
احتفظ بهذا الكتالوج

للطلبات المستقبلية 

.

كتالوج المنتجات المتاحة بدون وصفة طبية  
2023 )OTC( لعام

توصيل المنتجات المتاحة بدون وصفة طبية إلى باب منزلك من دون أي تكلفة إضافية! 

NationsOTC.com/Molina  

http://NationsOTC.com/Molina


تسوق أكثر سهولة وصحة وسعادة  

ا بك العضو الفاضل:مرحب

 Molina Dual Options MI Health Link  نود أن ننتهز هذه الفرصة لنرحب بك ونشكرك على اختيار 
Medicare-Medicaid Plan للمشاركة في رعايتك الصحية. كعضو فاضل، تحظى بميزة الحصول على المنتجات  
إمكانية الوصول إلى مئات من المنتجات المتاحة   المتاحة بدون وصفة طبية من خالل ® NationsOTC التي تمنحك

بدون وصفة طبية عبر مجموعة متنوعة من الفئات. 

ً

يتسم تقديم الطلب بالبساطة. لديك أربع طرق سهلة الستخدام بدل المزايا الخاص بك والحصول على شحنة خالل يومين 
من دون أي تكلفة إضافية. ونحن نشجعك على االحتفاظ بهذا الكتالوج بحيث يمكن الوصول إليه بسهولة. يمكنك استخدام 

ًالكتالوج لتقديم الطلبات المستقبلية. وهو يتضمن أيضا معلومات مفيدة مثل: 

 تعليمات بشأن كيفية تقديم طلب •

 نموذج الطلب والمظروف مدفوع الرسوم البريدية •

 قائمة كاملة للفئات والمنتجات المؤهلة •

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تقديم الطلب، فيرجى االتصال بالرقم   9243-208-877 )الهاتف النصي: 711(. يتوفر
يوما في السنة. تتوفر خدمات دعم مستشارو تجربة األعضاء على مدار  24 ساعة في اليوم، 7 أيام في األسبوع،  365

اللغة إذا لزم األمر، مجانا.
ً

ً

مع خالص تحياتنا، 

2احتفظ بهذا الكتالوج للطلبات المستقبلية. 

 NationsOTC  فريق



األسئلة األكثر شيوًعا

 

 

 

معلومات مفيدة حول المزايا 

يمكنك توفير الوقت والمال باستخدام بدل مزايا األدوية المتاحة بدون وصفة طبية الخاص بك لطلب البنود التي تحتاجها
لتخصيص رعايتك حسب متطلباتك. ونشجعك على إنفاق البدل الكامل الخاص بك قبل نهاية فترة المزايا.  

:)OTC ( يرد أدناه معلومات إضافية حول ميزة المنتجات المتاحة بدون وصفة طبية

استخدام المزايا:
إن هذه الميزة تخصك أنت فقط وال يمكن استخدامها 

ألسرتك أو ألصدقائك.  

التوافر:
ًا للتوافر.تخضع البنود والكميات واألحجام والقيم للتغيير وفق

االستبدال: 
إذا نفد بند من المخزون، فسوف يتم شحن منتج مماثل بقيمة معادلة أو أعلى. 

التسليم:
ُرجى االنتظار يومين للتوصيل.ي

اإلرجاع:
نظرا للطبيعة الشخصية لهذه المنتجات، فلست بحاجة إلى شحن المنتجات التي ترغب في ً

.NationsOTC   إعادتها إلى

إلغاء التسجيل:
إذا قمت بإلغاء التسجيل من خطتك الصحية، فسوف تنتهي ميزة المنتجات المتاحة بدون 

ًوصفة طبية )OTC( تلقائيا.

3احتفظ بهذا الكتالوج للطلبات المستقبلية. 



4 احتفظ بهذا الكتالوج للطلبات المستقبلية.

 )OTC( لم يكن طلب منتجات متاحة بدون وصفة طبية
أكثرسهولة ويسرا منه اآلن

لديك أربع طرق مريحة لتقديم الطلب. حدد الخيار األفضل لك:

ً

الموقع اإللكتروني

 لتقديم طلب من خالل بوابة 
MyBenefits، امسح  رمز 
QR ضوئيا باستخدام كاميرا 

الهاتف الذكي أو تفضل بزيارة: 
NationsOTC.com/Molina

ً

التطبيق

لتقديم طلب من خالل تطبيق 
MyBenefits، امسح رمز QR ضوئيا 

باستخدام الهاتف الذكي أو ابحث عن 
“MyBenefits” في App Store أو 

 .Google Play

بوابة  على  التسجيل  خالل  من  حساب  إنشاء  إلى  فستحتاج  اإلنترنت،  على  طلبا  فيها  تقدم  التي  األولى  المرة  هذه  كانت  إذا 
MyBenefits أو تطبيق MyBenefits. إذا كنت قد قمت بالفعل بإنشاء حساب، فما عليك سوى تسجيل الدخول وتحديد 

البنود التي ترغب في طلبها. بمجرد أن تصبح مستعدا لتقديم طلبك، انقر فوق "السداد مع الخروج". 

الهاتف
لتقديم طلب عبر الهاتف، يرجى االتصال على 9243-208-877  )الهاتف النصي: 711(. يتوفر مستشارو تجربة 

ًاألعضاء على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في األسبوع، 365 يوما في السنة. 

البريد
لتقديم طلب عن طريق البريد، أرسل نموذج الطلب المكتمل باستخدام المظروف مدفوع الرسوم البريدية إلى: 

NationsOTC 
1801 NW 66th Avenue, Suite 100  

Plantation, FL 33313

يرجى مالحظة ما يلي: يجب إرسال نماذج الطلب بالبريد قبل يوم عشرين من الشهر لضمان تطبيق إجمالي الطلب 
على فترة المزايا الحالية. نشجعك على تقديم الطلب عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف في حال اقتراب نهاية فترة المزايا 

الخاصة بك. يرجى عدم إرسال أموال نقدية أو شيكات في البريد.

ً

ً

ً

http://NationsOTC.com/Molina


 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

فئات المنتجات 

6المنتجات األكثر مبيع ًا
11مضاد للفطريات )الخميرة( 

11سالمة الحمام والوقاية من السقوط 
11البرد واإلنفلونزا والحساسية 
14رعاية األسنان وأطقم األسنان 

15الرعاية بشأن السكري 
15صحة الجهاز الهضمي 
17رعاية العيون واألذن 
18الرعاية النسائية 

18اإلسعافات األولية والمستلزمات الطبية 
19الطعام 

20العناية بالقدم 
20مستحضرات متعلقة بالبواسير 

21التشخيص المنزلي ومعينات المريض 
22الرعاية الصحية المنزلية 

23مستلزمات السلس 
24تخفيف األلم 

26مبيد القمل )عالج القمل( 
26الرعاية الشخصية 

26إعادة التأهيل والعالج وممارسة التمارين الرياضية 
27العناية بالبشرة 

27المعينات المساعدة على النوم 
28اإلقالع عن التدخين 
28الدعائم والتقويمات 

30الفيتامينات والمكمالت الغذائية 

5احتفظ بهذا الكتالوج للطلبات المستقبلية. 



المنتجات األكثر مبيعًًا

قطرات السعال، الكريز
العدد:  30

 3.00$رقم البند:  5220

قطرات السعال، خالية من السكر
العدد:  25

 3.00$رقم البند:  5405

دهان متبخر، 3.5 أونصات
العدد: 1

 5.00$رقم البند:   5511

أقراص تنظيف األسنان
العدد:  40

4.00$رقم البند:  5546

Colgate®  ،فرشاة األسنان 
 Adult Medium متوسطة النعومة

للبالغين
العدد:  1

 3.00$رقم البند:  5101

قطرات السعال، العسل بالليمون 
العدد: 30

 3.00$رقم البند:  5545

مرطب شفاه طبي،  0.15 أونصة
العدد: 1

 2.00$رقم البند:  5559

®Reach  ،خيط تنظيف األسنان
Mint Waxed 

العدد: 1

 2.75$رقم البند:  5130

خيوط التنظيف بين األسنان 
العدد: 90

 3.50$رقم البند:  5200

Colgate®  ،فرشاة األسنان
 Adult Soft الناعمة للبالغين

العدد: 1

 3.00$رقم البند:  5505

 33انظر الصفحة ‡§*6احتفظ بهذا الكتالوج للطلبات المستقبلية. 



