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)API( سال 1400لیست محصوالت مواد مؤثره دارویی



)API(  سال 1400لیست  محصوالت

لیست محصوالت مواد موثره دارویی)API( شرکت تماد در سال 1400

نوع بسته بندیفارماکوپهنام محصولردیفنوع بسته بندیفارماکوپهنام محصولردیف

بشکه پالستیکی 25 کیلوگرمیUSPپیوگلیتازون هیدروکلراید2بشکه پالستیکی 20 کیلوگرمیUSPآتورواستاتین کلسیم1

بر اساس سفارشBPتامسولوسین هیدروکلراید3کارتن 20 کیلوگرمیBPآسپرین پودر2

بر اساس سفارشUSPتریامیسینولون استوناید4کارتن 20 کیلوگرمیBPآسپرین کریستال3

بر اساس سفارشIn-Houseداپوکستین هیدروکلراید5کارتن 15 و 20 کیلوگرمیUSPاستامینوفن پودر4

بر اساس سفارشEP8اریترومایسین اتیل سوکسینات   6کارتن 20 کیلوگرمیUSPافلوکساسین5

بر اساس سفارشEP8کالریترومایسین7فویل آلومینیومی 1 کیلوگرمیUSPبتامتازون دی سدیم فسفات6

بشکه پالستیکی 20 کیلوگرمیBPرزوواستاتین کلسیم8فویل آلومینیومی 1 کیلوگرمیUSPبتامتازون والرات7

بر اساس سفارشUSPسیتاگلیپتین فسفات9فویل آلومینیومی 1 کیلوگرمیUSPدگزامتازون دی سدیم فسفات8

بر اساس سفارشBPکتوتیفن فومارات10فویل آلومینیومی 1 کیلوگرمیUSPدگزامتازون بیس9

بر اساس سفارشUSPکوئیتیاپین همی فومارات11بشکه پالستیکی 20 کیلوگرمیUSPسلکوکسیب10

بر اساس سفارشBPپودر پنتاپرازول12بشکه پالستیکی 30 کیلوگرمیUSPفلوکستین هیدروکلراید11

بر اساس سفارشEP8ویتامین 13B1بشکه پالستیکی 25 کیلوگرمیBPفلووکسامین مالئات12

براساس سفارشBPگلی کالزید و14کارتن 15 کیلوگرمیUSPلووفلوکساسین پودر13

Inلووفلوکساسین میکرونایز14
Houseکارتن 15 کیلوگرمی

نوع بسته بندیفارماکوپهنام محصولردیفکارتن 20 کیلوگرمیUSPمتفورمین پودر15

کارتن 15 کیلوگرمیBPانروفلوکساسین1کارتن 20 کیلوگرمیUSPمتفورمین هیدروکلراید میکرونایز16

کارتن 20 کیلوگرمیBPآسپرین زیر مش 260بشکه پالستیکی 25 کیلوگرمیUSPهیدروکسی کلروکین17

بر اساس سفارشIn-Houseفلورفنیکل3فویل آلومینیومی 1 کیلوگرمیUSPهیدروکورتیزون استات18

توافقیBPسیپروترون استات19

نوع بسته بندیفارماکوپهنام محصولردیفکارتن 15 کیلوگرمیUSPسیپروفلوکساسین بیس20

کارتن 15 کیلوگرمیBPانروفلوکساسین تزریقی1کارتن 15 کیلوگرمیUSPسیپروفلوکساسین هیدروکلراید21

نوع بسته بندیفارماکوپهنام محصولردیفنوع بسته بندیفارماکوپهنام محصولردیف

گالن پالستیکی 60 لیتریBP,USPاپیوم تینکچر 1%1بشکه پالستیکی 25 کیلوگرمیBPپری گابالین1

فویل آلومینیومی 1 کیلوگرمیBPبوپرونورفین هیدروکلراید2

مواد موثره دارویی)API( - غیرنارکوتیک )جدید(

مواد موثره دارویی)API( -دامی

مواد موثره دارویی)API( - غیرنارکوتیک )جدید( مواد موثره دارویی)API( - غیرنارکوتیک

مواد موثره دارویی)API( -دامی)جدید(

مواد موثره دارویی)API( نارکوتیک



)API( لیست محصوالت سال 1400

بشکه پالستیکی 25 کیلوگرمیBP,USPترامادول هیدروکلراید3

نوع بسته بندیفارماکوپهنام محصولردیفبشکه پالستیکی 20 کیلوگرمیBP,USPکدئین فسفات4

کارتن 15 و 20 کیلوگرمیUSPاستامینوفن پودر تزریقی1بشکه پالستیکی 25 کیلوگرمیBP,USPمتادون هیدروکلراید5

کارتن 15 کیلوگرمیUSPسیپروفلوکساسین 2High Pureبشکه پالستیکی 25 کیلوگرمیUSPدکسترومتورفان هیدروبروماید6

