بسم هللا الرحمن الرحيم

LAXATIVES

ملعقة  2مرات ٌومٌا 5 LE
 01نقط ٌومٌا

صغٌرة

احلامل و األطفال

)Lactulose (syrup

(drops) 2LE

Picolax

Enemax
للرضع Glycerin (supp) Ad , PED 1LE
Laxel (eff) 3LE
Nassar (tab) 1.5LE
لضعف حركة األمعاء Prostigmine (tab) 3LE
اإلسهال

لؤلمٌبا

قرص  2مرات ٌومٌا Antinal (cap , susp) 5LE
قرص2مرات ٌومٌا لمدة 7أٌام Flagyl ( susp , tab) 6LE
لئلسهال مع المغص (Entocid – H (tab
 7أٌام ملعقة  2مرات أو قرصٌن كل  8ساعات  7/أٌام )Furazol (susp , tab

اإلسهال البكتيري في األطفال (إسهال الصيف):
ملعقة كل  01ساعة بعد األكل Septazole susp
ملعقة  2مرات بعد األكل Antinal susp
Pyral syrup
2مرات ٌومٌا
 2مرات قبل األكل Visceralgine syrup

اإلسهال عنذ انرضع
ملعقة  2مرات ٌومٌا kapect susp
½ كٌس علً  01سم ماء smecta
2مرات ٌومٌا ً spasmotal drops
Rehydrane packet
كٌس على 111مل ماء ٌعطً  04مل بعد كل مرة إسهال

Irritable bowel syndrome:

عسر
الهضم
)Spasmo amrase (tab
)Spasmodigestin (tab
)Zymogen forte (tab

قرصٌن  2مرات ٌومٌا قبل األكل بنصف ساعة Brane tab
قرص  2مرات ٌومٌا (علبة واحدة) Librax
قرص  2مرات قبل األكل بنصف ساعة Colona
قرص  2مرات بعد األكل Spasmoamrase

المغص واإلنتفاخ عند األطفال:
عند اللزوم Visceralgin syrup
ملعقة  2مرات Simethicone susp
ملعقة كبٌرة  2مرات Postine digestive syrup
المغص و األنتفاخ عند الرضع :
½مملعقة  2مرات Gripe water syrup
ملعقة  2مرات Spasmotal drops
ملعقة 2مرات بعد الرضاعة Simethicone drops

االنتفاخ
3LE

13LE

)Primperoxane (tab
Disflaty
)(tab
)Mentothicone (cap
)Meteospasmyl (cap

إضطربات
القىلىن

Colona (tab)
Tritone (tab)

10LE
1x3

المغص

ببببل
Visceralgin
( syrup ) 1x3
Buscopan Plus (tab)
Spasmofen (amp)
 لؤلطفا ل و الرضع:

Baby quiet (syrup)
Baby rest (drops)
Spasmotal (drops)
Renal, biliary drugs

Oxalate
Epimag

Renal colic :
Spaspasmfen amp
Uricol
كٌس علً نصف كوب ماء
Rowatinex cap  مرات قبل األكل2 كبسولتٌن

in urine analysis :
(sachets) ً مرات ٌومٌا2 كٌس علً نصف كوب ماء

Lower UTI :

Uvamin (mild ) (cap) 10LE  أٌام4  ساعات لمدة5 كبسولة كل
UTI : Noracin 400 (severe*) (10 tab) 18 LE  أٌام7  ساعة ٌعد األكل لمدة01 قرص كل
*severe if pus cells > 30 /HPF
القئ
والغثيان

Cortigen B6 (amp) ad ,ped 4 LE
Vomistop (cap) قرص قبل النوم أو عند اللزوم
Primperan ( Tab ,amp)  مرات ٌومٌا2 قرص قبل األكل بنصف ساعة

(hiccup)

للحمل:

Ezadoxine
قرص قبل النوم
Dizirest B 6 (1ST 3 Months)
*Dramenex (sultan) (cap ) ً مرات ٌومٌا2 قرص

لدوار البحر و الترجٌع والغثٌان عند المسافرٌن

الحمىض
ة
Epicogel (mucogel) (susp)  مرات ٌومٌا مضاد لئلنتفاخ2 ملعقة كبٌرة
Zantac (tab) (300 1x1 , 150 1x2) ( 20LE) للحموضة مرة واحدة
Ranitidine
)(أرخص
Famotin 20mg (tab) for recurrence مرة واحدة لٌبل