  
  

ً

4 أونصات Colgate®  ،معجون أسنان 
العدد: 1

 3.00$رقم البند:  5047

ضمادات الكحول*
العدد:  100

3.50$رقم البند:  5295

كبسوالت   Loperamide مضادة
لإلسهال، 2 ملغ*

العدد: 12

 5.00$رقم البند:  5429

قطرات  ® Clear Eyes للعين
0.2 أونصة

العدد: 1

4.00$رقم البند:  5487

Q-Tips®  ماسحات القطن 
العدد:  170

 4.00$رقم البند:  5608

 Crest®  ،معجون أسنان
Sensi-Relief،  4.1 أونصات

العدد: 1

7.75$رقم البند:  5811

أقراص مضادات الحموضة القابلة  
للمضغ، القوة اإلضافية،  750 ملغ

العدد: 96

 4.50$رقم البند:  5438

قطرات دموع اصطناعية،  0.5 أونصة
العدد: 1

 4.50$رقم البند:  5004

ماسحات القطن 
العدد: 300

 4.00$رقم البند:  5385

ضمادات، متنوعة* 
العدد: 100

 4.50$رقم البند:  5173

 33انظر الصفحة ‡§*7احتفظ بهذا الكتالوج للطلبات المستقبلية. 

المنتجات األكثر مبيعًا



  

  

ً

*Band-Aids® 
العدد:  100

8.50$رقم البند:  5128

قفازات معدة لالستخدام مرة واحدة،ُ
Nitrile، كبيرة

العدد:  100

16.00$رقم البند:  5191

،Hydrocortisone  كريم 
بتركيز  %1، 1 أونصة

العدد: 1

 4.00$رقم البند:  5400

Neosporin® Plus،  0.5 أونصة
العدد: 1

 9.00$رقم البند:  5250

كحول محمر، بتركيز 70%،
بوزن  16 أونصة*

العدد: 1

 3.00$رقم البند:  5541

كرات القطن 
العدد: 100

4.00$رقم البند:  5192

قفازات معدة لالستخدام مرة واحدة،ُ
Nitrile، متوسطة 

العدد: 100

 16.00$رقم البند:  5193

 فوق أكسيد الهيدروجين، 3%،
 8 أونصات

العدد: 1

 3.25$رقم البند:  5227

أقنعة وجه إجرائية مع مشابك األذن 
العدد: 50

 8.50$رقم البند:  5817

مرهم مضاد حيوي Triple، 1 أونصة
العدد: 1

 4.50$رقم البند:  5869

 33انظر الصفحة ‡§*8احتفظ بهذا الكتالوج للطلبات المستقبلية. 

المنتجات األكثر مبيعًا



 

ً

،Vaseline ® Jelly  هالم
3.75 أونصات

العدد: 1

 4.50$رقم البند:  5127

مناديل قابلة للتخلص منها*
العدد:  24

5.50$رقم البند:  5529

أقراص أسبرين، مغلفة معوية منخفضة  
الجرعة، 81 ملغ

العدد: 120

 4.00$رقم البند:  5090

رقعة طبية ساخنة/باردة
العدد:  5

6.00$رقم البند:  5080

 أقراص  ® Tylenol بالقوة اإلضافية،
500 ملغ

العدد: 100

17.00$رقم البند:  5423

مناشف الوجه للبالغين  
يمكن التخلص منها* 

العدد: 48

 5.50$رقم البند:  5447

 Acetaminophen  أقراص
بالقوة اإلضافية،   500 ملغ

العدد: 100

 5.50$رقم البند:  5303

أقراص أسبرين  ®Bayer مغلفة معوية 
منخفضة الجرعة،  81 ملغ

العدد: 32

 4.50$رقم البند:  5034

Salonpas®  رقعة
العدد:  6

 11.75$رقم البند:  5383

كريم الصبار،  6 أونصات
العدد: 1

 3.50$رقم البند:  5535

 33انظر الصفحة ‡§*9احتفظ بهذا الكتالوج للطلبات المستقبلية. 

المنتجات األكثر مبيعًا



  

  

  

  

ً

مناديل مبللة مضادة للبكتيريا
العدد:  24

3.00$رقم البند:  5169

‡ Centrum® Silver فيتامينات
العدد:  125

 22.00$رقم البند:  5001

كبسوالت زيت السمك الهالمية، 
ملغ ‡ 1000

العدد: 60

 8.00$رقم البند:  5140

مكغ‡ 1000 ،B-12 فيتامين
العدد:  100

 8.50$رقم البند:  6060

مكغ‡ 125 ،D3 فيتامين
العدد:  100

 5.50$رقم البند:  5749

10احتفظ بهذا الكتالوج للطلبات المستقبلية. 

،D3   أقراص الكالسيوم + فيتامين
 600 ملغ ‡
العدد: 60

 4.00$رقم البند:  5298

 Coenzyme Q-10،  100 ملغ ‡
العدد: 30

 11.00$رقم البند:  5156

 ،Glucosamine Chondroitin 
1500 ملغ،  1200 ملغ ‡

العدد: 60

 16.00$رقم البند:  5176

فيتامين C، 500 ملغ‡
العدد: 100

 5.00$رقم البند:  5301

فيتامين D3، 25 مكغ‡
العدد: 100

 5.00$رقم البند:  5183

 33انظر الصفحة ‡§*

المنتجات األكثر مبيعًا



 

السعرالعددالوصفرقم البند 

مضاد للفطريات )الخميرة( 

أيام مع مطباق(، 7 )كريم من مضادات الفطريات المهبلية لمدة Clotrimazoleكريم 6017
أونصة  8.25$قطعة 1 1% 1.5، 

 24.00$قطعة 1أونصة 0,18، %4 أيام، 3 المهبلي، Monistat®كريم 5283

أيام مع مطباق(، 3 )كريم من مضادات الفطريات المهبلية لمدة Miconazoleكريم 5016
أونصة  12.25$قطعة 1 2% 0.32، 

5850Tioconazole كريم من مضادات الفطريات المهبلية لمدة يوم واحدة مع مطباق(، كريم(
أونصة  16.75$قطعة 1 6.5% 0.16، 

سالمة الحمام والوقاية من السقوط 
 14.00$قطعة 1سجادة حمام، غير قابلة لالنزالق 5647
 13.00$قطعة 1سجادة استحمام، غير قابلة لالنزالق 5853
 5.50$قطعة 1جوارب النعال، حجم واحد يناسب معظم األشخاص 5806
 18.00$قطعة 1رأس دش محمول باليد 5591
 48.00$قطعة 1مقعد له ظهر لسالمة الحمام 5851
 40.00$قطعة 1مقعد بدون ظهر لسالمة الحمام 5537
 16.00$قطعة 1بوصة 12حاجز أمان للبانيو، للشفط 5032
 28.00$قطعة 1مقعد مرحاض مرفوع مزّود بقفل 5532
 45.00$قطعة 1مقعد مرحاض مرفوع مزّود بذراعين 5534
 16.75$قطعة 1بوصة 12مقبض إمساك مخرش مطلي بالكروم، 5218
 18.00$قطعة 1بوصة 24مقبض إمساك مخرش مطلي بالكروم، 5542
 51.25$قطعة 1مقبض مساعدة للنهوض من السرير 5802
 28.00$قطعة 1بوصة 32مقبض إمساك مخرش مطلي بالكروم، 5805
 40.00$قطعة 1قضبان السالمة بالمرحاض 5533
 21.75$قطعة 1حاجز أمان للبانيو 5230
 73.00$قطعة 1مقعد للتنقل، قابل للضبط 5536
 59.25$قطعة 1مرحاض نقال بجانب السرير* 5708
 15.00$قطعة 1بوصة 60حزام المشي، 5803
 15.75$قطعة 1بوصة 72حزام المشي، 5804
 65.00$قطعة 1مقعد بدون ظهر للسالمة في الحمام، لعالج البدانة 4051
 55.00$قطعة 1مسند السرير 4159
6.00$دةواحة زمحمداس للسالمة، بالبانيو وعلى الساللم 4071

البرد واإلنفلونزا والحساسية 
 3.00$قطعة 30قطرات دواء السعال، منثول 5126
 8.00$قطعة 30ملغ 10أقراص سيتيرزين للحساسية، 5052

 33انظر الصفحة ‡§*11احتفظ بهذا الكتالوج للطلبات المستقبلية. 



