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 (بِ تشتیب حشٍف الفبا) :گرد آورندگان

 هجوَعِ هدد ایزاى یهعبٍى ببلیٌی ٍ دارٍعبس، دکتز فبطوِ ایشدپٌبُ -

 عزپزعت هجوَعِ هدد ایزاى ،دکتز فبطوِ فتحی -

 ایفِردکتزی دارٍعبسی ح، فبختِ ٍاحدیدکتز  -

 رببط کزین ( ط)ا رهدیز ٍ هغئَل فٌی دارٍخبًِ حضزت فبطوِ الشُ ،دکتز عیٌب یشداًی -

 

 

 

 

 

 

 :تنظیم

 (اهَر آهَسػ هجوَعِ هدد ایزاى)عبرا ًزی هیغب 
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 :کلیات -

بِ دستِ خطاّای داسٍیی اطالق هیشَد کِ دس آى بِ علت  تشابْات داسٍیی اططالحاً

 (Look Alike Drugs)هشابِ بَدى شکل غاّشی دٍ یا چٌذ ًَع داسٍی هختلف با ّن

ختلف ــم( دس اسن طًشیک داسٍ ٍ یا دس ًام تجاسی آى)هشابِ بَدى اسن چٌذ داسٍ با  

عث ٍلَع اتفالات ٍ تجَیض ًادسست داسٍ بِ بیواس، با (Sound Alike Drugs)باّن 

 .شَدًاگَاس ٍ حتی هشگ بیواس هظشف کٌٌذُ هی

بیي تشابْات داسٍیی ٍ خطای اًساًی سابطِ هستمین بَدُ کِ دس اثش آى، فشد تجَیض 

کٌٌذُ داسٍ دس اثش اشتباُ دس تشخیض اسن داسٍ کِ دس ًسخِ بیواس آٍسدُ شذُ ٍ یا 

دس طَستی کِ دٍ یا چٌذ )سٍ کٌٌذُ داسٍ دس تشخیض شکل دااشتباُ بظشی فشد تجَیض

 .شَدًاپزیش هیجبشاى ، باعث ٍلَع اتفالاتی بعضاً(ًَع داسٍ داسای شکل هشابِ باشٌذ

سفاًِ دس کشَس ایشاى تعذاد خطای داسٍّای هشابِ باال بَدُ کِ بیشتشیي دسطذ أهت

بِ علت ٍجَد داشتي داسٍّایی با شکل )خطای داسٍیی بِ خطا دس شکل غاّشی داسٍ 

ٍ بعذ اص آى خطای داسٍیی دس تشخیض اسن داسٍی ( شکلبٌذی یکساى ٍ ّنبستِ

 .تجَیض شذُ تَسط پضشک است کِ خَد ًیض دسطذ صیادی سا شاهل هیشَد
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 ٍ تلفظ ؽكل، بب دارٍّب اس اعتفبدُ ٌّگبم در خطب بزٍس اس یؾگیزیجْت پ

  :بِ ًكبت سیز تَجِ ؽَد هؾببِ ًبم

 

 دسهاًی پشسٌل ٍ پضشکاى کلیِ بشای هشابِ، ًام ٍ تلفع ،شکل با داسٍّای بِ تَجِ. 1

. است ضشٍسی

 شیَُ بِ بایذ داسٍّا پضشکی دستَسات ًَشتي ٍ تجَیض صهاى دس پضشکاى کلیِ. 2

. بٌَیسٌذ ساٍ دستَسات هشبَطِ  داسٍّاًام  خَاًا ٍ طحیح

 آًْا غاّشی شکل یا ٍ ّالفسِ دس لشاسگیشی هحل اساس بش داسٍّا ایٌکِ جای بِ. 3

: گیشد اًجام هشحلِ سِ دس بایذ داسٍ طاتبشچسب هشخ خَاًذى شًَذ، دادُ تشخیض

 داسٍ بِ دستیابی ٌّگام -

 داسٍ کشدى باص ٌّگام -

 داسٍ هظشف یا ٍ تضسیك اص لبل -

 جْتداشتِ باشذ،  سایج کاسبشد طًشیک ٍ تجاسی ًام دٍ ّش با داسٍیی کِ صهاًی دس. 4

. شَد لیذ پضشکی داسٍیی دس دستَسات بایذ ًام دٍ ّش خطا بشٍص اص جلَگیشی

 ًامبْتش است  پضشکی دستَسات دس هشابِ تلفع با داسٍّا تجَیض صهاى دس پضشکاى. 5

. ًوایٌذ لیذ ًیض فاسسی بِ سا داسٍ
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 سؤال هشبَطِ پضشک اص بایذ ًبَد خَاًا پشستاس جْت پضشک خط کِ طَستی دس. 6