Peptic ulcer :

Peptic ulcer for 2 w :
Omepral cap 4w كبسولة مرة واحدة ٌومٌا قبل العشاء
Claribiotic 500 cap
 ساعة01 كبسولة كل

Omepral (cap) كبسولةقبل األكل مرة واحدة ٌومٌا لمدة شه ر
Conaz (10tab) 16LE  مرات ٌومٌا2 قرص
Gastrofait 500 , 1000 (tab) قبل الفطار والعشاء
الديدان

*  البلهارسٌا:
Distocide 600 mg

during meals 20-40mg/kg

(tab)

*Tinea saginata & soleum H nana :
Yomesan (mirazid cap)

1 or 2 doses

 فوار بعد ذلكlaxelأقراص للمضغ تمضغ جٌدا ثم تبلع بالماء فً الٌوم األول أربع أقراص مرة واحدة ثم قرصٌن ٌومٌا لمدة أسبوع وٌؤخذ
ًللباق
 مرات ٌومٌا2 كٌس علً نصف كوب ماء

Bendax ( tab 200mg ,susp 100mg/5ml
 مل مرة21  مل من زجاجة11  اٌام أو2  قرصٌن مرة واحدة ٌومٌا لمدةstrongylodiasis ,taeniasisقرصٌن مرة واحدة و
ٌومٌا ممكن ٌكرر بعد أسبوعٌن ثم أربعة
Fluvermal (susp)  أٌام ممكن ٌكرر بعد أسبوعٌن ثم أربعة2  ساعة لمدة01 ملعقة كل
واحدة

Antiver

 أٌام ال ٌؤخذ فً الحمل2 قرص مرتٌن ٌومٌا لمدة

Hyperuricaemia & gout

Chronic :
Zyloric (allopurinol) 100 , 300 mg (tab)

مجم علً جرعتٌن811-111

Acute:

Urosolvine(cholchicine) (eff)

1x3 not with NSAIDs& renal and hepatic pts

Common cold

Night & Day (tab) 1 x 2
Cafamol (tab) 1 x 2
Congestal syrup
: الربد عند األطفال
Rhinostop drops
1x3
Curisafe 250 susp 1 / 12h
megafen syrup 1x3

Cough

Dry :

Otrivin baby saline drops 2x3
Curisafe 100 drops 1 /12h
Cetal drops , syrup 1x3

: لألطفال والرضع
sinecod syrup/2 drops 3time الجافة
mucophylline + bisolvon  بلغم+
syrup / 7 drops 3times

Codilar , sinecod (syrup)
Tuscapine
(syrup)

Wet :

: الربد عند الرضع

: الكحة اجلافة

Codilar (sinecod) syrup

 مرات بعد األكل2 ملعقة كبٌرة0½

Ventoline 2mg tab

 مرات بعد األكل2 قرص

Vendexine syrup

 أٌام2 ملعقة كبٌرة مرتٌن ٌومٌابعد األكل لمدة

Bronchophan,Ventoline Expect ,Guava Trix (syrup)
BroZedex
(syrup)
Tusskan
(syrup)

: انكحة انمصحىبة ببهغم
Mucophylline syrup
 مرات بعد األكل2  ملعقة كبٌرة0½

Bronchial Asthma

O2

Vendexine

40-60 %

syrup

 أٌام2 ملعقة كبٌرة بعد ااألكل مرتٌن ٌومٌا لمدة

Stage I :Nebulizer
2ml Normal Saline + 0.25 mg Atrovent(Ipratropium Bromide) + 2.5 mg
Farcoline(salbutamol) NB :IF 2 amp greater improvement
Stage II :Infusion:
Glucose 5% + Solu-cortef (vial) (hydrocortisone 100mg)+ amp minophylline +
Bisolvon (amp)

STAGE III:inbetween attack:
1- Clenil (inhaler)  بخة مساءا1بخة صباحاو1
2 –Quibron (tab)  ساعة وتشرب سوائل كثٌر01 ½ قرص كل
Bricanyl (syrup) للحمل

: األزمة فً األطفال
Minophylline ped .supp.  ساعة01 لبوسة كل
Zaditen syrup  شهور5 ساعة لمدة01 ملعقة كل
Bisolvon drops  مرات ٌومٌا بعد األكل2 نقط
Apidone syrup  أٌام وال ٌكرر4  مرات ٌومٌا لمدة2 ملعقة