 

 

 

 

   

 

   

  
  

 

   

   

 

 

 

 

السعرالعددالوصفرقم البند 

البرد واإلنفلونزا والحساسية 
 3.50$قطعة 1أونصة 1.5، %0.65رذاذ األنف الملحي، 5072
 5.00$قطعة 16السعال والبرد الرتفاع ضغط الدم 5338
 10.00$قطعة Airborne‡ 32®علكة 5790
 4.50$قطعة 24ملغ 5 ملغ، 325اسيتامينوفين أقراص احتقان الجيوب األنفية، 5084
5344 Carmex® 1 2.50$قطعة 
 4.50$قطعة Halls 30®حبات السعال، 5202
أونصات 8 ملغ، 12.5 ملغ، 30 ملغ، 650 سائل،5233 NyQuil® 1 12.00$قطعة 
 18.00$قطع 10ملغ Claritin ،10®أقراص 5334
ب التهاب الحلقأقراص استحال 5133 Cepacol® 16 5.00$قطعة 
 4.00$قطعة 1أونصة Blistex ،0.15®مرهم 5606
 21.00$قطعة 1مكغ 50 بخة، 144 ساعة، 24فلوتيكاسون بروبيونات للحساسية، رذاذ األنف، 5856
 16.00$قطعة 20ملغ 30 ملغ، DM®Mucinex ،600 أقراص5465
 11.00$قطعة 1أونصات 4 ملغ، 20 ملغ، DM®Robitussin ،200 شراب5005
أونصات 8 ملغ، 12.5 ملغ، 30 ملغ، 650، 5040  5.00$قطعة 1سائل لإلنفلونزا والبرد ليالً
5023Tussin DM 4.00$قطعة 1أونصات 4 ملغ، 10 ملغ، 100 بدون سكر، شراب 
ونهاًرا 5399  6.00$قطعة 20كبسوالت البرد واإلنفلونزا ليالً
أونصة 0.5، %0.05 بخاخ لألنف،5335 Afrin® 1 13.00$قطعة 
 23.25$قطعة 1جم Abreva ،10% ،2®كريم 5252
 3.00$قطعة 24ملغ 25أقراص ديفينهيدرامين للحساسية، 5451
 10.00$قطعة 14مجم 60 مجم، 1200، ممتد المفعول، Mucus Relief DMطارد للبلغم والسعال 5858
 4.75$قطعة 18أقراص استحالب اللتهاب الحلق، بنكهة الكرز 5693
 12.00$قطعة 100ملغ 10أقراص لوراتادين للحساسية، 5857
ملغ 5426 10 Zyrtec® 14 22.00$قطعة 
 11.00$قطعة 30ملغ 180أقراص فيكسوفينادين للحساسية، 5855
 6.00$قطعة 1أونصات 8 ملغ، 5 ملغ، 10 ملغ، 325سائل لإلنفلونزا والبرد للنهار، 5153
أونصات 8 ملغ، 5 ملغ، 10 ملغ، 325 سائل،5234 DayQuil® 1 12.00$قطعة 
ملغ 5 ملغ، 325 أقراص احتقان الجيوب األنفية،5008 Tylenol® 24 12.00$قطعة 
 4.00$قطعة 1أونصة 1، %0.05رذاذ احتقان األنف، 5081
 8.00$قطع 6الشاي األخضر لإلنفلونزا والبرد، عسل الليمون 5095
5163 Coricidin® 20 12.00$قطعة 
5614 Humidifier, Ultra-Sonic, Crane® 1 58.00$قطعة 
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السعرالعددالوصفرقم البند 

البرد واإلنفلونزا والحساسية 
 3.00$قطعة 1أونصات 4 ملغ، 200 لتخفيف االحتقان،ussin Tشراب 5015
 8.00$قطعة 100ملغ Mucus Relief ،400أقراص 5691
مل 10.8 بخة، 60 ساعة، 24 لتخفيف الحساسية،5345 Nasacort® 1 18.50$قطعة 
 45.00$قطعة 1مرطب بالموجات فوق الصوتية 5503
 4.50$قطعة 100ملغ 25أقراص ديفينهيدرامين للحساسية، 5854
 9.00$قطعة 16كبسوالت هالمية لعالج البرد واإلنفلونزا ليالً 5083
ملغ 6.25 ملغ، 15 ملغ، LiquiCaps®325 كبسوالت هالمية5235 NyQuil® 16 12.00$قطعة 
ملغ 10 ملغ، 20 ملغ، 500 متعدد األعراض، بالليمون،5007 Thera-Flu® 6 14.00$قطع 
 4.00$قطعة 30ملغ 10أقراص لوراتادين للحساسية، 5418
 6.00$قطعة 1أونصات 6بخاخ التهاب الحلق، بنكهة الكرز، 5694
 15.00$قطعة 20ملغ Mucinex ،600®أقراص 5464
ملغ 10 الحتقان األنف،5082  4.00$قطعة PE 36أقراص 

ً ًكبسوالت  5237 ®Mucinex 27.00$قطعة 40ا/نهارليال 
 5.50$قطعة 1أونصة 0.007جهاز استنشاق مزيل الحتقان األنف، ليفميتامفيتامين، 5799
 9.00$قطعة 16كبسوالت هالمية لعالج البرد واإلنفلونزا نهاًرا 5236
 7.00$قطعة 30ملغ 20 ملغ، Mucus Relief DM ،400أقراص 5087
 16.75$مجموعة أدوا 1مجموعة أدوات لشطف تجويف األنف، محلول ملحي 5807
 5.00$قطعة 100ملغ 4أقراص كلورفينيرامين ماليات للحساسية، 6015
 9.00$قطعة 1أونصة Herpecin-L ،1% ،0.1®مرطب شفاه 6028
 41.75$قطعة 1جهاز استنشاق بخار شخصي 5692
 23.25$قطعة 365ملغ 10أقراص لوراتادين للحساسية، 6031
 5.00$قطعة 35ملغ 5أقراص ليفوسيتريزين للحساسية، 4001
 6.00$قطعة 24ملغ 325 ملغ، 5 ملغ، 10كبسوالت تركيبة البرد متعددة األعراض، 6061
 15.00$قطعة 1وعاء نيتي 5197
 13.00$قطعة 1مل 26بخاخ أنفي من كرومولين الصوديوم للحساسية، 5690
 17.00$قطعة 25، عسل الليمونCold-Eeze®أقراص استحالب 4102
 4.75$قطعة 1أونصة 1 األصلي، apor Rub  V®Mentholatumمرهم4070
 6.00$قطعة 1أونصة Ocean ،0.65% ،1.5®رذاذ األنف الملحي 4152
4094Tussin CF  4.00$قطعة 1أونصات 4 ملغ، 10 ملغ، 20 ملغ، 200، شراب 
 18.50$قطعة RapidMelts Zicam® 25® لعالج البرد4066
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رعاية األسنان وأطقم األسنان 
 4.00$قطعة 1أونصات 4.3معجون أسنان، لألسنان الحساسة، 5421
 11.25$قطعة 1أونصة 16 للفم الجاف، Biotene®غسول الفم 5700
 3.50$قطعة 1أونصات Pepsodent 5.5®معجون أسنان، 5859
 2.50$قطعة 1خيط تنظيف األسنان مشمع بالنعناع 5330
 7.00$قطعة 1أونصة Fixodent ،2.4®كريم 5379
 3.00$قطعة 1عصارة معجون األسنان 5241
 1.50$قطعة 1فرشاة أسنان، للبالغين 5510
مساًء 5809 Polident® 84 10.50$قطعة 
 4.00$قطعة 1أونصات Ultrabrite 6®معجون أسنان، 5294
 5.50$قطعة 1عبوة ناعمة 2فرشاة األسنان، 5702
 3.00$قطعة 1مجموعة أدوات أسنان للسفر 5168
 1.50$قطعة 1فرشاة لطقم األسنان 5626
 33.00$قطعة 1فرشاة األسنان، قابلة للشحن 5160
 4.00$قطعة 1أونصة 2.4الكريم الالصق ألطقم األسنان، 5260
 9.00$قطعة 44بالنعناعPlus®ferdent Ef أقراص5808
 3.00$قطعة 1أونصات 6.4معجون أسنان، فلوريد، 5102
 3.00$قطعة ferdent Ef20®أقراص 5204
 3.00$قطعة 1أونصة 0.33، %20جل لتخفيف األلم عن طريق الفم، 5195
 6.00$قطعة 1منظف اللسان 5810
17.00$قطعتانفرشاة أسنان، رؤوس بديلة قابلة إلعادة الشحن 5161
 17.00$قطعة 1فرشاة أسنان تعمل بالبطارية 6051
 1.50$قطعة 1أونصة 0.85معجون أسنان، بحجم مناسب للسفر، 5530
 4.00$قطعة 1أونصة Fixodent ،0.75®كريم 5504
 7.00$قطعة 1أونصات 3.9 لطقم األسنان، Polident®كريم 5701
 39.25$قطعة 1نفاث ماء، يعمل بالبطارية 5654
 14.00$قطع 5رؤوس استبدال نفاث الماء 5703
 30.00$قطعة 1واقية ليلية لألسنان 4127
 6.00$قطع 10فرش اللثة بين األسنان 4073
 5.00$قطعة 1إصالح الحشوات والتغطية غير المثبّتة 4128
أونصات 5113  2.00$قطعة 1 4غسول الفم، 
 6.50$قطعة 1أونصات 8.5 بالنعناع، Listerine®غسول الفم، 4110
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رعاية األسنان وأطقم األسنان 
 2.00$قطعة 1واقي فرشاة األسنان 4129
 11.00$قطعة 1أونصات 4 للتبييض الفائق، لألسنان الحساسة، Sensodyne®معجون أسنان، 4065