 کوک تأییذ جْت جاًشیي پضشک اص ًبَد دستشس دس پضشک کِ طَستی دس ٍ ًوایذ

 .شَد گشفتِ

 تشخیض؛ صهاى دس بیواساى تَسط هشابِ داسٍّای هظشف اص جلَگیشی جْت. 7

 ًْایت دس ٍ دادُ تَضیح سا هٌضل دس داسٍّای هظشفی کلیِ بایذ پشستاس ٍ پضشک

 صهاى ّش تا بیواساى گشدد لیذ هظشف ساعت ٍ شَد چسباًذُ ایبشگِ سٍی داسٍ ًوًَِ

 شذُ ثبت ساعت با سا خَد ًوًَِ باشذ داشتِ سا داسٍ هظشف لظذ هٌضل دس کِ

. ًوایذ جلَگیشی بشٍص خطا اص ٍ کٌذ همایسِ

 .هشابِ ًام ٍ تلفع با داسٍّای شٌاسایی صهیٌِ دس پشسٌل آهَصش. 8

بِ داسٍّا با اساهی ٍ هخظَص داسٍّای اساهی ٍ اشکال هشابِ الظاق بشچسب صسد . 9

 .دس طَست اهکاىاشکال هشابِ دس داسٍخاًِ 
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مراحل استقرار و اجرای فرایند کار با داروهای با شکل و اسم مشابه در  -

 :بیمارستان

 

شٌاسایی داسٍّای هشابِ اص لحاظ شکل ٍ اسن بش اساس هٌابع هعتبش علوی ٍ  -1

 (فْشست ابالغی ساصهاى غزا ٍ داسٍ)تخظظی

 "داسٍّای هشابِ"بشچسب صسدسًگ استاًذاسد با حذالل دسج عباست تْیِ  -2

 الظاق بشچسب بش داسٍّای هشبَطِ -3

 (اعضای تین دسهاًی)آهَصش بِ ریٌفعاى  -4

 20/01/94جوع آٍسی ًتایج ٍ گضاسش تا تاسیخ  -5

 ...ٍ ( اص سًٍذ آهَصش ٍ اجشا)هستٌذساصی اص طشیك تْیِ عکس ٍ تظَیش  -6
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می مشابه اداروهای با اس
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 جدول داروها با اسامی مشابه

(ی دارٍّبتؽبهل ًبم صًزیک ٍ تجبر)دارٍّب بب اعبهی هؾببِ   

AcetaMINOPHEN  AcetaZOLAMIDE 

AcetoHEXAMIDE  AcetaZOLAMIDE 

APRESOline (Hydralazine)  ADRENAlin (Epinephrine) 

AminoPHYLLIN  AmioDARONE 

AmPHOTERICIN  AmPICILLIN 

Adult Co-TRIMOXAZOLE  Adult COLD 

ACETAMINOPHEN Codeine  ADULT cold 

AldacTON (Spironolactone)  Adult COLD 

HaloPRIDol  AlloPURINol 

AlPREnolol  AlloPURInol 

AciPHEX (Rabeprazole)  AriCEPT (Donepezil) 

AFrin (Oxymetazoline)  ASPIrin 

AlBUTERol  ATENOLol 

TIMolol  ATENolol 

ERYTHromycin  AZITHromycin 

AltacTAZIDE(Spironolacton 

+hydrochlortiazide) 

 AldacTON (spironolacton) 

AlprOSTADIL  AlprAZOLAM 

ANAFRAanil(Clomipramine)  ALFENTanil 

AmIODARon  AmRINone 

AmLODIPine  AMILoride 
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 جدول ادامه 

(ؽبهل ًبم صًزیک ٍ تجبرتی دارٍّب)دارٍّب بب اعبهی هؾببِ   

AmioDARONE  AmiloRIDE 

THEOohylline  AMINOphylline 

DAONil (Glibenclamide)  AMOXil ( Amoxicillin) 

AccuTANE  AccoLATE(Zafirlukast) 

ApreSOLINE(Hydralazine)  AlloPURINOL 

LORazepam  ALPRAZolam 

RANItidine  AMANtadine 

NORtriptyline  AMItriptyline 

AmoxAPINE  AmoxICILLIN 

AmoxIL  AmoxiCILLIN 

ATARAX(Hydroxyzine)  AMOXICILLIN 

AmIODARPNE  AmRINONE 

EnaLAPRil  AnaFRANil 

RABEprazole  ARIPiprazole 

AtARAX(Hydroxyzine)  AtIVAN 

AzithROMYCIN  AzathIOPRINE 

BecloVENT(Beclomethasone)  BacloFEN 

BenTyl(Dicyclomine)  BenADRyl (Diphenhydramine) 

