
 لیست داروهای ممنوعه در کشور عراق

 

 ت نام دارو ت نام دارو

 1 استیل متادول 62 دی متیل تیام بوتین

 6 الیل پرودین 62 دی اکسا فتیل بوتیریت

 3 الفا ستیل متادول 62 دیفن اکسیالت

 4 آلفا مپرودین 62 دیپی پانون

 5 آلفا متادول 33 اسگونین

 2 پرودینآلفا  31 اتیل متیل تیامبوتین

 2 آنیل ریدین 36 اتونیتازین

 2 بنزتیدین 33 اتوکس ریدین

 2 بنزیل مورفین 34 فوراتیدین

 13 بتااستیل متادول 35 هروئین

 11 بتا مپرودین 32 هیدرو کدئین

 16 بتا متادول 32 هیدرو مورفینول

 13 بتا پرودین 32 هیدرومورفین

 14 رزین و تینکتورزکانابیزکانا بیز و کانا بیز  32 هیدروکسی پتدین

 15 کلونیتازین 43 ایزو متادون

 12 کوکا ال ای اف 41 کتو بمیدون

 12 کوکائین 46 لوومتورفان

 12 تریاک 43 لوومورامید

 12 دزمورفین 44 لووفناسیل مورفان

 63 دکسترومورادین 45 لوو رفانول

 61 دیامپرومیدی 42 متازوسین

 66 تیامبیوتیندی اتیل  42 متادون

 63 دهیدرومورفین 42 متیل دزوفین

 64 دیمن اکسادول 42 متیل دهیدرومورفین

 65 دمیفپ تانول 53 متیل ، هنیل پی پریدین کربوکسیلیک

51 

 56 مورفردین 22 فنا مپرومید

 53 مورفین 22 فنازوسین



 

 

و ایزومرهای داروهای این جدول، در صورتی که وجود این ایزومرها در داروی شیمیایی خاصی محتمل . 22

 .باشد، مگر اینکه ایزومرها استثنا شده باشند

 اِسترها و اِترهای داروهای این جدول، در صورتی که وجود این اِسترها و اِترها محتمل باشد، مگر اینکه در

 .جدول دیگری وجود داشته باشند

امالح داروهای این جدول، شامل امالح اِسترها، اِترها و ایزومرهای جدول یک، در صورتی که وجود این امالح 

 .محتمل باشد

 

در ترکیب با یک یا چند ماده دیگر به شکلی که ترکیب حاصل، خطر سوء استفاده نداشته باشد یا خطر . الف

صورتی که دارو با وسایل معمولی قابل بازیابی نباشد، و تبدیل به محصولی که برای آن جزئی باشد، و به 

 . سالمت عمومی، خطر دارد نشود

 .درصد در ترکیبات کامل 6/5میلی گرم دارو در هر دوز و با غلظت کمتر از  133کمتر از  حاوی. ب

محاسبه می شوند، و  کوکائینیه درصد کوکائین که به عنوان پا/. 1ترکیبات کوکائین حاوی کمتر از . 6

درصد مورفین که پایه مورفین بدون آب در نظر گرفته می /. 6ترکیبات تریاک یا مورفین حاوی کمتر از 

در ترکیب با یک یا چند ماده دیگر به شکلی که ترکیب حاصل، خطر سوء استفاده نداشته باشد یا شوند، و 

مورفین متو برومید و دیگر مشتقات  22 فنومورفان

 نیتروژنی مورفین

54 

 55 مورفین ان اکساید 22 فنوپریدین

 52 میروفین 23 پیمینودین

 52 نیکومورفین 21 پروهپتازین

 52 نورلوورفانول 26 پرویریدین

 52 نورمتادون 23 راس متورفان

 23 نورمورفین 24 راس مورامید

 21 اپیوم 25 راس مورفان

 26 اکسی کودون 22 تباکون

 23 اکسی مورفون 22 تبائین

 24 پتدین 22 مپریدینتری 



سایل معمولی قابل بازیابی نباشد، و تبدیل به محصولی که خطر آن جزئی باشد، و به صورتی که دارو با و

 . برای سالمت عمومی، خطر دارد نشود

که به عنوان پایه محاسبه  دیفنوکسیالتمیلی گرم  6/5ترکیبات دوز جامد دیفنوکسیالت حاوی کمتر از . 3

 . میکروگرم سولفات آتروپین در هر دوز 65می شوند، و بیشتر از 

 پیکا و تریاکپودر ترکیبی ا. 4

 درصد پودر تریاک  13

 .درصد از پودر هر ماده دیگر که حاوری دارو نباشد مخلوط شده باشد 23درصد پودر ریشه اپیکا که با  13

ترکیباتی که مطابق با فرمول های این جدول باشند، و مخلوط این ترکیبات با هر ماده دیگری که حاوی . 5

 .دارو نباشد

  

 جدول دو

 

 ت نام دارو  ت نام دارو 

 1 استیل دهیدرو کدئین 5 نورکدئین

 2 کدئین 6 نیکو کدئین

 3 دهیدرو کدئین 7 فول کدئین

 4 اتیل مورفین  

 

 

ایزومرهای داروهای این جدول، در صورتی که وجود این ایزومرها در داروی شیمیایی خاصی محتمل . 2

 .باشد، مگر اینکه ایزومرها استثنا شده باشند

، در صورتی که وجود این امالح امالح ایزومرهایی که در باال ذکر شده اندامالح داروهای این جدول، شامل 

 .محتمل باشد

 

 



 :3جدول 

 :ترکیب. 1

 استیل دی هیدروکدئین 

 کدئین 

 دی هیدروکدئین 

 نورکدئین 

 فولکودین 

 

 

 . 4جدول 

 جوانا و صمغ آنماری . 1

 (مورفین هیدرودئوکسی دی)دزومورفین . 6

 (استیل مرفین دی)هروئین . 3

 کتوبمیدون. 4

 

 