الرعاية بشأن السكري 
 12.00$قطعة 1أونصات 4كريم لتخفيف آالم القدم للبشرة لمرضى السكري، 5812
 6.00$قطعة 1حزم 3جوارب لمرضى السكري، باللون األسود، كبيرة، 5223
 6.00$قطعة 1حزم 3جوارب لمرضى السكري، باللون األسود، متوسطة، 5225
 6.00$قطعة 1حزم 3جوارب لمرضى السكري، باللون األبيض، كبيرة، 5222
 6.00$قطعة 1حزم 3جوارب لمرضى السكري، باللون األسود، اكس الرج، 5860
 6.00$قطعة 1حزم 3جوارب لمرضى السكري، باللون األبيض، متوسطة، 5224
 6.00$قطعة 1حزم 3جوارب لمرضى السكري، باللون األبيض، اكس الرج، 5861
 6.00$قطعة 50أقراص جلوكوز 5313
 9.00$قطعة 1جوارب لمرضى السكري، مبطنة وفائقة النعومة، باللون األبيض، كبيرة، حزمتان 6056
 9.00$قطعة 1جوارب لمرضى السكري، مبطنة وفائقة النعومة، باللون األسود، كبيرة، حزمتان 6053
 3.00$قطعة 1وعاء األدوات الحادة، لتر كوارت 5528
 9.00$قطعة 1جوارب لمرضى السكري، مبطنة وفائقة النعومة، باللون األسود، متوسطة، حزمتان 6052
 9.00$قطعة 1جوارب لمرضى السكري، مبطنة وفائقة النعومة، باللون األبيض، متوسطة، حزمتان 6055
 9.00$قطعة 1جوارب لمرضى السكري، مبطنة وفائقة النعومة، باللون األسود، اكس الرج، حزمتان 6054
 9.00$قطعة 1جوارب لمرضى السكري، مبطنة وفائقة النعومة، باللون األبيض، اكس الرج، حزمتان 6057
 5.00$قطعة 100ضمادات الكحول، كبيرة* 4109

صحة الجهاز الهضمي 
 23.00$قطعة 42ملغ* 20مخفض حمض أوميبرازول، أقراص تأخير اإلطالق، 5863
ملغ 750 القوة اإلضافية،5800 TUMS® 96 7.50$قطعة 
 5.00$قطعة 100ملغ 100كبسوالت هالمية من دوكوسات الصوديوم لتسهيل البراز، 5420
 8.00$قطعة Alka-Seltzer 24®أقراص 5214
 13.00$قطعة 1أونصات 8.3مسحوق البولي إيثيلين جاليكول ملين، 5696
 7.00$قطعة 30ملغ Pepto-Bismol ،262®أقراص 5289
 5.00$قطعة 30ملغ* 10مخفض حمض فاموتيدين، 5079
 6.00$قطعة 100ملغ 80أقراص قابلة للمضغ لتخفيف الغازات، 5280
5286 525 Pepto-Bismol® ،8.00$قطعة 1أونصات 8 ملغ 
 5.00$قطعة 150ملغ 500علكة للمضغ مضادة للحموضة، 5304
ملغ 8.6 ملغ، 50 + أقراص ملينة،5212 Senna 60 3.00$قطعة 
ملغ 125 أقراص قابلة للمضغ،5009 Gas-X® ES 18 10.00$قطعة 
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السعرالعددالوصفرقم البند 

صحة الجهاز الهضمي 
 14.75$قطعة Vitafusion® 90 ‡هالم من األلياف 5247
5287 525 Pepto-Bismol® ،12.00$قطعة 1أونصة 16 ملغ 
6062 Beano® 30 9.00$قطعة 
أونصات 4.5، ملين ملحي، 5167 Enema 1 2.00$قطعة 
أونصة 15 جرعة، 72 من السكر،5290 برتقال خاٍل Metamucil® 1 26.00$قطعة 
 12.00$قطعة 25ملغ Dulcolax 5®أقراص 5554
5056 20 Nexium ®*17.00$قطعة 14ملغ 
 3.00$قطعة 1أونصة 12حليب المغنيسيا بوزن 5795
5288 20 Prilosec OTC ®*16.00$قطعة 14ملغ 
 6.00$قطعة 1أونصة 12سائل مضاد للغازات / مضاد للحموضة، 6004
 8.00$قطعة 90ملغ 625كبسوالت ملينة من األلياف، 5021
 17.00$قطعة 42ملغ* 20مخفض حمض أوميبرازول المغنيسيوم، أقراص تأخير اإلطالق، 5862
 6.00$قطعة 12ملغ* 125 ملغ، 2كبسوالت لوبراميد سيميثيكون مضادة للغازات ومضادة لإلسهال، 4042
ملغ* 10،  5217 Pepcid® AC 30 16.00$قطعة 
 5.00$قطعة 36أقراص فوارة 5466
 4.75$قطعة 25تحاميل من الجلسرين 5188
 3.00$قطعة 12ملغ 50 لعالج دوار الحركة، Driminateأقراص 5238
 4.00$قطعة 1أونصات Enema®Fleet ،4.5 ملين ملحي5028
 5.00$قطعة 1أونصات 4سائل مضاد للغثيان، 5060
 9.00$قطعة 12ملغ Dramamine ،50®أقراص 5254

مخفض حمض أوميبرازول،5864
 24.00$قطعة 42ملغ* 20أقراص تأخير اإلطالق القابلة للذوبان،  

 4.00$قطعة 1أونصات 8 ملغ، 525سائل تخفيف آالم المعدة، 5062
 14.00$قطعة Tucks® 100 %50طبية،  وسادات تبريد5361
 9.00$قطعة FCC 9000 60كبسوالت إنزيم الالكتاز، 5077
 5.00$قطعة 30ملغ 262أقراص تخفيف آالم المعدة، 5336
 11.00$قطعة 1أونصة 13ملين نباتي طبيعي )السيليوم(، 5033
 8.00$قطعة 100ملغ 12.5 لعالج دوار الحركة، Meclizineأقراص 6033
 10.00$قطعة 14ملغ* 20مخفض حمض أوميبرازول، أقراص تأخير اإلطالق، 5025
 4.50$قطعة 1أونصات 10ملين ملحي من سترات المغنيسيوم، بالليمون، 5801
 20.00$قطعة 30ملغ Colace 100®كبسوالت 5475
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صحة الجهاز الهضمي 
 15.00$قطعة Lactaid ،FCC 9000 32®أقراص 5043
ملغ 5يساكوديل، 5213  4.00$قطعة 100أقراص بِ
 4.00$قطعة 1أونصات 4.5حقنة شرجية، زيت معدني، 5036
 12.00$قطعة 1أونصة 16عالج بألياف ميثيل السليولوز، 5697
 18.00$قطع 8ملغ Dulcolax ،10®تحميلة 5477
ملغ 10يساكوديل، 5075  5.00$قطعة 12تحميلة بِ
أونصة 15 من السكر )السيليوم(،6038  14.00$قطعة 1ملين نباتي طبيعي خاٍل
 12.00$قطعة 1أونصة 30.4ملين نباتي طبيعي )السيليوم(، 6037
أونصة 48 جرعة، 114 بنكهة البرتقال،5292 Metamucil® 1 26.00$قطعة 
 6.00$قطعة 36ملغ 1 177أقراص مضادات الحموضة القابلة للمضغ اللينة، بالقوة اإلضافية، 4063
 8.00$قطعة 14ملغ* 15مخفض حمض النزوبرازول، كبسوالت تأخير اإلطالق، 4122
 6.00$قطعة 1أونصات 4 ملغ، 1سائل لوبراميد مضاد لإلسهال، 4064
4147Smoothies®TUMS ،10.00$قطعة 60ملغ 750 القوة اإلضافية 
ملغ 1000 بالقوة الفائقة،4146 TUMS® 72 10.00$قطعة 