BuPROPion  BuPRENORPHine 

BusPIRone  BuPROPion 
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BromHEXIN  BromoCRIPTine 

carVEDILol  CaPTOPRIl 

OXcarbazepine  CarBAMazepine 

CISplatin  CARBOplatin 

KlonoPIN (Clonazepam)  CloNIDine 

CloMIPHEN  CloNIDINE 

QUInidine  CLOnidine 

CloZAPine  ClonazePAM 

CalcitRIOL  CalcitONIN 

CalciFEDiol  CalciTRIol 

CalciFERol  CalciTRIol 

CephaLOTHin  CefaZOLin 

CefPROZIL  CefAZOLIN 

CefoTEtan  CeFAZolin 

CefOXitin  CeFAZolin 

CefTAZidime  CeFAZolin 

CefTRIAXone  CeFAZolin 

DEFEroxamine  CEFUroxime 

CefUROxime  CefOTAxime 

CefTIZOxime  CefOTAxime 
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CefTAZidime  CefOXitin 

CefTRIAXone  CefOXitin 

CIPRO(Ciprofloxacin)  CEFTIN(Cefuroxime) 

CeftRIAXONE  CeftAZIDIME 

CeftAZIDime  CeftiZOXime 

CipROFLOxacin  CepHALexin 

CeleXA(Citalopram)  CeleBREX 

CeREBYx(Fosphenytoin)  CeLEBREx 

CloBETAZol  ClobUTINol 

CloRAZEPate  CloFIBRate 

ChlorproMAZINE  ChlordiazePOXIDE 

ChlorpHENIRAMine  ChlorpROMAZine 

ChloroproPAMIDE  ChloroproMAZINE 

CyproHEPTADINE  CiproFLOXACIN 

CyproTERONE  CiproFLOXACIN 

ChloramPHENICOL  ChloramBUCIL 

SimethiCONE  CimetiDINE 

LaSIx (Furosemide)  C-lax 

ClomiPRAMINE  ClomiPHENE 

DESIpramine  CLOMIpramine 

KlonoPIN  ClonazePAM 
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(ؽبهل ًبم صًزیک ٍ تجبرتی دارٍّب)دارٍّب بب اعبهی هؾببِ   

LORazepam  CLONazepam 

ClonazePAM  CloNIDine 

CloZAPine  CloNIDine 

ZoCOr(Simvastatin)  CoZAAr (Losartan) 

CycloSPORINE  CycloPHOSPHAMIDE 

CycloSPORINE  CycloSERINE 

CyproTEROne  CyproHEPTADIne 

CytOSAR(Cytarabine)  CytARABINE 

CytOXAN(Cyclophosphamide)  CytARABINE 

CytOXAN(Cyclophosphamide)  CytOSAR(Cytarabine) 

DaPTomycin  DaCTINomycin 

DanTRIUM(Dantrolene)  DanAZOL 

DANorobicin  DOXorubicin 

OSVeral (Deferasirox)  DESFeral(Deferoxamin) 

DeSYREl(Trazodone)  DePO-MEDROl 

SOLU-medrol  DEPO-medrol 

CLOMIpramine  DESIpramine 

IMIpramine  DESIpramine 

DeMEROl(Meperidine)  DeSYREl(Trazodone) 

DoBUTREx(Dobutamine)  DiAMOx(Acetazolamide) 

DOBUTamine  DOPamine 
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 جدول ادامه 

(ؽبهل ًبم صًزیک ٍ تجبرتی دارٍّب)دارٍّب بب اعبهی هؾببِ   

DopRAM (Doxapram)  DopAMINE 

DoxaPRAM  DoxaZOCIN 

DoxEPin  DoxAZOCIin 

DyhydroERGOTAMINE  DydroGESTRONE 

DiTROpan(Oxybutinin)  DiAZEpam 

DigESTIVE  DigOXIN 

DESOXyn (Methamphetamine)  DIGOxin 

DOxepin  DIGoxin 

TRImox ( Amoxicillin)  DIAmox (Acetazolamide) 

DEsIPramiNe  DIsOPYRamiDe 

DipyriDAMOLE  DisopyRAMIDE 

DiazEPAM  DiazOXIDE 

LORazepam  DIazepam 

DyaZIde(Hydrochlorothazide + 

Triamterene) 

 DiaZOXide 

DiPHENHYDRAmine  DiCYCLOmine 

DiphenhydrAMINE  DimenhydrDRINATE 

PACLitaxel  DOCEtaxel 

THIazide  DYazide(Triamteren) 

