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کلیه معاونین محترم  غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی سراسر کشور

موضوع: محصوالت Anti lice دارای پروانه از سازمان غذا و دارو 

با سالم؛
      به پیوست آخرین فهرست فرآورده های anti-lice (شامپو و لوسیون) دارای کد 
فراورده و پروانه از سازمان غذا و دارو که در اداره کل فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل و 
اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر با کاربرد در درمان شپش سر تا این تاریخ به 
ثبت رسیده اند، جهت اطالع رسانی به داروخانه ها و مراکز تحت پوشش آن معاونت اعالم 

می گردند./ 
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 (اداره بررسی و ثبت دارو) Anti Lice محصوالت 

نوع  نام تولیدکننده پروانه دارنده شرکت نام نام ژنريک فرآورده نام انگلیسی فرآورده

 پروانه

DILICE 4% 60ML DIMETHICONE LOTION 
TOPICAL 4 % 60 mL 

خدمات بازرگانی و تولید 

 سلمی دارو

 

 فعال داوسازی سپیداج

LINDALICE 1% 60ML LINDANE SHAMPOO 
TOPICAL 1 % 60 mL 

 فعال گیالرانکو گیالرانکو

LINDANE-GILARANCO 1% 
TOPICAL-60ML 

LINDANE LOTION TOPICAL 
1 % 60 mL 

 فعال گیالرانکو گیالرانکو

LINDANE-BEHVAZAN 1% 
60ML TOPICAL 

LINDANE LOTION TOPICAL 
1 % 60 mL 

 فعال بهوزان بهوزان

PERMETHRIN-IROX 1% 
60ML 

PERMETHRIN SHAMPOO 
TOPICAL 1 % 60 mL 

 فعال ايران آوند فر ايران آوند فر

NIXETRIN 1% PERMETHRIN SHAMPOO 
TOPICAL 1 % 60 mL 

 فعال گیالرانکو گیالرانکو

NIXAMOL 1% PERMETHRIN CREAM 
TOPICAL 1 % 

 فعال گیالرانکو گیالرانکو

KAMETRIN 5% PERMETHRIN CREAM 
TOPICAL 5 % 

 فعال گیالرانکو گیالرانکو

LICETHRIN 5% PERMETHRIN CREAM 

TOPICAL 5 % 
 

 فعال ايران آوند فر ايران آوند فر

 

 (اداره ملزومات دارويی) Anti Liceمحصوالت 
 

 ثبت فرآورده کد
 تاريخ اعتبار پروانه 

 
 فرآورده نام پروانه دارنده شرکت نام کشور سازنده

4425677252492544 76/75/7964  Parasidose آبتاب پارسیان فرانسه 

9449227774472224 74/22/7422  Elimax  (lotion) انکو دارو بلژيک 

4247292222494249 74/22/7422  Elimax (shampoo) انکو دارو بلژيک 

 



 

 (اداره کل داروهای طبیعی، سنتی و مکمل)Anti Lice محصوالت 
 

 ثبت فرآورده کد پروانه اعتبار تاریخ پروانه دارنده شرکت نام فرآورده نام

 9396611227262191 72/01/0911 سالمت نوین اندیشان ژرف نوالیس محلول

بونزیل موضعی محلول   بنیان دارو 

71/11/0911 

 

9196313271090326 

  پارس آزمای طب فری الیس شامپو

 در حال صدور

 

6130970669796991 

 

 فری الیس لوسیون

  پارس آزمای طب

 در حال صدور

 

9770993230911637 

 

 (سنتی) حماض روغن

  بنیان دارو منطقه آزاد انزلی

79/12/0911 

 

2631210971969109 

 