کارتن 15 کیلوگرمیUSPسیپروفلوکساسین بیس تزریقی3توافقیUSPنالتروکسان هیدروکلراید7

توافقیIn-Houseنالتروکسان بیس8
سیپروفلوکساسین هیدروکلراید4

تزریقی 
USPکارتن 15 کیلوگرمی

بشکه پالستیکی 25 کیلو گرمیBP,USPپاپاورین هیدروکلراید9

کارتن 15 کیلوگرمیUSPلووفلوکساسین تزریقی5بشکه پالستیکی 20 کیلوگرمیBP,USPمورفین سولفات10

کارتن 15 کیلوگرمیBPانروفلوکساسین تزریقی6

نوع بسته بندیفارماکوپهنام محصولردیف

نوع بسته بندیفارماکوپهنام محصولردیفبشکه پالستیکی 40 کیلوگرمیUSPاس امپرازول پلت 1%22.5

فویل آلومینیومی 1 کیلوگرمیUSPدگزامتازون تزریقی1بشکه پالستیکی 40 کیلوگرمیUSPامپرازول پلت 2%8.5

فویل آلومینیومی 1 کیلوگرمیUSPبتامتازون تزریقی2بشکه پالستیکی 40 کیلوگرمیUSPپنتاپرازول پلت 3%15

بر اساس سفارشEP8ویتامین B1 تزریقی3بشکه پالستیکی 40 کیلوگرمیUSPلنسوپرازول پلت 4%8.5

کارتن 20 کیلوگرمیIn-Houseاستامینوفن دی سی 5%96

نوع بسته بندیفارماکوپهنام محصولردیفکارتن 20 کیلوگرمیIn-Houseاستامینوفن دی سی 6%90

بر اساس سفارشUSPاکسی کدون هیدروکلراید1کارتن 20 کیلوگرمیIn-Houseمتفورمین دی سی 7%95

بر اساس سفارشBP,USPپرازوسین2کارتن 20 کیلوگرمیBPآسپرین گرانول8

بر اساس سفارشBPدی هیدروکدئین فسفات3مواد موثره دارویی)API( - نیمه ساخته)Semi Finished(- جدید

بر اساس سفارشUSPنالوکسان هیدروکلراید4نوع بسته بندیفارماکوپهنام محصولردیف

بشکه پالستیکی 40 کیلوگرمیUSPآسیکلوویر5بشکه پالستیکی 40 کیلوگرمیUSPاس امپرازول پلت 1%8.5

بشکه پالستیکی 25 کیلوگرمیBPریسپریدون6بشکه پالستیکی 40 کیلوگرمیUSPلنسوپرازول پلت 2%15

بر اساس سفارشBPنوسکاپین بیس 7بر اساس سفارشIn-Houseپلت داپوکستین3

بر اساس سفارشJPنوسکاپین هیدروکلراید 8کارتن 20 کیلوگرمیIn-Houseسیپروفلوکساسین دی سی 4%96

بر اساس سفارشUSPهسته شکر 9بشکه پالستیکی 40 کیلوگرمیIn-Houseایتراکونازول 5%22

بر اساس سفارشBPفولکدین10بشکه پالستیکی 40 کیلوگرمیUSPپنتاپرازول پلت 6%20

11HCL مرفینBPبر اساس سفارش

بر اساس سفارشUSPاکسی مورفون12

بر اساس سفارشBP, USPاپیوم پودر13
گام رد بهره وری        ،رسآدم رد کیفیت   و صاردات محور تماد: رشکت      پیش

مواد موثره دارویی)API( - تزریقی

مواد موثره دارویی)API( - تزریقی **)جدید(**

محصوالت سفارشی

 )Semi Finished(نیمه ساخته - )API(مواد موثره دارویی
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نشان اعتمادتماد

کیفیت ماندگار

رهایى از اعتیاد

تماد

تماد

اولین و بزرگترین تولید کننده مواد موثره دارویی و نارکوتیک ایران از جمله :
•  استامینوفن، کدئین فسفات، پودر متادون، بوپرنورفین، ترامادول و مورفین سولفات

بزرگترین صادر کننده مواد موثره داروئی کشور از جمله:
•  نوسکاپین )بیس و HCI(، کدئین )بیس و فسفات(، بوپرونورفین و نوروکسی مورفون

اولین تولید کننده محصوالت پلت از جمله:
•  امپرازول، پنتو پرازول، لنسوپرازول و اس امپرازول

تولید کننده محصوالت نهایی از جمله:
•  شربت های اُپیوم تینکچر، متادون و گایا ُکدین، قرص های بوپرونورفین و متادون

برخی از افتخارات:
• جایزه کیفیت غذا و دارو )اشتهار سه ستاره(
• جایزه زیست محیطی )برگزیده صنعت سبز(

• صادرکننده نمونه استانی و ممتاز ملی سال 1399
• افتخارات سیمرغ زرین مدیریت خالق در توسعه صنایع داروسازی

• نشان رتبه نخست ارتقای کیفیت محصوالت و تکنولوژی درصنعت داروسازی

)API( لیست محصوالت
سال 1400
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