DoxYCYCLine  DoxEPIN 

IDArubicin  DOXOrubicin 
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(ؽبهل ًبم صًزیک ٍ تجبرتی دارٍّب)دارٍّب بب اعبهی هؾببِ   

FLUoxetine  DULoxetine 

PARoxetine  DULoxetine 

EbetREX(Methotrexate)  EbetAXEL(paclitaxel) 

MELLaril(Thioridazine)  ELavil(Amitriptyline) 

PlaVIX(Clopidogrel)  ElaVIL(Amitriptyline) 

AnaFRANIL (Clomipramine)  EnaLAPRIL 

ELDEpryl (Selegiline)  ENALApril 

HAloxan(Ifofosfamide)  ENdoxan(cyclophosphamide) 

EPINEPHrine  EPHEDrine 

ErythroMYCIN  ErythroPOIETINE 

EtRETINate  EtIDROnate 

SUFenta(Sufentanil)  FentaNYL 

FoliNIC acid  FolIC acid 

ToraDOL(Ketorolac)  ForaDIL(Formoterol) 

FluOROURACIL  FluCYTOSINE 

FluvoxaMINE  FluPHENAZzine 

FluoxETINE  FluvoxAMINE 

FluOXEtine  FluVASTAtin 

FaMOTidine  FuROSEMide 

TOrsemide  FUrosemide 
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(ؽبهل ًبم صًزیک ٍ تجبرتی دارٍّب)دارٍّب بب اعبهی هؾببِ   

FOSAmax (Alendronate)  FLOmax (Tamsulosin) 

GlyBURIDE  GlipiZIDE 

PROgraf(Tacrolimus)  GENgraf 

Gentian VIOLET  GentaMYCIN 

GlyBURIde  GliPIZIde 

GuanFACINE  GuaiaFENsin 

HeSPAN (Hetastarch)  HePARIN 

HydrALAZINE  HydrOXYzine 

HydroCODone  HydroCORTISone 

OMNipen(Ampicillin)  IMIpenem 

ADderal (Amphetamin)  INderal (Propranolol) 

IMURan (Azathioprine)  INDERal (Propranolol) 

ISORDIl (Isosorbide dinitrate)  INDERal (Propranolol) 

IOpamidol  INDApamide 

RiTUXimab  InFLIXimab 

INTROpin ( Dopamin)  ISOPtin (Verapamil) 

Tretinoin  ISOtretinoin 

IsMELIN ( Guanithidine)  IsUPREL(Isoproterenol) 

IsORDIl (Isosorbide dinitrate)  IsUPREl (Isoproterenol) 

LoMOtil(Diphenoxylate)  LaMICtal(Lamotrigine) 

LamISIL(Terbinafine)  LaMICtal(Lamotrigine) 
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(ؽبهل ًبم صًزیک ٍ تجبرتی دارٍّب)دارٍّب بب اعبهی هؾببِ   

LuDIOmil(Maprotiline)  LaMICtal(Lamotrigine) 

LomOTIL(Diphenoxylate)  LamISIL(Terbinafine) 

LamoTRIgine  LamiVUDine 

LaSIX  LaNOXIN 

LEVOxine(Levothyroxine)  LANOxin 

LomoTIL(Diphenoxylate)  LanoXIN 

LIDEx(Fluocinonide)  LASIx 

LoMOTIL(Diphenoxylate)  LaSIX 

LosarTAN  LoraTADINE 

LibrIUM(Chlorodiazepoxide)  LibrAX(Clidinium-C) 

LevOCARNitine  LevETIRAcetam 

LevaMIZOLE  LevoDOPA 

LEVAtol (Penbutolol)  LIPItor ( Atorvastatin) 

LiORESAl ( Baclofen)  LiSINOPRIl 

FOsinopril  LIsinopril 

METHYldopa  L-Dopa 

METHYldopa  LEVOdopa 

LIOthyroNine  LEVOthyroXine 

CALCium carbonate  LITHium carbonate 

LoVASTATin  LoRATADine 

MethoCARBAMOL  MetoCLOPRAMIDE 



 

 38 از  16 صفحه

 

شتی  ردمانی  دااگشنه علىم زپشکی  (یدرییت داروخاهن اهی بیمارستانی)مجمىهع مدد اریان                                                                                                                                                           اریان  و خدمات بهدا

  سامی و اشکال مشابهراهنمای داروهای با ا

 

   

   

 جدول ادامه 

(ؽبهل ًبم صًزیک ٍ تجبرتی دارٍّب)دارٍّب بب اعبهی هؾببِ   

MetroNIDAZOLE  MetFORMINE 

MetIMazol  MetRONIDazol 

METRONIdazol  MEBENdazole 

MeTOLazone  MeBENDazole 

RegLAN(Metoclopramide)  MegACE(Megestrol) 

