما، سوختگی، مانند
 مفيد حشرات گزش و خراشيدگی نوزادان،

 است

Zinc Oxide 

 

 مفنايد
 و پيشگيری برای مفنايد: سوختگی درمان
 3 و 2 درجه های سوختگی عفونت درمان
 ضد عوامل بقيه به باکتريايی مقاومت وقتی

رود می کار به دارد، وجود سوختگی  

Mafenide 

 

 سيلور سولفا ديازسن
 به سوختگی پانسمان برای پماد شايعترين
 می سه و دو درجه سوختگيهای خصوص

 از کمتر نوزادان و نارس نوزادان در.  باشد
کرد استفاده کرم اين از نبايد ماه يک  

Silver  
Sulfadiazine 

 

آلفا پماد  
 تاثير که است طبيعی کامال کننده ترميم يک
 آسيب و ها زخم انواع درمان در نظيری بی

دارد پوست های  
ساييدگی و خراش بريدگی، حجامت،  

ديابتی های زخم و بستر زخم  
ابريشن درم از ناشی زخم  
پوستی های بخيه از پس  

 آلفا پماد فرد به منحصر التهابی ضد خواص
شود می التهاب انواع سريع تسکين باعث  
شدن سوز عرق و نوزادان سوختگی ادرار  

ليزر از ناشی التهاب  

Alpha 

 



 پماد سوختگی
پماد موضعی سوختگی دارای خاصيت کاهش 
التهاب پوستی و قابض در ترشحات زخم می 
باشد که از آن در پيشگيری و درمان التهاب 

ناشی از ادرار سوختگی در شيرخواران ، 
تسکين سوختگی های خفيف و زخم های 

می شودسطحی استفاده    

 کاالمين
  –ایوارست  –کاالمکس 

جهت تسکين موضعی خارش يا التهابات 
 –کهير  –خفيف ناشی از آفتاب سوختگی 

و محل گزش حشرات –اگزما   
 

Calamine 
 

پی -ليدوکائين   
 موضعی کننده حس بی عنوان به دارو ينا

 دردهای کاهش ، کوچک هایجراحی در
 و حشرات گزش سوختگی، مانند موضعی

رود می کار به هموروئيد  

Lidocaine  P 

 

 رکوبيزول
گزمای حاد و مزمن، ادرار سوختگی اطفال، 

سوزش وخارش پوست،راش های -التهاب
جلدی،سوختگی ها و زخم های 

سطحی،هموروئيد،التيام محل گزش 
 حشرات،دمل وکورک

Recubizul 
 

 

اچ -ليدوکائين   
  اچ-زایلکس پماد
 مخاطی غشاهای در موضعی حسی بی برای

 اختالالت در التهاب تسکين همچنين و
 از ناشی درد و خارش مانند پوست موضعی

 پوستی تظاهرات خفيف، های سوختگی
 آفتاب سوز، عرق سيستميک، بيماريهای
 بی و اگزما حشرات، گزيدگی سوختگی،

 نرمال، و سالم پوست در موضعی حسی
دارد کاربرد  

Lidocaine  H 
 



 کلو بتازول
 رفع جهت قوی استروئيدی التهاب ضد

 بيماريهای بعضی درمان در مؤثر و التهاب
 درماتيتها، اگزما، جمله از پوستی

 پمفيگوس، پالن، ليکن پسوريازيس،
  پمفيگوئيد

 

Clobetasol 

 

 بتامتازون
 رفع جهت قوی استروئيدی التهاب ضد

 بيماريهای بعضی درمان در مؤثر و التهاب
 درماتيتها، اگزما، جمله از پوستی

 پمفيگوس، پالن، ليکن پسوريازيس،
 پمفيگوئيد

 

Betamethasone 

 

 نيتروفورازون
 

 درجه هایسوختگی در موضعی صورت به
 و پوستی هایعفونت و هازخم ،هسو  دو

 پوست پيوند برای موضع ساختن آماده برای
شودمی مصرف  

 

Nitrofurazone 

 
فالمکسين موضعی کرم  

 
 و جلوگيری برای کمکی داروی عنوان به

 و 2 درجه های سوختگی در عفونت درمان

رود می کار به 3  

 

Flamexin 
 

 آسيکلوير
 که است مطرح ويروس ضد داروی يک  

 خصوص به ويروسی بيماريهای درمان برای
 کار به( تبخال ايجاد عامل) ويريده هرپس

رودمی  

Aciclovir 

 