Anti Histaminic

Fenistil (tab , syrup )
Avil amp , tab , syrup

Topical :
Allergex (cream) 1.5LE

1x2

Non sedative

For Insect bite – urticaria – eczema – angioedema – food & drug allergy - allergic
rhinitis – allergic conjunctivitis
Allerfen ( 60 , 180 tab)
Claritine

(Tab 10 , Syrup 5)

قرص مرة واحدة ٌومٌا

Corticosteroid

Epidron (vial) حقنة عضل مرة أو أكثر حسب الحاجة
Diprofos (amp ) 15LE kenacort ( vial )
عضل مرة واحدة فقط
Apidone (syryp) (dexa & chlorpheneramine)  مرات2  مرات وللكبار ملعقة2  مرات لؤلكبر ½ ملعقة2 لؤلطفال ¼ ملعقة
Sexual

Vivecta
Vigadol
مخدر موضعى:

Spearmint (spray)
لآلالم الجماع للمرأة

KY gel

:

:

لبناء العضبلت

Decadurabolin (25-50) amp weekly
Vitamins
حقنة كل أسبوع فً أول شهرٌن ثم كل شهر لمدة  2شهور (Biovit 12 (amp) (macrocytic anaemia
Erthropiotin
)(vial
حقنة  2-0مرات أسبوعٌا )37LE (anaemia in RF
إللتهاب األعصاب فً كبار السن والسكر حقنة كل أسبوع ( Neurobion (amp
قرصٌن بعد الفطار مقوللذاكرة )Activate 200 (tab
)Vit D D3 natural 4500 (drops
)Ginseng GK 850 (Cap) JOKAR 1200 (Cap) Ginkor forte (cap
:فٌتامٌنات للرضع
Bebe vit (drops) ½ droper once daily
 :لؤلطفال
ملعقة  2مرات ٌومٌا قبل األكل
للوقاٌة من الكساح

(زٌت كبدة الحوت ) ملعقة  2مرات ٌومٌا

)Vitamount (syrup
)LMCO seas (syrup
 :للكبار

كبسولة مرة واحدة بعد الفطا ر

)(cap
تنظٌم الساعة البٌولوجٌة

Supravit
 ) 6 LEفاٌزر) Viterra plus
(جبلكسو) Vitamax plus
)Vitona plus (36 compound
قرص قبل النوم )Vivamax 3 (Cap
 :فاتح للشهٌة

ملعقة  2مرات قبل األكل بنصف ساعة

)Tres – Orix Forte (Syrup
 :بناء األجسام

لؤلطفال ملعقة علً كوب لبن وللكبار ملعقتٌن علً كوب لبن2مرات ٌومٌا

) Weight gainer (powder
األنيميا ونقص الكالسيوم

Osteoporosis
نقص الكالسٌوم ( النمو والتسنٌن والحمل والرضاعة والٌأس والغسٌل الكلوي ولٌن العظام ) )Evista 60 (tab
كٌس فوار مرة واحدة بعد األكل )Calcium Sedico (eff) (Ca , D , C
FerroCal (cap) (Ca , D , C , Iron , Zn , Folic acid ) once daily

Iron deficiency anaemia
 1-0كبسولة مرة واحدة ٌومٌا ٌناسب الحمل Haemoton (cap) GSK 10 LE
لمنع األنٌمٌا أثناء الحمل كبسولة مرة واحدة ٌومٌاً Obron (40cap) pfizer 6LE
ofeFl (cap) (ferrous sulfate) once daily
لو فشل  oralبعد  5-3شهور نستخدم  parenteralمثل jectofar

المسكنات

 لؤلطفال:

nffaefM (syrup) (pa+ibu) 2.75 LE
nemefM (syrup) 4.5LE 3X1
dFnavhN (syrup) 2 LE
VffakshMf (supp)
nFhpghM-K
drops & Supp 1x1

 مرات ٌومٌا2 ملعقة

 للكبار:

naeFefM(30tab) 7.5LE (pa500+ibu400)  مرات ٌومٌا2 قرص
nFhpghMD (amp) 6LE  ساعة01 حقنة كل
malaehaC 25 / 50 (10cap) 9LE  ساعة01 كبسولة كل
dMNFvhN (cap & vial (  مرات ٌومٌا2 كبسولة
sflFhfhM & semNhk amp
 ساعة01 حقنة كل
CfchvaC & Anti cox II (7.5&15) (Cap & amp & supp )