MORPHine  MEPERIDine 

MeperIDNE  MeprOBAMATE 

MethylPHENIDATE  MethADONE 

Medroxy-PROGESTERrone  Methyl-PREDNISolone 

Prednisolone  METHYL-prednisolone 

Methyl-TESTOSTERone  Methyl-PREDNISolone 

METoprolol  MISoprostol 

MitoXANtrone  MitoMYcin 

NeVIRAPine  NeLFINAvir 

NIZora(Ketoconazol)l  NEoral(Cyclosporine) 

NeurONTIN  NeorAL(Cyclosporine) 

NiMODipine  NiCARdipine 

NiCARdipine  NIFEdipine 

NIMOdipine  NIFEdipine 

VicoDIN (Hydrocodone)  NicoRDIL (Nicorandil) 

NYstatin  NITROstat (Nitroglycerin) 



 

 38 از  17 صفحه

 

شتی  ردمانی  دااگشنه علىم زپشکی  (یدرییت داروخاهن اهی بیمارستانی)مجمىهع مدد اریان                                                                                                                                                           اریان  و خدمات بهدا

  سامی و اشکال مشابهراهنمای داروهای با ا

 

   

   

 جدول ادامه 

(ؽبهل ًبم صًزیک ٍ تجبرتی دارٍّب)دارٍّب بب اعبهی هؾببِ   

NitroPRUSSIDE  NitroGLYCERIN 

DESIpramine  NORTRIptyline 

VascOR(Bepridil)  NORvasc (Amlodipine) 

NAvane(Thiothixene)  NORvasc (Amlodipine) 

OlSALAzine  OlANZApine 

QUEtiapine  OLANZapine 

AMIpaque(Metrizamide)  OMNIpaque(Iohexol) 

ImipeNEM  OmnipaQUE(Iohexol) 

ASAcol(Mesalazine)  OS-Cal(Calcium carbonate) 

OrAP(Pimozide)  OrlEPT(Valproate sodium) 

HYDROcortisone  OXYcodon 

OxyTOCIN  OxyBUTYNIN 

OxyCODON(Oxycontin)  OxyTOCIN 

PYRIDoxine  PAROxetine 

PropAFENONE  PropRANOLOL 

PraVACHol (Pravastatin)  PropRANOLol 

PrIMIdone  PrEDNISolone 

PredniSONE  PrednisoLONE 

PancurONIUm  PancrEATin 

PHENobarbital  PENTobarbital 

PentosTAN(Stibogluconate)  PentosTATIN 



 

 38 از  18 صفحه

 

شتی  ردمانی  دااگشنه علىم زپشکی  (یدرییت داروخاهن اهی بیمارستانی)مجمىهع مدد اریان                                                                                                                                                           اریان  و خدمات بهدا

  سامی و اشکال مشابهراهنمای داروهای با ا

 

   

   

 جدول ادامه 

(ؽبهل ًبم صًزیک ٍ تجبرتی دارٍّب)دارٍّب بب اعبهی هؾببِ   

THEOphylline  PENTOXIfylline 

PerSANTIN (Diptridamole)  PreDNISOLon 

PLAVix(Clopidogrel)  PaXIL (Paroxetine) 

TaxOL (paclitaxel)  PaxIL (Paroxetine) 

PenicillIN  PenicillAMINE 

PROzac (Fluoxetine)  PriLOSEC(Omeprazole) 

PrazEPAM  PrazOCIN 

PrIMAXin(Imipenem/Cilastatin)  PrEMARin(Conjugated 

estrogens) 

ProVERA(Medroxyprogesterone)  PreMARIN(Conjugated 

estrogens) 

ProtROPin(Somatrem)  ProtAMin 

ElAVil(Amitriptyline)  PlASil (Metoclopramide) 

PANAdol (Paracetamol)  PINdolOL 

PLENdil (Felodipine)  PindolOL 

PARLOdel (Bromocriptine)  PINdolOL 

PaRLODel (Bromocriptine)  PaNADol (Paracetamol) 

Savlon (Cetrimide + Chlorhexidine)  Pavulon (Pancuronium) 

PredNISOLONE  PriLOSEC 

PropULSID(Cisapride)  PropRANOLOL 

ProZAC (Fluoxetine)  ProSCAR(Finasteride) 



 

 38 از  19 صفحه

 

شتی  ردمانی  دااگشنه علىم زپشکی  (یدرییت داروخاهن اهی بیمارستانی)مجمىهع مدد اریان                                                                                                                                                           اریان  و خدمات بهدا

  سامی و اشکال مشابهراهنمای داروهای با ا

 

   

   