 مليسان
 

زوناضد ويروس گياهي، ضد تبخال و   
 
 

Mellisan 

 

 مالگل
 ضد آکنه و غرور جواني

 

 

Melagol 

 

 سالويزان
 

درمان موضعی عوارض التهابی ، ميکروبی 
 و دردناک لثه و آفت مخاط دهان

 

Salvizan 

 

 تريادنت

 
دهاني آفت درمان  

 
 

Teriadent 

 

 آفتوپلکس  )  مير تول (
 

 داشتن علت به تبخال و آفت موارد در 
 باعث التهابی ضد و ميکروبی ضد خواص

 بيماری دوره شدن کوتاه و سوزش قطع
گرددمی  

 

Aptoplex  



 زيتونکس

 
 ادراری و صورت تبخال دو هر عليه بر

 تناسلی موثر است
 

Zaitonex 

 
کورتيزون هيدرو  

ضد التهاب استروئيدی جهت رفع عالئم 
سيستميک التهاب و يا خارش در اختالالت 

مزمن پوستی که به حاد و 
دهندکورتيکوستروئيدها پاسخ می  

Hydrocortisone 

 
%1 ناژو ـ کليندامايسين موضعی ژل  

 باکتريو اثر با ولگاريس آکنه ضد ژل يک 
 از باشد می پوست التهاب کاهنده و استاتيک

 های بيماری درمان در همچنين دارو اين
 و اريتراسما ، روزاسه چون ديگری پوستی

شود می استفاده هم فوليکوليت  

Clindamycin 

(Clecin ) 
 

 مومتازون
 عالئم رفع جهت قوی استروئيدی التهاب ضد

 اختالالت در خارش يا و التهاب سيستميک
 پاسخ کورتيکوستروئيدها به که مزمن و حاد
 پوست که نواحی در بخصوص دهند، می

 برخی درمان در مؤثر. است ضخيم
  پوستی بيماريهای

Mometasone 
 

 ديپروکل
 

 با توام پوستی قارچی عفونتهای درمان
خارش و قرمزی التهاب،  

 
 

Diprocol 

 



 کلو بتا زول
  کلوبت موضعی کرم
 خارش يا و التهاب عالمتی تسکين برای
 مزمن و حاد های بيماری از ناشی های

 می استفاده کورتيکوستروئيد به دهنده پاسخ
 شود

Clobet 

Clobetasol  

 ونوگل
 ادم ، وريدی عميق و سطحی واريس درمان

 حس و درد کننده برطرف ، فلبيت ، پاها
هموروئيد ، پا ساق وريدهای سنگينی  

 

Venogol 

 

 کلدراب
 سينه روی بر کلدراب کرم موضعی استفاده

 سرفه تخفيف موجب گردن قدامی قسمت و
.  شود می سرماخوردگی از ناشی های

 سبب نيز مفاصل و عضالت روی آن مصرف
گردد می مواضع اين درد کاهش  

Cold Rup 

 

يرسوتانه  
 

کم کننده و پيشگيري از رشد موهاي زائد 
 صورت

 

 کرم گياهی ريپل گل
 

 دافع حشرات

 

 



 دنتافورت
 

پوسيده دندانهاي درد تسکين  
 
 

 
 

Dentafort 

 
 

زايلوژل موضعی استريل ژل  
 غشاهای موضعی حسی بی ايجاد منظور به 

 معاينه آندوسکوپی، معاينه، از قبل مخاطی
 نای، يا تنفسی دستگاه معاينه گلو، و حلق

 در) ادراری مجاری التهاب درمان و معاينه
رود می کار به( درد تسکين و کنترل  

Xylogel 

 

فلوکورتف موضعی پماد  
 ناشی خارش و التهاب مدت کوتاه درمان در 

 پاسخ شديد تا متوسط پوستی های بيماری از
دارد کاربرد کورتيکواستروئيد به دهنده  

 

Flucortef 

 

 کورتينيل
کورتینیل موضعی پماد  

 از ناشی خارش و التهاب درمان در 
 به دهنده پاسخ پوستی اختالالت

دارد کاربرد کورتيکواستروئيد  

Cortinil 

Hydrocortizon  
 

 پماد ام جی
بواسير از ناشي عالئم رفع  

 و سوزش خارش، درد، خونريزي، مانند
زورپيچ و مقعد سنگيني  

مقعد شقاق  
 

MG 

 