مرة واحدة بعد األكل

 المسكنات بروشتة:
nvmpaM (tab & amp (  مرات3  حقنة/  مرات2 قرص
dahmehM (amp (  حقن ورٌد ببط أو تحت الجلد أو عضل3 إلى
oeaCaNFl (amp) (n't in renal &hepatic pts
hMfnflghN 50 & 100 (amp)

ANTAGONIST:

dahFcFMf (amp (

 مجم01  دقائق حتى التحسن أو2  أمبول كل4 -0

Muscle relaxant
nMolgin (20 cap) 10 LE  مرات ٌومٌا2 كبسولة
Dimra (tab)
Myolastan (tab) 18 LE لتقلص العضبلت الشدٌد
Antibiotic
 لؤلطفال:

Ibidroxil , Curisafe 125 , 250 (drops100 ,susp) 8 LE
Cefotax 250, 500 (vial) 6LE  ساعة01 حقنة كل
Flumox 250 , 500 (susp , vial)  ساعات5 كل
E-mox 125 , 250 4.5LE  ساعات8 ملعقة كل
Hibiotic 156 ,312 15LE (susp)  ساعات8 ملعقة كل
Septrin (Susp)  ساعة01 ملعقة كل
Erythrocin (susp)  ملعقة كل ساعات/ فً حساسٌة البنسٌللٌن

 ساعة01 ملعقة كل

 الحمل:

Ceporex (125,250,500,1000) (Tab 15LE , vial 8LE susp 10LE)
Cephotax (vial)  ساعة01 كل
Flumox
Emox (Cap , vial )  ساعات8 كبسولة كل

 ساعات5 كل

Ampicillin
 الكبار:
Cefotax 1000 (vial)  ساعة01 حقنة عضل أو ورٌد كل
Ibidroxil 500 Cap 6LE , 1000Tab 9LE
 ساعة01 كبسولة كل
Flumox 500 , 1000 (16cap 12LE , vial 6LE)  ساعات5 أو حقنة كل
Septrin & sutrim &Septazole Forte (tab)  ساعة01 قرص كل
Curisafe cap 1x12

كبسولة

Angina

During attack :
Angised 0.5 (tab)

MIل

 دقائق وإال ٌُحول للمستشفى01  أقراص كل2 قرص تحت اللسان وٌكرر لعدد

Inbetween attack :
1 - Nitrocare SR
2- Isoptin (tab)

2.5,6.5,9 (cap)

 مرات ٌومٌا2 كبسولة

 مرات ٌومٌا2 قرص

Hypertension

5 or black

< 55 y or not black
ACE
Capoten 25 , 50 (tab)

10 LE

>55 y or black
CCB:
Isoptin 80 (tab)

قرص مرتٌن ٌومٌا قبل األكل بساعة

Enalapril 5 ,20 (tab) 17LE
قرص مرة واحدة ٌومٌا

 أقراص مرتٌن ٌومٌا5-0

Epilat 10 , 30 (cap) 5LE
 مرات ٌومٌا تقرش ثم تبلع فً الطوارئ2 قرص

± ß Blocker :

± Diuretic :

Ateno 50 , 100 (tab) 3LE

Aldactazide (tab)

قرص مرة واحدة مساءأ

قرص مرة واحدة ٌومٌا

Moduretic (Tab)
 قرص ٌومٌا أو ٌوم بعد ٌوم1- ½

In Emergency :
If systolic is high Lasix 40 (5amp) 3 LE
If diastolic is high Epilat كبسولة تحت اللسان

ٌستحسن من غٌر محلول

 الحمل:

Aldomet 250 (tab)

قرص مرتٌن ٌومٌا

hypotension

Hypotension:: sever cases give amp dexamethasone

Effortil ( tab 5 , drops 7.5) 4LE ً مرات ٌومٌا2  نقط01
Gutron (tab , drops) 5LE  مرات قبل األكل2 قرص

Orthostatic Hypotension:
Fall in S ≥ 20 , D ≥ 10 (ask for ; blood sugar , urea , Hb)
Astonin H (20 tab) 5LE
قرص مرة واحدة قبل األكل

standing

-10
+10

 منشط للدورة الدموٌة:

Stugeron 25 tab 11 LE
قرص صباحا وق رص مساءا
+ Trental tab قرص صباحا وقرص مساءا
+ Ginkor forte (cap) 22 LE  مرات بعد األكل2 كبسولة
Meniere :
Betaserc 8 , 16
tab  مرات ٌومٌا2-1 قرص
+ Vascular cap
 ساعة بعد األكل01 كبسولة كل
 لوقف النزٌف:
Konakion 5 amp 35LE  ساعة01 حقنة عضل كل
 لتصرٌف الكدمات:

Alphintern 20 tab 12LE

قرص مرتٌن ٌومٌا

 منشط ألداء المخ:

Nootropil (200 syrup ,400 cap , 800 tab , 1000 amp) 12LE

 مرات ٌومٌا2-1

 مضاد لئلكتئا ب:

Fluoxetine cap

كبسولة مرة واحدة ٌومٌا

 الجلطة:

Clexane 20,40,60,80 40-80u /sc/12h

prophylactic

20-40 u / sc /12h

Epilepsy
partial
Generalized
Simple , complex
Grand mal , absence , tonic clonic , myoclonic
Tegretol tab 200 , CR100 , CR400 Syrup100
Depakine 200 tab depakine chrono once daily
<1 y 100- 200
1-5 y 200-400
15 – 30 mg /kg/day
5-10 y 400-600
10-15y 600- 1000 على مرتٌن
 إلتهاب األعصاب:
Gaptin 100, 300 , 400 cap كبسولة مرة واحدة ٌومٌا
 التبول اللٌلى:
Uripan (tab , syrup) 9LE قرص أو ملعقة عند النوم
Minirin (nasal spray( 103 LE بخة عند النوم مع رفع الرأس
Tofranil ( 10, 25 tab) 2LE  قرص قبل النوم1-0
 المهدئة:
Buspar 10 , 15 (tab) 11 LE
 مرات ٌومٌا2  مرات ٌومٌا2 ) مجم(½ قرص4
Neuril 2 , 5, 10 (tab , amp) 2LE  مرات ٌومٌا2 قرص
Anti fungal

Systemic :
Fungican (1cap) 10LE كبسولة مرة واحدة لف طرٌات المهبل
Arozole 100 (14 cap) 56 LE Vulvovaginitis 200 mg /2 daily/ 7 days

P. versicolor 200 mg / 1daily /7days
Dermato
200mg/ 1daily / 7days
Kizole (10 tab) 18 LE قرص مرة واحدة أثناء األكل لمدة أسبوع على األقل
Griseovin (susp)
 مرات ٌومٌا2 ملعقة صغٌرة

Topical :

Bacterial vaginal infection
Bidalkin powder
كيس عهى نتر ماء بارد مرتيه يىميا

Betadine supp 1x1x7
Amrizole500 tab

 مرات بعذ األكم3 قرص
Closol (spray) 6.5 LE candida
مرتٌن ٌومٌا
Ibidroxil cap 1/2/7
Trosyd (cream , solution for hairy areas ) 8LE
tinea
Fungiban (lamisil) (gel )
مرتٌن ٌومٌا
Vaginal fungal infection :
Daktarin (cream) 6LE
Flucoral 150 mg كبسولة اسبوعٌا لمدة اسبوعبن

Betadine vaginal douch كٌس علً لت ر ماء مرتٌن
Gynotrosyd vaginal supp  مرات ٌومٌا2

 روشتة التٌنٌا:

Griseovin
 مرات ٌومٌا2 ملعقة
Nizoral (curazole H) shampoo  دقائق01 مرتٌن أسبوعٌا ٌوضع علً الشعر
Lamisil ( ceam ) 15 LE

Vaginal :
Gynetrosyd ( vaginal tab ,  أٌام أخرى2  أٌام وٌكرر أن لم ٌتحسن2 مرة واحدة ٌومٌا لمدة
Amrizole N (vaginal supp) candida
لبوسة مرة واحدة لمدة أسبوعٌنcream
Canesten (vag. Tab100 , 500)  أٌام2 قرصٌن فً المهبل مرة واحدة لمدة
Betadine
(vaginal douch)
Premarin (cream) ) estrogen  ٌوم كل شهر (لتقلٌل أعراض سن الٌأس13 مرة واحدة لمدة
Instead of premarin we can use cidolut nor and can be used to delay menses 1 tab 3 times daily5 days before