 جدول ادامه 

(ؽبهل ًبم صًزیک ٍ تجبرتی دارٍّب)دارٍّب بب اعبهی هؾببِ   

PriLOSEC(Omeprazole)  PROzac (Fluoxetine) 

QuiNINE  QuiNIDin 

RisPERIDone  ResERPIne 

RisPERDAL(Risperidone)  ReserPIN 

RibaVIRin  RiboFLAVin 

RifaMPIN  RifaBUTIN 

LisINOPRIl  RisperDAL(Risperidone) 

rOPINIRol  RisperDAL(Risperidone) 

RiFADin(Rifampin)  RiTALin(Methylphenidate) 

RitODRINE  RitALIN(Methylphenidate) 

RANIidine  RIMAntadine 

RisperiDONE  rOPINIRol 

SalMETERol  SalBUTAMol 

SandoSTATIN  SandIMMUNE 

SeRTRALine  SeLEGILine 

Solu-MEDROL  Solu-CORTEF 

STATRol  SOTALol 

SulfADIAZINE  SulfasSALAZine 

SulfisoXAZOLE  SulfasaLAZINE 

SulfADIAZINE  SulfiSOXAZOLE 

ZOLMitriptan  SUMAtriptan 



 

 38 از  20 صفحه

 

شتی  ردمانی  دااگشنه علىم زپشکی  (یدرییت داروخاهن اهی بیمارستانی)مجمىهع مدد اریان                                                                                                                                                           اریان  و خدمات بهدا

  سامی و اشکال مشابهراهنمای داروهای با ا

 

   

   

 جدول ادامه 

(ؽبهل ًبم صًزیک ٍ تجبرتی دارٍّب)دارٍّب بب اعبهی هؾببِ   

SynTHROID(Levothyroxine)  SymmETREL(Amantadine) 

TaxoTERE(Docetaxel)  TaxOL(Paclitaxel) 

ToPIRAMate  ToLNAFTat 

TRENTal(Pentoxifylline)  TEGretol(Carbamazepine) 

PHENTermine  TENormin (Atenolol) 

THIamine  TENormin (Atenolol) 

TetraDECyl SULFATE  TetracyclINE 

TiZANidine  TiaGABine 

TraZODone  TraMADol 

TriamiNICIN  TriamciNOLONE 

TrimiPRAMine  TriamTEREN-H 

VoltAREN(Diclofenac)  UltRAM(Tramadol) 

ValGANciclovir  ValACyclovir 

VecuroNIUM  VancoMYCIN 

VinCRIStine  VinBLAStine 

VeRELan(Verapamil)  VoLTARen(Diclofenac) 

TENex(Guanfacine)  XANax(Alprazolam) 

ZanTAC(Ranitidine)  XaNAX(Alprazolam) 

ZoFRAN(Ondansetron)  ZanTAC(Ranitidine) 

ZoSTRIx(Capsaicin)  ZoVIRax(Acyclovir) 

ZANtac(Ranitidine)  ZYRtec(Cetirizine) 

ZyPREXA(Olanzapine)  ZyrTEC(Cetirizine) 



 

 38 از  21 صفحه

 

شتی  ردمانی  دااگشنه علىم زپشکی  (یدرییت داروخاهن اهی بیمارستانی)مجمىهع مدد اریان                                                                                                                                                           اریان  و خدمات بهدا

  سامی و اشکال مشابهراهنمای داروهای با ا

 

 

 

 

 

مشابه  شکالداروهای با ا

  



 

 38 از  22 صفحه

 

شتی  ردمانی  دااگشنه علىم زپشکی  (یدرییت داروخاهن اهی بیمارستانی)مجمىهع مدد اریان                                                                                                                                                           اریان  و خدمات بهدا

  سامی و اشکال مشابهراهنمای داروهای با ا

 

 

 

 فهرست داروها با اشکال مشابه

  عدین کلزاید –پتبعین کلزاید  –دکغتزٍس  –لیدٍکبئیي ٍیبل 

 

 

 

 

 

 

  عزهبخَردگی اطفبل -لٍَتیزٍکغیي قزؿ 

 
  عفتی سٍکغین –عفتبسیدین ٍیبل 

 

 

 



 

 38 از  23 صفحه

 

شتی  ردمانی  دااگشنه علىم زپشکی  (یدرییت داروخاهن اهی بیمارستانی)مجمىهع مدد اریان                                                                                                                                                           اریان  و خدمات بهدا

  سامی و اشکال مشابهراهنمای داروهای با ا

 

 

 

  اعتزپتَهبیغیي –آهپیغیلیي  –ًٍكَهبیغیي  –کلَگشاعیلیي ٍیبل 

 