رعاية العيون واألذن 
 3.00$قطعة 1أونصة 0.5، %6.5قطرات إزالة شمع األذن، 5189
 3.00$قطعة 1أونصة 0.5قطرات العين لتخفيف االحمرار، 5048
 5.25$قطعة 1أونصة 0.5قطرات العين لتخفيف التهيج، 5041
 7.00$قطعة 1 %6.5جهاز ازالة شمع األذن مع لمبة مطاطية، 5704
 12.00$قطعة 1أونصة Visine  ،0.5®قطرات تخفيف االحمرار 5494
 8.50$قطعة 1أونصة 3.9محلول غسول العين، 5138
 6.25$قطعة 1أونصة 12محلول العدسات الالصقة متعددة األغراض، 5705
 5.50$قطعة 1ديوبتر 2.5+نظارات القراءة، 5519
 11.25$قطعة 1مل 10قطرات أذن لتخفيف ألم األذن، 5815
 5.50$قطعة 1ديوبتر 4.0+نظارات القراءة، 5524
 5.50$قطعة 1ديوبتر 2.75+نظارات القراءة، 5520
 7.00$قطعة 1قناع لتخفيف األلم، ِجل 5473
 5.50$قطعة 1ديوبتر 2.0+نظارات القراءة، 5517
 5.50$قطعة 1ديوبتر 3.0+نظارات القراءة، 5521
 7.00$قطعة 1أونصة 1قطرات أذن جافة، 5031
 2.50$قطعة 1حقنة األذن 5166
أونصة 0.5، %6.5 قطرات إزالة شمع األذن،5362 Debrox® 1 10.00$قطعة 
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رعاية العيون واألذن 
 5.50$قطعة 1ديوبتر 1.75+نظارات القراءة، 5516
 5.50$قطعة 1ديوبتر 2.25+نظارات القراءة، 5518
 5.50$قطعة 1ديوبتر 3.75+نظارات القراءة، 4041
 5.50$قطعة 1ديوبتر 3.25+نظارات القراءة، 5522
 10.75$قطعة 1جم 3,5مرهم شحاذ العين، 5707
 5.50$قطعة 1ديوبتر 1.5+نظارات القراءة، 5515
 5.50$قطعة 1ديوبتر 3.5+نظارات القراءة، 5523
 5.50$قطعة 1ديوبتر 1.25+نظارات القراءة، 5514
 10.25$قطعة 1ضمادة شحاذ العين 5706
 15.00$قطعة 1مل 5، %0.025محلول عيني فومارات كيتوتيفن، 4004
 5.50$قطعة 1ديوبتر 1.0+نظارات القراءة، 5513
 10.00$قطعة 1أونصة 0.5، %0,4قطرات ترطيب العين، 4096
 29.00$قطعة 50أونصة Refresh Plus0.5%  ،0,01®قطرات ترطيب العين، 4104
 18.50$قطعة 1مل Refresh Tears 15®قطرات ترطيب العين، 4105

الرعاية النسائية 
 17.00$قطعة Estroven® 30 ‡انقطاع الطمث تخفيف 5619
 4.00$قطعة 1أونصة 1، %20كريم مضادات الحكة للنساء، 4155
 3.00$قطعة 40مناديل النظافة الشخصية للنساء 5114

اإلسعافات األولية والمستلزمات الطبية 
 8.00$قطعة 1أونصة Neosporin ،0.5®مرهم 5059
أونصات 5437  3.00$قطعة 1 4جل النفطي، 
 2.00$قطعة 1أونصات 4، %3بيروكسيد الهيدروجين، 5527
 4.00$قطعة 1أونصة 1.25، %2كريم ديفينهيدرامين المضاد للحكة، 5078
أونصة 1 كريم،5203 Benadryl® 1 8.00$قطعة 
 4.00$قطعة 1أونصة 1المضادات الحيوية الثالثية + مرهم لتخفيف األلم، 4039
 2.00$قطعة 1ضمادة، شاش يتمدد* 5151
 16.00$قطعة 100قفازات لالستعمال مرة واحدة، نيتريل، اكس الرج 5930
 2.00$قطعة 1شريط إسعافات أولية الصقة* 5404
 5.00$قطعة 1أونصة 0.3ضمادة السائل، 5045
 3.00$قطعة 12ضمادات الفراشة للجروح 5199
أونصات 5547  6.00$قطعة 1 4رذاذ حروق، 
 7.50$قطعة 1قطعة 75مجموعة أدوات اإلسعافات األولية، 5612
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اإلسعافات األولية والمستلزمات الطبية 
 4.00$قطعة 1أونصة 1، بوزن Bacitracinمرهم 5798
 7.00$قطعة 1أونصة* Flex Seal ،™1.35ضمادة بخاخ 5605
 5.00$قطعة 1كيس ثلج 5317
 2.00$قطعة 1ياردة* 10 بوصة × 1شريط ورق جراحي، 5131
 12.50$قطعة 1قطعة 175مجموعة أدوات اإلسعافات األولية، 5711
 6.00$قطعة 100مناشف مطهرة 6005
 16.00$قطعة 100قفازات لالستعمال مرة واحدة، نيتريل، صغيرة 5194
 3.00$قطع 3مسحات الكحول* 5682
 4.00$قطعة 1أونصات 6دهون الكاالمين، 5066
 5.00$قطعة 100رفادة شاش، تعقيمية 5459
 5.00$قطعة 1زجاجة ماء بارد ودافئ 5121
 2.00$قطعة 1ياردات* 10 بوصة × 1شريط، حرير جراحي، 6043
 3.00$قطعة 1ياردات* 10 بوصة × 2شريط ورق جراحي، 6042
 2.00$قطعة 1ياردات* 10 بوصة × 1شريط، جراحي شفاف، 6045
 3.00$قطعة 1قطعة 20مجموعة أدوات اإلسعافات األولية، 5867
 4.00$قطعة 25بوصات* 4 بوصات × 4إسفنج من الشاش، 5433
 5.50$قطعة 1أونصات 4محلول بوفيدون اليود المطهر، 5712
 3.00$قطعة 1ياردات* 10 بوصة × 2شريط، حرير جراحي، 6044
 5.00$قطع 6فاصل إصبع القدم 5544
 3.00$قطعة 1ياردات* 10 بوصة × 2شريط، جراحي شفاف، 6046
 8.75$قطعة 1أونصات 8مطهر ومنظف البشرة، 5816
 9.25$قطعة 1أونصات Bactine ،5®محلول 5698
5699 Caldyphen أونصات 6، %1، بتركيز  6.50$قطعة 1مسكن موضعي، غسول صاٍف
 8.00$قطعة 1000بوصات 6مطباق برأس قطنية، 5866

PPEمجموعة أدوات 6079
كمادات محضرة بالكحول( 4)زوجان من القفازات، قناع وجه واحد،  

 مجموعة 1
 7.00$أدوات 

 5.00$قطعة 20ضمادات، األصابع ومفاصل األصابع 4061
 7.50$قطعة 100ضمادات، مفاصل األصابع 4093
4082Tegaderm™ 2.75 بوصة 2.375، مقاس رقع x 13.00$قطع 8بوصة 

الطعام 
أونصات 8 مخفوق حليب بالفانيال،7146 Ensure® 6 19.00$قطع 
أونصات 8 مخفوق حليب بالشوكوالتة،7147 Ensure® 6 19.00$قطع 
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الطعام 
أونصات 8 مخفوق حليب بالفانيال،7148 Glucerna® 6 19.00$قطع 
أونصات 8 مخفوق حليب بالشوكوالتة،7153 Glucerna® 6 19.00$قطع 

العناية بالقدم 
 4.00$قطعة 1أونصة 1.5، %1كريم كلوتريمازول للرياضين للقدم، 5216
 5.00$قطعة 1أونصات 4مسحوق القدم، 5543
 5.00$قطعة 1أونصة 1,25، %1تولنافتيت كريم مضاد للفطريات، 5165
 3.00$قطع 6وسادات حماية الدشبذ 5219
 6.00$قطعة 1أونصة 0.33مزيل الدشبذ والمسمار، 5196
 4.00$قطع 6مزيالت الدشبذ الطبية 5158
 5.00$قطعة 1أونصة 0.31مزيل الثؤلول السائل، 5164
 5.50$قطع 9الدعامات المزيلة للمسامير 6018
 8.75$قطعة 1الوقاية من األلم في القدم 5818
 4.00$قطع 4طبقات القماش الناعم 5159
 14.00$قطعة 1بوصة 0.42، %1 بتركيز AF®Lotrimin كريم5013
 10.00$قطعة 1عرف اإلصبع المطرقة 5819
 4.00$قطعة 1بطانة من صوف الغنم 5667
 5.25$قطعة 1أونصة 1، %2نترات ميكونازول، 5431
إلصبع القدم، كبير 6050  8.00$قطعة 1واٍق
إلصبع القدم، صغير 6049  8.00$قطعة 1واٍق
أونصة 0.5، %1 كريم،5162 Tinactin® 1 17.00$قطعة 
 14.00$قطعة 1أونصة Compound W ،17% ،0.25®جل 5497
28.00$زوج واحددعم القوس، قابل للضبط 4052
3.00$زوج واحدنعال للرجال، يتم قصه ليكون مالئًما 4124
3.00$زوج واحدنعال للنساء، يتم قصه ليكون مالئًما 4125
 15.00$قطعة 1غالف التهاب اللفافة األخمصية، صغير 4216
 15.00$قطعة 1غالف التهاب اللفافة األخمصية، متوسط 4217
 15.00$قطعة 1غالف التهاب اللفافة األخمصية، كبير 4218
 15.00$قطعة 1غالف التهاب اللفافة األخمصية، اكس الرج 4219
6.50$زوج واحد (1 في 4وسادات أصابع القدم، رغوة ) 4045

