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ساخت داروهای ترکیبی

فر ررر :برهرترر ر6ر

ناشر :تیمورزاده ،طبیب

تالیف و گردآوری خیراله غالمی و [ ...دیگران]

هدف اصلی از نگارش این کتاب به وجود آوردن استانداردهای ساخت و یکسانسازی روشهای ساخت داروهای ترکیبی در
کشور است.

اصول و روشهای ساخت داروهای ترکیبی در این کتاب در هشت فصل تدوین شده است که به شرح ذیل میباشد:
فصل اول :به م عر فی ان واع ا شکا ل دار ویی م و ض عی ن ظیر پماد ها ،کرم ها ،ژ ل ها می پردازد.
فصل دوم :ا ص و ل ساخت دار و ها ی ترکیبی م و ض عی با نگاه به آنچه دار و ساز در دا ورخانه با آ ن برخ ورد می کند
به صورت مصور بیان شده است.
فصل سوم :نح وه کار با تجهیزا ت ساخت دار و ها در دار وخانه بیا ن گردیده ا ست.
فصل چهارم :شامل تک نگار ها ی م ص ور م واد م وثره و م واد جانبی رایج در ساخت دار و ها ی ترکیبی با ذکر
ویژگیهای کاربردی آنها مانند خواص ظاهری ،حاللیت ،ناسازگاری و شرایط نگهداری است.
فصل پنجم :به فرم وال سی و ن ان واع دار و ها ی ترکیبی نیمه جامد م و ض عی ،مای عا ت م و ض عی و مای عا ت خ وراکی
شامل اجزای ترکیب و مقادیر آنها ،روش ساخت ،موارد مصرف ،بستهبندی و شرایط نگهداری و توصیههای ضروری به بیمار
برای هر فرمول اختصاص یافته است .با توجه به تنوع و کثرت فرموالسیونهای داروهای ترکیبی برای جلوگیری از تکرار
روشهای ساخت ،فرموالسیونها به دو دسته تقسیم شده است:
فورموالسیونهای اصلی :روش ساخت در مورد این فرموالسیونها به طور کامل توضیح داده شده است.
فورموالسیونهای مشابه :روش ساخت در این فرموالسیونها فقط به نکات اضافی الزم پرداخته شده است.
فصل ششم :کاربرد بالینی دار و ها ی ترکیبی خ وراکی با تکیه به م وارد م صر ف و د وزاژ اخت صا ص یا فته ا ست.
فصل هفتم :م و ض وع تاریخ انق ضا ی فرآ ورده ها ی دار ویی ترکیبی م ورد برر سی قرار گر فته ا ست.
فصل هشتم :به م عر فی منابع علمی مرتب ط با فرآ ورده ها ی دار ویی ترکیبی شامل کتا ب ها ،مجال ت و
وبگاههای داخلی و خارجی پرداخته شده است.
این منبع در انتها دارای فهرست منابع میباشد و همچنین دربردارندهی پیوستها که شامل :ضمیمه  .1داروهای موضعی
موجود در فهرست رسمی دارویی ایران (بهمن  ،)1931ضمیمه  .2مواد اولیه دارویی بالک موجود در فهرست دارویی ایران،
ضمیمه  .9مقادیر معادل با واحدهای اندازهگیری است و نیز دارای واژهیاب میباشد.
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