  آهپی عیلیي –عفَتبکغین ٍیبل 

 
 

  6.3.3پٌی عیلیي  -1200پٌی عیلیي  – 800پٌی عیلیي ٍیبل 

 

 

 

 



 

 38 از  24 صفحه

 

شتی  ردمانی  دااگشنه علىم زپشکی  (یدرییت داروخاهن اهی بیمارستانی)مجمىهع مدد اریان                                                                                                                                                           اریان  و خدمات بهدا

  سامی و اشکال مشابهراهنمای داروهای با ا

 

 

 

  اًدٍکغبى -ٍیبل َّلَکغبى 

 

 

 

 

 

 

 

  ًئَعتیگویي –آهپَل اکغی تَعیي 

 

 

 

 

 

 

  ٍیتبهیي کب -فزٍسهبیدآهپَل 

 

 

 

 

 



 

 38 از  25 صفحه

 

شتی  ردمانی  دااگشنه علىم زپشکی  (یدرییت داروخاهن اهی بیمارستانی)مجمىهع مدد اریان                                                                                                                                                           اریان  و خدمات بهدا

  سامی و اشکال مشابهراهنمای داروهای با ا

 

 

 

 عبیوتیدیي  -کلیٌداهبیغیي  آهپَل 

 

 

 

 

 

  دگشاهتبسٍى -هتَکلَپزاهیدآهپَل 

 

 

 

 

 

  فزٍسهبید -هتَکلَپزاهید -کلزفٌیزاهیي آهپَل 

 

 

 

 



 

 38 از  26 صفحه

 

شتی  ردمانی  دااگشنه علىم زپشکی  (یدرییت داروخاهن اهی بیمارستانی)مجمىهع مدد اریان                                                                                                                                                           اریان  و خدمات بهدا

  سامی و اشکال مشابهراهنمای داروهای با ا

 

 

 

  بزم ّگشیي –پزٍهتبسیي  –دگشاهتبسٍى آهپَل 

 

 

 

 

 

 

 فٌَببربیتبل -آهپَل آتزٍپیي 

 

 

 

 

 

 

 

  آتزٍپیي –آهپَل ّپبریي 

 

 

 

 



 

 38 از  27 صفحه

 

شتی  ردمانی  دااگشنه علىم زپشکی  (یدرییت داروخاهن اهی بیمارستانی)مجمىهع مدد اریان                                                                                                                                                           اریان  و خدمات بهدا

  سامی و اشکال مشابهراهنمای داروهای با ا

 

 

 

 دیكلَفٌبک -ؽیبف ایٌدٍهتبعیي 

 

 

 

 

 

  لَپزاهید -قزؿ هتَکلَپزاهید 

 

 

 

 

 

  تزی فلَپزاسیي –قزؿ کلزدیبسٍپَکغبید 

 

 

 

 

 



 

 38 از  28 صفحه

 

شتی  ردمانی  دااگشنه علىم زپشکی  (یدرییت داروخاهن اهی بیمارستانی)مجمىهع مدد اریان                                                                                                                                                           اریان  و خدمات بهدا

  سامی و اشکال مشابهراهنمای داروهای با ا

 

 

 

  پزاسٍعیي –قزؿ عتیزیشیي 

 

 

 

 

 

  75عیٌبریشیي  -25قزؿ عیٌبریشیي 

 

 

 

 

 

  بی پیزیدیي –قزؿ آًتی ّیغتبهیي 

 

 

 

 

 

 



 

 38 از  29 صفحه

 

شتی  ردمانی  دااگشنه علىم زپشکی  (یدرییت داروخاهن اهی بیمارستانی)مجمىهع مدد اریان                                                                                                                                                           اریان  و خدمات بهدا

  سامی و اشکال مشابهراهنمای داروهای با ا

 

 

 

 

 هدرٍکغی پزٍصعتزٍى -ّیغتیدیي قزؿ بتب 

 

 

 

 

 

 

 

  1اعتزادیَل ٍالزات  -50عیپزٍتي قزؿ 

 

 

 

 

 

 

 

  اعتبهیٌَفي  -400ٍ  200آعیكلَیز 

 

 

 

 

 



 

 38 از  30 صفحه

 

شتی  ردمانی  دااگشنه علىم زپشکی  (یدرییت داروخاهن اهی بیمارستانی)مجمىهع مدد اریان                                                                                                                                                           اریان  و خدمات بهدا

  سامی و اشکال مشابهراهنمای داروهای با ا

 

 

 

 

  5فَلیک اعید   -20ٍ  10اتَرٍاعتبتیي 

 

 

 

 

 

 

 

 25لَسارتبى   -تَلتزٍدیي 

 

 

 

 

 