مستحضرات متعلقة بالبواسير 
 11.00$قطعة Preparation H 48®مناديل مبللة طبية من 5820
 5.00$قطعة 1أونصة 2مرهم للبواسير، 5414
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مستحضرات متعلقة بالبواسير 
 5.50$قطعة 12تحميلة للبواسير 5351
 6.75$قطعة 100 %50وسادة للبواسير، 5076
 21.00$قطعة 1أونصة Preparation H ،2®مرهم من 5057
 25.00$قطعة 1أونصة Preparation H ،1.8®كريم من 4044

التشخيص المنزلي ومساعدات المرضى 
 4.00$قطعة 1ضوء ليلي 5639
 30.00$قطعة 1 ‡مقياس التأكسج النبضي 5096
 45.50$قطعة 1مقياس الحرارة، لألذن والجبهة الناطق 5627
 34.25$قطعة 1 §‡ميزان الحمام، رقمي 5119
ا ومساًء 5508 ً  7.50$قطعة 1أيام، صباح 7علبة حبوب الدواء، 
 7.00$قطعة 1اسفنجة حمام بمقبض طويل 5500
 3.00$قطعة 1ثانية 60مقياس الحرارة، 5149
 33.00$قطعة 1 ‡جهاز مراقبة ضغط الدم، أعلى الذراع التلقائي 5371
 37.00$قطعة 1 ‡جهاز مراقبة ضغط الدم، المعصم الناطق 5872
 43.75$قطعة 1 ‡جهاز مراقبة ضغط الدم، أعلى الذراع الناطق 5573
 2.00$قطعة 1لبيسة الحذاء 5656
 45.00$قطعة 1 §‡ميزان حمام رقمي متكلم 5814
 16.50$قطعة 1جهاز مساعدة الوصول 5098
 27.25$قطعة 1 ‡جهاز مراقبة ضغط الدم، المعصم 5370
 23.25$قطعة 1 ‡ميزان المطبخ، رقمي 5821
 52.75$قطعة 1متعقب النشاط 5813
 26.25$قطعة 1مقياس الحرارة الرقمي، لألذن 6048
 7.00$قطعة 1قاطع حبوب الدواء مع واقي سالمة 5824
 4.00$قطعة 1أيام، مرة واحدة في اليوم 7علبة حبوب الدواء، 5242
 20.25$قطعة 1مسند، ِجل/مقعد من الفوم 5710
 14.00$قطعة 1مسند، للقطنية 5873
 7.00$قطعة 1مرات في اليوم 4 أيام، 7علبة حبوب الدواء، 5210
 11.75$قطعة CPAP 72مناديل أقنعة 6019
 30.00$قطعة 1 ‡ساعة مراقبة معدل ضربات القلب 5201
 6.00$قطعة 1مقياس الحرارة، طرف مرن 5172
 45.00$قطعة 1صندوق مقفل لألدوية 4003
 6.00$قطعة 1 ‡ميزان المطبخ، قرصي 5124
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التشخيص المنزلي ومساعدات المرضى 
 3.00$قطعة 1مساعد الِزمام واألزرار 5100
 12.00$قطعة 1سوار تحديد الهوية الطبي، مريض بالسكري 6034
 20.00$قطعة 1 §‡ميزان الحمام، قرصي 5602
 19.50$قطعة 1مسند، حلقة من الفوم 5709
 7.00$قطعة 1بوصات x 6 بوصة x 36 بوصة 80غطاء مرتبة مرن، 5874
 69.50$قطعة CPAP 1وسادة رغوة الذاكرة من 6021
 3.00$قطعة 30غطاء مسبار قياس الحرارة 5415
 15.00$قطعة 1 ‡جهاز مراقبة ضغط الدم، يدوي 5562
 10.00$قطعة 1محطم حبوب الدواء مع إمكانية التخزين 5823
 50.00$قطعة CPAP 1وسادة مليئة باأللياف من 6020
 12.00$قطعة 1سوار تحديد الهوية الطبي، مريض بالقلب 6035
 10.00$قطعة 1فتاحة زجاجات األدوية مع عدسة مكبرة 5822
 8.00$قطعة 1مساعدة فتاحة زجاجات حبوب الدواء 5246
 9.00$قطعة EZ Detect™‡ 1مجموعة أدوات اختبار سرطان القولون من 5723
 8.00$قطعة 1أونصات 4نظام التخلص من األدوية، 4002
15.00$قطعتانالجبيرة والضمادات وواقي الجروح، الساق 6014
15.00$قطعتانالجبيرة والضمادات وواقي الجروح، الذراع 6013
 45.00$قطعة 1 ‡اختبار فيروس نقص المناعة البشرية 5778
 6.00$قطعة 1عدسة مكبرة 4154
 45.00$قطعة 1عصا التدليك 4053
 15.00$قطعة 1مقياس الخطوات 4141
 50.00$قطعة 1أداة ملحقة بشفاطة المرحاض 4116

الرعاية الصحية المنزلية 
 14.00$قطعة 1العكاز، الطي* 5538
 4.00$قطعة 1 ‡قناع البخاخة للبالغين مع أنبوب 5369
 18.50$قطعة 1العكاز، قياسي رباعي قابل للضبط* 5315
 37.00$قطعة 1العكاز، رباعي قابل للضبط وعالج البدانة* 5539
 14.75$قطعة 1العكاز، رباعي قابل للضبط وكبير* 6041
 11.00$قطعة 1 ‡مقياس ذروة الجريان 5491
 4.00$قطعة 1بوصة 3/4طرف العكاز، 4126
 25.00$قطعة 1وسادة مضادة للحساسية 4075
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مستلزمات السلس 
أونصات 5525  ،4  3.00$قطعة A&D 1مرهم 
 10.00$قطعة 20بوصة* 44 إلى 34مالبس داخلية يمكن التخلص منها، متوسطة، قياس من 5883
 10.00$قطعة 18بوصة* 58 إلى 44مالبس داخلية يمكن التخلص منها، كبيرة، قياس من 5882
 6.50$قطعة Attends 28®بطانة اللباس الداخلي للمرأة من 5881
 9.00$قطعة Attends 20®فوطة التحكم الكبيرة في المثانة لدى السيدات من 5880
 8.00$قطعة Attends 20®فوطة التحكم المعتدلة في المثانة لدى السيدات من 5879
 10.00$قطعة 14بوصة* 68 إلى 58مالبس داخلية يمكن التخلص منها، اكس الرج، قياس من 5884
 7.00$قطع 8مسحات االستحمام 5825
 7.00$قطعة Attends 20*®فوط نسائية رفيعة للغاية من 5716
 6.25$قطع 10بوصة* 30 × 30فوط، يمكن التخلص منها، 5722
 10.50$قطعة 50بوصة* 23 × 24فوط، يمكن التخلص منها، 6058
 12.00$قطعة 28فوط للتحكم في المثانة، أعلى امتصاص* 5719
 8.75$قطعة 15بوصة* 23 × 36فوط، يمكن التخلص منها، 5721
 13.00$قطع 5بوصة* 30 × 36فوط، ذات امتصاص قوي تتمع بنفاذية للهواء، 6059
 9.75$قطعة Attends 20®فوطة التحكم األكبر في المثانة لدى السيدات من 5715
 4.00$قطعة 1أونصات 8غسول الجسم بدون شطف، 5885
 12.00$قطعة 28فوط للتحكم في المثانة، أقصى امتصاص* 5718
 4.00$قطعة 1مبولة، للذكور 6032
 3.00$قطعة 1أونصة 1، %20مرهم أكسيد الزنك، 5413
 14.00$قطعة 24بوصة* 44 إلى 32سراويل للبالغين، متوسطة )إغالق الصق(، من 6001
Attends*® للرجال من5714  9.25$قطعة 20واٍق
 5.00$قطع 5بوصة* 23 × 36فوط، يمكن التخلص منها، 5170
 12.00$قطعة 28فوط للتحكم في المثانة، امتصاص متوسط* 5720
 16.75$قطعة 24بوصة* 58 إلى 44سراويل للبالغين، كبيرة )إغالق الصق(، من 6002
 16.75$قطعة 20بوصة* 63 إلى 58سراويل للبالغين، اكس الرج )إغالق الصق(، من 6003
 5.00$قطعة 1أونصات 8غسل منطقة العجان بدون شطف، 6040
أونصات 5717  7.00$قطعة 1 4كريم حاجز، 
 18.00$قطعة 1مالبس داخلية للنساء قابلة للغسيل، متوسطة* 5444
 18.00$قطعة 1مالبس داخلية للنساء قابلة للغسيل، اكس الرج* 5446
 18.00$قطعة 1مالبس داخلية للنساء قابلة للغسيل، كبيرة* 5445
 7.00$قطعة 14فوط للتحكم في المثانة، للبالغين* 5150
 10.00$قطعة 1أونصات 4، %50 واقي للبشرة، Lantiseptic®مراهم 6030
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مستلزمات السلس 
 18.00$قطعة 1مالبس داخلية للرجال قابلة للغسيل، متوسطة* 5441
 4.00$قطعة 1وعاء للتبول 6011
 18.00$قطعة 1مالبس داخلية للنساء قابلة للغسيل، صغيرة* 5443
 17.00$قطعة 1مالبس داخلية للرجال قابلة للغسيل، كبيرة* 5439
 18.00$قطعة 1مالبس داخلية للرجال قابلة للغسيل، اكس الرج* 5442
 18.00$قطعة 1مالبس داخلية للرجال قابلة للغسيل، صغيرة* 5440
أونصة 13 + فيتامين إي،4095  7.00$قطعة A&D 1مرهم 
 17.00$قطعة 20فوط للتحكم في المثانة، ثقيلة* 4151
 15.00$قطعة 1مبولة، لإلناث 4187