Topical corticosteroid :eczema +itching
Cream
Once daily
Oint
Twice daily
Betnovate (cream , oint) 5LE ( high potency )
Betaderm (cream , oint ) 2.5LE (intermediate potency)
Locasalen(oint) 4LE , diprosalic(cream 4 LE ,lotion 9LE) (CST + Salicylate)
 لعبلج الصدفٌة واألكزٌما المستعصٌة لٌس بها كورتٌزونات:
When CST is CI as infants , children , pregnancy , DM in long term therapy

Bioclear (lotion , gel ) 4 LE
Elidel 120LE ًمرتٌن ٌومٌا

مرتٌن ٌومٌا

When infection is superadded :
Quadriderm

(ceam)

bed sores , skin ulcer :
Rofa gel 27LE

4.5LE

مرتٌن ٌومٌا

:إلتهاب احلفاض
Baby quard creamمرتٌن أو عند تغٌٌر الحفاض
Kenacomb cream  مرة ٌومٌا1-0

Warts , corns :
Collomack paint 6.5LEمرتٌن ٌومٌا

Wound healing :
Mebo (cream) 16 LE
Iruxol (oint) 20 LE

1 X 1 X 8W

تشققات الجلد

:
Hipanten (cream ) 6LE 1X2
Panthenol (cream )
Purelan (cream ) تشققات الحلمة
 الحروق:
Betadine (solution , oint ) 2 LE لٌس فً الحمل
Dermazine (cream ) 3LE
Fucidine (cream , oint ) topical antibiotic 1 x 2-3

Sofratull gauz

Gonorrhea:
Cefobid vial حقنة واحدة عضل وال تكرر
Rimactane 300 cap  أٌام2  ساعات لمدة8 كبسولة كل
Urisept  مرات بعد األكل2 قرص

Topical antivirus :
Novirus (cream ) كل أربع ساعات
Mouth wash :
Betadine MW  دقائق2 لمدة
Oracin
Tantum verde

مرات2

 أقراص إستحبل ب:

Stripsore 24 loz 10 LE
Tantum verde P 20 Loz
Candy 22 loz 15 LE
ZoraC 3 LE

3 LE

NB:Cream is used for face and wet skin but ointment is used for dry skin

Oral antifungal :Betadine MW 3min/3times +
Daktarin (Oral gel ) 18 LE
Miconaz (oral gel ) 5LE  مرات ٌومٌا3  ½ ملعقةchildern / ¼ ملعقةInfant
Fungistatin (oral susp ) 4LE
Nystatin (oral drops ) 4LE  مرات ٌومٌا3 ملعقة فً الفم وٌشطف ثم ٌبلع الباقى وال ٌؤخذ ماء بعدها أطول فترة ممكنة

Oral ulcers :
Salivex – L ( Paint) 5LE
Mundisal (gel )
6LE
 ألم األسنان:

Dentocalm (oint) 1.5LE

:رائحة انفم انكريهة
Betadine MW
Vibramycin cap 1/1/10 after food by 1 h
Amrizole 250 tab مرات بعد األكل2

Intertrigo :
Calamine lotion مرات ٌومٌا2
+ Betnovate (Quadriderm)

Local analgesis :
Voltarin (gel) 5 LE 1X3
Ketolgin (gel) 3LE 1x3
Felden (gel) 6.5LE CI in pregnancy , lactation
Radian massage cream
Rubralgin (cream) 2LE
 طبٌعى لئلحتقان:
Robb (oint) 3LE

Sunscreen :
Luna 7 lotion 34LE
منع مص األظافر

No Habit (lotion) 10LE
 الكدمات:

Hemoclar (oint) 5.5LE 3X1
Reparil – n (gel) 9LE

Acne : Sacnel (soap)
Inflammatory :
Acne benz 13.5LE

 دقائق ثم ٌغسل بالماء4 ٌمسح الوجة

± oral antibiotic +

ٌخلط كمٌة من األنبوبتٌن ثم ٌدهن مرتٌن صباحا ومساءا بعد غسٌل الوجة بالماء الدافئ

Non inflammatory :
Acne – free 0.25,0.5,0.1

cream 5LE CI IN pregnancy (teratogenic) ٌوضع مساءا وٌغسل صباحا

 تفتٌح لون البشرة:

Olay
Fair & lovely

Scar:
Contractubex (gel) 18LE

ٌ ظ ل طوا ل اللٌلhard مرات ٌومٌا لو2

قشر الشعر

1-Curazole H (shampoo) 12LE
2-Rootage (cream) ٌوم بعد ٌوم

 دقائق4 مرتٌن اسبوعٌا وٌترك

مغذى للشعر

Pantene

(shampoo)

سقوط الشعر

Hair stabil (shampoo) 10LE
Tonoscalpine (lotion) 9LE
For Hair & Nail (Cap) 9LE

Scabies :

ٌوم بعد ٌوم
ٌوم بعد ٌوم علً شعر مبلل
كبسولة مرتٌن ٌومٌا لمدة ثبلث شهور

Eurax (cream , lotion) 6LE  أٌام2 مرة واحدة لمدة
Sulphur (soap) ٌوضع على الجسم وٌغسل بلٌفة خشنة وٌتم للبٌت كله
القمل

Licid
Eurax

P.resea
Rosagel (gel )

ًمرتٌن ٌومٌا

لئلحتقان

Afrin (drops , spray , ped drops ) 3LE
1x2
Otrivin (drops , spray , ped drops) 5LE 1x2
New born : lyse (otrivin baby saline) (drops) 2LE

Snoring :
Snore no more (nasal spray ) 45LE

بخة قبل النوم1

حساسٌة األنف

Nasotal (drops, spray ) 6LE

1X3

Eye & ear

Antibiotic :

1X3

Sinusitis:
Diprofos amp حقنة عضل مرة واحدة وال تكرر
Ciprofar 500  ساعة01 قرص كل
Clarinase tab  ساعة01  قرص كلchronic
Nasotal spray  ساعة01  كلchronic
Flixonase spray  ساعة01  كلchronic
Cataflam 50  ساعة01 قرص كل

Acute Allegic rhinitis:

Terramycin (eye oint) 2LE قبل النوم
Tobralex (oint , drops) 5LE  ساعات5 كل
Ocuflox (drops) 4.5LE  أٌام01 مرات ٌومٌا ألقل من3
Ciprocin (drops مرات ٌومٌا3

Clarinase tab  ساعة01 قرص كل
Nasotal spray  ساعة01 كل

± antibiotic ± afrin

نقط كل أربع ساعات2

corneal ulcer
otitis externa

acute

chronic

&  ساعات ثالث ٌوم3 نقطتٌن كل ربع ساعة أول ٌوم ثم كل ساعة ثانى ٌوم ثم كل, oint)

5LE

polyspectran drops 6.5LE 1 /4-6h

Trachoma :
Isoptocetamide (drops)

Decongestant :
Visine (drops)

5LE

5LE

 ساعات3 كل

مرات2

Prisoline(naphazolin + chlopheneramine (drops) 3LE

Lubricants :
Liquifilm tears

Glaucoma :
Timolol 0.25 , 0.5
Cosopt 74 LE

(drops)
مرة واحدة
1X2

كل ساعتٌن

2LE

 مرات للحساسٌة واإلحمرار2

مخدر لعملٌات العٌن مثل الراٌش
Benox (drops) 4LE

Allergy :
Opticure (drops)

 مرات2

Antibiotic for ear only :
Cidocetin (chloramphenicol) (ear drops)
Ear Wax & pain :
Ear Cure (drops) 2 x 3
+ Ear wax (drops) 2 x 3 x 3
: إنتهاب األرن انىسطى وانخارجية
Polyspectran drops
 مرات2 نقطة1-0
Ear cure drops ً مرات ٌومٌا2  نقطة1-0
Bacticlor 500 cap/ 8h/10days
or Curisafe 500 cap  ساعة01 كبسولة كل
Cataflam 50 cap
مرتٌن ٌومٌا
allergex for itching ويف األذن اخلارجية نضيف

1x3x7

First aid in burn :
1st , 2 nd degree:
Betadine + dermazine +sofratull
(gauze)+ibidroxil+iruxol+avil
3rd degree:
1 – cannula and Ringer
2 – avil amp + epidron + tetanus(do allergy)
3 – analgesia (nalufin)
4 – eye drops (terramycin)

****************

تم بحمد هللا وفضله

