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 )Finished( سال 1400لیست محصوالت نهایی

 لیست محصوالت نهایی قابل ارائه به شرکت پخش

محصوالت آماده فروش
نام محصولردیفنام محصولردیف

کپسول امپرازول 20 میلی گرم8شربت متادون 250 سی سی )شیشه/ درب پالستیک(1

کپسول اس امپرازول 40 میلی گرم9شربت متادون 250 سی سی )شیشه/ درب آلومینیومی(2

کپسول پنتاپرازول 40 میلی گرم10شربت متادون 250 سی سی )پت / درب پالستیکی( 3

کپسول لنسوپرازول 30 میلی گرم11شربت متادون 1000 سی سی )پت/ درب پالستیکی(4

سوسپانسیون نوسکاتم 120 سی سی  12شربت اپیوم 250 سی سی5

شربت گایاکدین 60 سی سی13قرص متادون 20 میلی گرم6

قرص بوپرونورفین 2 میلی گرم14قرص متادون 40 میلی گرم 7

محصوالت جدید در سال 1400

قرص استامینوفن/ ایبوپروفن 500/200 میلی گرم21قرص مورفین سولفات10 میلی گرمی15

قرص استامینوفن/کافئین / کدئین 300/15/15میلی گرم22شربت متادون 1000 سی سی )پت/ درب پالستیکی(16

قرص هیدروکسی کلروکین 200 میلی گرم23قرص متادون 5 میلی گرم17

قرص استامینوفن/ اکسی کدون 5/ 325 میلی گرم24قرص اکسی کدون 5 میلی گرم18

شربت اندانسترون25شربت سیپروهپتادین + ویتامین + اسید آمینه19

قرص ترامادول 100 میلی گرم )جهت صادرات(26        شربت اکسپکتورانت کدئین 60 سی سی20
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تولید مواد اولیه داروپخش
(سهامى عام) 

تماد نشان اعتماد

کیلومتر 28 جاده مخصوص کرج، 
روبروى ایستگاه مترو اتمسفر
 تلفن : 10- 026-36100801 

فکس : 36100828 - 026

For Export: temad@temad.com
info@temad.com

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 Hcl(، 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 اپیوم 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 ملی1399

• افتخارات سیمرغ زرین مدیریت خالق در توسعه صنایع داروسازی
• نشان رتبه نخست ارتقای کیفیت محصوالت و تکنولوژی درصنعت داروسازی

market@market.com
info@temad.com

 )Finished( لیست محصوالت نهایی

سال 1400