تخفيف األلم 
 3.00$قطعة 50ملغ Ibuprofen ،200أقراص 5093
 2.50$قطعة 36ملغ 81األسبرين قابل للمضغ، جرعات منخفضة، 5073
 10.50$قطعة 100ملغ 650أسيتامينوفين للمفاصل، 5430
 9.00$قطع Lidocaine ،4% 5رقعة 5888
 9.00$قطعة 1أونصة 2,5، %16 لتخفيف األلم، ®Icy Hotقرص دوار 5342
ملغ 200،  5053  12.00$قطعة Advil 50®أقراص 
 8.00$قطعة 20ملغ Advil ،200®ليكوي جل 5054
 15.00$قطعة 90ملغ Aleve 220®كبسوالت 5256
 5.00$قطعة 100ملغ Ibuprofen ،200أقراص 5485
5425PM®Tylenol ،11.00$قطعة 24ملغ 500 أقراص القوة اإلضافية 
 7.00$قطعة 100ملغ 25 ملغ، 500اسيتامينوفين بي ام أقراص قوة اضافية، 6039
ملغ 65 ملغ، 250 ملغ، 250 أقراص مايجرين،5011 Excedrin® 24 8.00$قطعة 
 9.00$قطعة 1أونصات 4 لتخفيف اآلالم، Fast Freeze®بخاخ 5314
 3.00$قطعة 1أونصة 1.25كريم لفرك العضالت، 5457
4040 ®Aspercreme ،13.00$قطعة 1أونصة 2,7، %4 مع ليدوكاين 
 3.00$قطعة 50ملغ 25 ملغ، 500اسيتامينوفين بي ام أقراص قوة اضافية، 5428
أونصة 0.5 للعناية بعد العض،5375 Bite® 1 6.00$قطعة 
 20.25$قطعة 1 12"× 15"*فوط تسخين، 5472
 56.25$قطعة 1بوصة* 25 × 26وسادة تدفئة للكتف والرقبة والظهر، 5725
 8.00$قطع 5 %5، بتركيز Icy Hot®رقعة 5341
 12.00$قطعة 1أونصات 3.53، %1 لتخفيف ألم التهاب المفاصل، Diclofenacجل 4038
 6.00$قطع 3لفائف الحرارة للرقبة والكتف 5887
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تخفيف األلم 
 32.50$قطعة 1بوصة* 12 × 24فوط تسخين، كبيرة أكس الرج، 5726
2.00$قطعتان %0.025لصقة الكابسيسين الحرارية، 4007
أونصة 2 كريم،5493 Bengay® 1 9.00$قطعة 
 4.00$قطعة 100ملغ 325أقراص أسيتامينوفين، 5302
6.00$قطعتانلفائف الحرارة للظهر الورك 5886
ملغ 325 أقراص القوة العادية،5424 Tylenol® 100 12.50$قطعة 
 12.00$قطعة 1أونصة 1.7، بالقوة الفائقة، Tiger Balm®مرهم 4020
 8.50$قطعة 100ملغ 220، بوزن Naproxen Sodiumكبسوالت 5889
 3.00$قطعة 100ملغ 325أقراص األسبرين، 5297
5318 ®Tiger Balm ،8.00$قطعة 1أونصة 2 لتدليك العضالت 
 7.00$قطعة 1أونصة 0.63، بالقوة اإلضافية، Tiger Balm®مرهم 4018
 8.00$قطعة 24ملغ Aleve 220®كبسوالت 5243
 6.00$قطعة 50ملغ 220، بوزن Naproxen Sodiumكبسوالت 5017
 12.00$قطعة 1مل Eagle ،24زيت طبي بالعالمة التجارية 4013
 13.00$قطعة 1مل 24، بلون الالفندر، Eagleزيت طبي بالعالمة التجارية 4014
 5.00$قطعة 20ملغ 200 السائلة، Ibuprofenهالمات 5401
 8.00$قطع 4، كبيرةTiger Balm®رقعة 4017
 7.00$قطعة 60رقعة دوائية لتخفيف األلم 4008
 50.00$قطعة 1وحدة التوتر، رقمية 4036
 7.00$قطع 6رقعة دوائية لتخفيف األلم، كبيرة 4009
 7.00$قطع 5، عاديةTiger Balm®رقعة 4016
الصداع النصفي لعالج5727 Wellpatch® 4 7.00$قطع 
 4.00$قطعة 100ملغ 325أقراص أسبرين، مغلفة معوية، 5064
 7.50$قطعة 100ملغ 65 ملغ، 250 ملغ، 250أسيتامينوفين باإلضافة إلى األسبرين والكافيين، 6066
 12.00$قطعة 100ملغ Bayer ،325®أسبرين 5205
أونصات 5826  6.25$قطعة 1 8منثول جل، 
 9.00$قطعة 1أونصة Tiger Balm ،2®مروخ 4019
 40.00$قطعة 1بوصة* 12 × 15فوط تسخين رقمية، 6027
 7.00$قطعة 1أونصة 2.1، %0.025كريم كابسيسين، 5251
 10.00$قطعة 30ملغ 95تخفيف األلم البولي، 6065
 13.00$قطعة 1مل 7تركيبة زيت سيانج النقي األصلية الحمراء 4015
 7.00$قطعة 24مجم 100 قابلة للمضغ، Ibuprofenأقراص 5020
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تخفيف األلم 
 44.00$قطعة 1وحدة التوتر، تناظرية 5366
 11.00$قطعة 125ملغ 325 مغلفة معوية، Ecotrin®أقراص أسبرين 5363
 12.00$قطعة 1أونصات 4 لتخفيف األلم، ™ActivICEجل 4101
 9.00$قطعة 20مجم 38 ملغ، PM®Advil ،200 أقراص4145
4148 ®10% Aspercreme ،3 11.00$قطعة 1أونصات 
 4.00$قطعة 1أونصة 16ملح إنجليزي، 4062
 6.50$قطعة 1أونصة 1.25 لتخفيف األلم، Icy Hot®كريم 4108
 8.00$قطعة 1أونصة 2.7، %4كريم ليدوكايين لتخفيف األلم، 4150
 12.50$قطعة 1أونصة 2.75 لتخفيف األلم الشديد، ®Salonpasجل 4107
 14.00$قطع 6 %4، ليدوكايين ®Salonpasرقعة 4106
 14.00$قطعة 60صغيرة ®Salonpasرقعة 4103
ملغ 500 حزم إذابة القوة اإلضافية،4142 ®Tylenol 12 7.00$قطعة 