  فَلیكَفز -40فبهَتیدیي 

 

 

 

 

 

 



 

 38 از  31 صفحه

 

شتی  ردمانی  دااگشنه علىم زپشکی  (یدرییت داروخاهن اهی بیمارستانی)مجمىهع مدد اریان                                                                                                                                                           اریان  و خدمات بهدا

  سامی و اشکال مشابهراهنمای داروهای با ا

 

 

 

 

 تئَفیلیي جی -پٌتَکغی فلیي 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٍراپبهیل -5دیبسپبم 

 

 

 

 

 

 

 

 ًٍَعتبت -داکغی عبکلیي 

 

 

 

 

  



 

 38 از  32 صفحه

 

شتی  ردمانی  دااگشنه علىم زپشکی  (یدرییت داروخاهن اهی بیمارستانی)مجمىهع مدد اریان                                                                                                                                                           اریان  و خدمات بهدا

  سامی و اشکال مشابهراهنمای داروهای با ا

 

 

 

 

 10دٍکغپیي  -سیٌک عَلفبت 

 

 

 

 

 

 

 

 فلَکًَبسٍل -اهپزاسٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 گلَکَس اهیي -گبببپٌتیي 

 

 

 

 

 

 



 

 38 از  33 صفحه

 

شتی  ردمانی  دااگشنه علىم زپشکی  (یدرییت داروخاهن اهی بیمارستانی)مجمىهع مدد اریان                                                                                                                                                           اریان  و خدمات بهدا

  سامی و اشکال مشابهراهنمای داروهای با ا

 

 

 

 

  بزهَکزیپتیي -0/5بتبهتبسٍى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعپزیٌَ الکتَى -گلی بٌكالهید 

 

 

 

 

 

 

 

 300 1ةٍیتبهیي  -ًبلییدیكغیک 

 

 

 

 



 

 38 از  34 صفحه

 

شتی  ردمانی  دااگشنه علىم زپشکی  (یدرییت داروخاهن اهی بیمارستانی)مجمىهع مدد اریان                                                                                                                                                           اریان  و خدمات بهدا

  سامی و اشکال مشابهراهنمای داروهای با ا

 

 

 

 

 300 1ٍیتبهیي ة -325اعتبهیٌیفَى 

 

 

 

 

 

 

 

 

  کتَتیفي -1لَراسپبم 

 

 

 

 

 

 

 

  20عیتبلَپزام  -15فٌَببربیتبل   

 

 

 

 



 

 38 از  35 صفحه

 

شتی  ردمانی  دااگشنه علىم زپشکی  (یدرییت داروخاهن اهی بیمارستانی)مجمىهع مدد اریان                                                                                                                                                           اریان  و خدمات بهدا

  سامی و اشکال مشابهراهنمای داروهای با ا

 

 

 

 

 300ریببٍیزیي -50فلَکًَبسٍل 

 

 

 

 

 

 

  5االًشاپیي  -5علضیلیي 

 

 

 

 

 

 

 

 100ٍ200داًبسٍل 

  



 

 38 از  36 صفحه

 

شتی  ردمانی  دااگشنه علىم زپشکی  (یدرییت داروخاهن اهی بیمارستانی)مجمىهع مدد اریان                                                                                                                                                           اریان  و خدمات بهدا

  سامی و اشکال مشابهراهنمای داروهای با ا

 

 

 

 دایوتیكَى  -هت فَرهیي 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دیوي ّیدریٌبت –پزٍپیل تیَاٍراعیل 

 

 

 

 

 

 

  فٌبسٍپیزیدیي –ة کوپلكظ 

 

 

 

 

 

 



 

 38 از  37 صفحه

 

شتی  ردمانی  دااگشنه علىم زپشکی  (یدرییت داروخاهن اهی بیمارستانی)مجمىهع مدد اریان                                                                                                                                                           اریان  و خدمات بهدا

  سامی و اشکال مشابهراهنمای داروهای با ا

 

 

 

 

  ّیدرٍکلزتیبسید – 40عیتبلَپزام 

 

 

 

 

 

 

 

 

  درصد10ٍ درصد5اهیٌَاعید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38 از  38 صفحه

 

شتی  ردمانی  دااگشنه علىم زپشکی  (یدرییت داروخاهن اهی بیمارستانی)مجمىهع مدد اریان                                                                                                                                                           اریان  و خدمات بهدا

  سامی و اشکال مشابهراهنمای داروهای با ا

 

 

 

 

 

 :هٌببع

 کبرگبُ ّوبیؼ عزاعزی هعبًٍیي غذا ٍ دارٍ در هؾْد -1

2- www.who.com  

3- ISMP.org 

 

http://www.who.com/
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