 آنتی هموروئيد
 ديگر و داخلی هموروئيد درمــان جــهت

 راســت التهاب مانند معقدی مجرای اختالالت
 و آزردگی و فيستول با همراه شقاق روده،
شوند می مصرف معقد اطراف خارش  

 
 
 

Antihemorrhoid 

 

 پماد مقعدی رکتول
 

خارش و درد) بيماری عالئم فوری تسکين  
 و التهاب) بيماری عوارض کردن برطرف

 خونريزی
 
 
 

Rectol 

 

 تاکرو ليموس
اگزما موضعی درمان در  

 
 
 
 

Tacrolimus 

 

 ميکوزين
 و واژن ميكروبي قارچي، عفونتهاي درمان

مختلط واژينيت  
 
 
 
 

Mycozin 

 



 لکورکس
 گاردنرالئي و کانديدائي عفونتهاي درمان
 واژن

 
 

Leucorex 

 

 تريپل سولفا
  کرم واژينال تری سولفا

 
 در درمان التهاب واژن کاربرد دارد

 

Sulfa 
 

 کلو تريمازول
کانديزول موضعی کرم  

 پوستی کانديدای قارچی عفونت درمان در 
 و( کچلی) آ تينه آلبيکانس، کانديدا از ناشی

 اطراف بافت های چين التهاب) پارونيشيا
دارد کاربرد( انگشتان ناخن  

Candizol 

Clotrimazole  

 اليدل
 درمان برای موضعی مکر بصورت دارو اين

 را آن که  پوستی آلرژی از ناشی التهاب
 برای فقط.  باشد می نامند می" اگزوما"

 کودکان  برای که است پوست در استفاده

 قابل بزرگساالن و نوجوانان سال 2 باالی

است استفاده  

Elidel 

 

 ژل موضعی آداپالن
 

وولگاريس آکنه  
 

Adapalene 

 



 اريترو مايسين
  اریترولیدین چشمی پماد

 يا ملتحمه سطحی های عفونت درمان در
 به حساس های ارگانيسم از ناشی قرنيه

 همچنين دارو اين. دارد کاربرد اريترومايسين
 نوزادان چشمی های عفونت از پيشگيری در

 کالميديا يا گونوره نايسريا از ناشی
رود می کار به تراکوماتيس  

Erythromycin 
 

 تتراسايکلين
  %1 آئروتکس چشمی پماد

 ناشی چشمی سطحی های عفونت درمان در
 و تراخم مانند باکتريها مختلف های گونه از
 در ملتحمه عفونی التهاب از پيشگيری در

دارد کاربرد نوزادان  

Aerotex  

Tetracycline   

 جنتامايسين

جنتکس چشمی پماد  
 باکتريايی های عفونت موضعی درمان برای 

 قرنيه، التهاب ملتحمه، التهاب شامل چشم
 التهاب قرنيه، های زخم کراتوکنژنکتيويت،

 های ميکروارگانيسم از ناشی...  و ها پلک
رود می کار به حساس  

Gentex  

Gentamicin  
 

 بتامتازون
  بتازونیت چشمی پماد

و پلکی التهاب و آلرژی درمان در  bulbar 
 کره قدامی قسمت و قرنيه التهاب ملتحمه،

دارد کاربرد چشم  
 

 
  Betamethasone 

 



 هيدرو کورتيزون

کورتینیل چشمی پماد  
و پلکی التهابات و آلرژی درمان در   

bulbar ،قسمت و قرنيه التهاب ملتحمه 

دارد کاربرد چشم کره قدامی  

Cortinil  

Hydrocortisone  
 

 ويتامين  آ

  زیروویت چشمی پماد
 کمبود عالئم درمان در موضعی صورت به

 اين. شود می برده کار به چشم در آ ويتامين
 شبکيه آتروفی درمان در همچنين محصول

اندازد می تاخير به را شبکيه کارکرد کاهش  

Xerovit 

Vitamin A  

 سديم کلرايد
  ناتریسالت چشمی پماد

 
 کار به قرنيه ادم موقتی تسکين منظور به

رود می  
 

Natrisalt 

Sodium Chloride 
 

 

 آسيکلووير
ویرولیز چشمی پماد  

 
 ويروس از ناشی ای قرنيه التهاب درمان در 

 محصول اين. دارد کاربرد سيمپلکس هرپس
 زمان طول کاهش باعث موارد بعضی در

 حذف مدت کاهش موارد برخی در و بهبودی
شود می درد کاهش و ويروس  

 

Aciclovir  

 