مبيد القمل )عالج القمل( 
 2.00$قطعة 1مشط القمل 5411
 9.00$قطعة 1أونصات 4، %4شامبو لعالج القمل، 5024
 24.50$مجموعة أدوات 1مجموعة أدوات للتخلص من القمل 5827

الرعاية الشخصية 
 5.00$قطعة 1أونصة 11، بوزن Anti-Dandruffشامبو 5390
 5.50$قطعة 1أونصات 8غسول الجسم الخالي من العطور، 4048
 3.00$قطعة 1أونصات 8مسحوق الجسم الدوائي، 4130

إعادة التأهيل والعالج وممارسة التمارين الرياضية 
 50.00$قطعة 1دواسة التمارين 6073
 3.00$قطعة 1شريط مقاومة للتمارين، متوسط 6069
 3.00$قطعة 1شريط مقاومة للتمارين، ثقيل 6070
 3.00$قطعة 1شريط مقاومة للتمارين، خفيف 6068
 9.00$قطعة 1كرة تمارين العصب الهالمية، متوسطة 4028
 3.00$قطعة X-Heavy 1شريط مقاومة للتمارين، 6071
 3.00$قطعة 2X-Heavy 1شريط مقاومة للتمارين، 6072
 25.00$قطعة 1رطل 2.5المعصم ووزن كفات الكاحل، 4032
 6.00$قطعة 1مساعدة في ارتداء الجوارب 6076
 15.00$قطعة 1شريط تمديد 6077
 9.00$قطعة 1كرة تمارين العصب الهالمية، ناعمة 4027
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إعادة التأهيل والعالج وممارسة التمارين الرياضية 

إعادة التأهيل ومجموعة أدوات الورك  6074
 22.00$قطعة 1)جهاز التمديد، لبيسة، مساعدة في ارتداء الجوارب، اسفنجة حمام(

 17.00$قطعة 1بكرة للكتف 6075
 9.00$قطعة 1كرة تمارين العصب الهالمية، ثابتة 4029
رطل 4035  25.00$قطعة 1 2وزن يد، 
 25.00$قطعة 1رطل 1المعصم ووزن كفات الكاحل، 4033
 40.00$قطعة 1مقاومات 5كرة تمارين العصب الهالمية، مجموعة من 4031
 3.00$قطعة X-Light 1شريط مقاومة للتمارين، 6067
للتمارين، برنامج تمارين كبار السن لفقدان الوزن )مع فريق( 4011 DVD 1 27.00$قطعة 
 9.00$قطعة 1كرة تمارين العصب الهالمية، أكثر صالبة 4030
للتمارين، برنامج تمارين كبار السن الذين يجلسون بسهولة 4010 DVD 1 16.00$قطعة 
 9.00$قطعة 1كرة تمارين العصب الهالمية، أكثر نعومة 4026
رطل 4034  25.00$قطعة 1 1وزن يد، 
للتمارين، برنامج أفضل تمارين كبار السن خالل الموسم )مع فريق( 4012 DVD 1 34.00$قطعة 
50.00$مجموعة واحدةأدوات المائدة، مرجحة وقابلة للطي 6078

العناية بالبشرة 
 6.00$قطعة 1أونصات 8ترطيب الجسم بجل صبار، 6036
 4.50$قطعة 1أونصات 8جل معقم اليدين، 5924
 9.00$قطعة 1أونصة 16كريم للجلد الجاف، 5091
 6.00$قطعة 1أونصات 4، بوزن SPF 30كريم للشمس، 5665
 8.00$قطعة 1أونصات 6، بوزن Backwoods®Cutter طارد الحشرات،5486
 5.00$قطعة 1أونصة 1,5، %10جل حب الشباب من بيروكسيد البنزويل، 5397
 8.00$قطعة 1أونصات 8، %12غسول ترطيب من الكتات األمونيوم، 5890
 5.50$قطعة 1أونصة 16جل الصبار، 4097
 2.00$قطعة 1أونصة 2جل معقم اليدين، 4143

المعينات المساعدة على النوم 
 5.00$قطعة 50ديفينهيدرامين أقراص للنوم 5074
 10.00$قطعة 30شرائط أنفية، كبيرة 5892
 10.00$قطعة 30شرائط أنفية، متوسطة 5891
 10.00$قطعة 16ملغ Unisom ،25®أقراص 5340
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اإلقالع عن التدخين 
 31.50$قطعة 14 ‡ساعة. 24 ملغ / 21، 1لطخات من النيكوتين، الخطوة 5686
 9.00$قطعة 20 ‡ملغ 4علكة النيكوتين، 5049
 17.50$قطعة 50 ‡ملغ 4علكة النيكوتين، 5285
 9.00$قطعة 20 ‡ملغ 2علكة النيكوتين، 5050
 36.25$قطعة 72 ‡ملغ 4قرص استحالب النيكوتين، 5689
 31.50$قطعة 14 ‡ساعة 24 ملغ / 14، 2لطخات من النيكوتين، الخطوة 5687
 31.50$قطعة 14 ‡ساعة 24 ملغ / 7، 3لطخات من النيكوتين، الخطوة 5688

الدعائم والتقويمات 
 2.00$قطعة 1بوصة 5 × 10عبوة باردة ساخنة قابلة إلعادة االستخدام، 5526

 ملليمتر زئبق، باللون األسود للرجال، 20-15جوارب الضغط العالية إلى الركبة، 5896
8.00$زوج واحد ‡(11-7.5 بحجم كبير )مقاس الحذاء

ياردات* 5 بوصة ×5398  2.00$قطعة 1 3ضمادة مرنة، 
 4.00$قطعة 1دعم الكاحل 5395
ياردات* 5 بوصة ×5152  2.00$قطعة 1 4ضمادة مرنة، 
ياردات* 4.5 بوصة ×6024  2.00$قطعة 1 2ضمادة مرنة، 

 ملليمتر زئبق، باللون البيج للنساء، 15-8جوارب الضغط العالية إلى الركبة، 5900
8.00$زوج واحد ‡(10.5-8 بحجم كبير )مقاس الحذاء

22.25$زوج واحدقفازات التهاب المفاصل، متوسطة 5208
22.25$زوج واحدقفازات التهاب المفاصل، كبيرة 5209
 14.00$قطعة 1بوصة 46 بوصة إلى 24دعامة مرنة للظهر، 5893
 3.00$قطعة 1دعامة للمعصم 5389

 ملليمتر زئبق، باللون األسود للنساء، 15-8جوارب الضغط العالية إلى الركبة، 5902
8.00$زوج واحد ‡(10.5-8 بحجم كبير )مقاس الحذاء

ياردات* 5 بوصة ×6025  4.00$قطعة 1 6ضمادة مرنة، 
 22.25$قطعة 1كم للركبة لعالج التهاب المفاصل، متوسط 6007
 5.50$قطعة 1دعامة للركبة، مرنة، متوسطة 5910

 ملليمتر زئبق، باللون األبيض للرجال، 20-15جوارب الضغط العالية إلى الركبة، 5898
8.00$زوج واحد ‡(11-7.5 بحجم كبير )مقاس الحذاء

 21.50$قطعة 1دعامة مرنة للظهر مع القطنية 5894
 22.25$قطعة 1كم للركبة لعالج التهاب المفاصل، كبير 6008

 ملليمتر زئبق، باللون البيج للنساء، 15-8جوارب الضغط العالية إلى الركبة، 5899
8.00$زوج واحد ‡(7.5-5.5 بحجم متوسط )مقاس الحذاء

 5.50$قطعة 1دعامة للركبة، مرنة، كبيرة 5912

 33انظر الصفحة ‡§*28احتفظ بهذا الكتالوج للطلبات المستقبلية. 



 

 

السعرالعددالوصفرقم البند 

الدعائم والتقويمات 

 ملليمتر زئبق، باللون األسود للنساء، 15-8جوارب الضغط العالية إلى الركبة، 5901
8.00$زوج واحد ‡(7.5-5.5بحجم متوسط )مقاس الحذاء 

 25.00$قطعة 1دعامة للظهر، شاملة 5604
 22.25$قطعة 1كم للركبة لعالج التهاب المفاصل، اكس الرج 6009
 19.50$قطعة 1مثبّت للركبة 5734
22.25$زوج واحدقفازات التهاب المفاصل، صغيرة 5207
 20.00$قطعة 1دعامة للظهر مع الحماالت، اكس الرج 6093
 13.25$قطعة 1دعامة للركبة، مرنة، كبيرة مع ِمَشّد 5913
 20.00$قطعة 1بوصة 42 إلى 38دعامة فاخرة متقاطعة للظهر، كبيرة، من 5905
 13.25$قطعة 1دعامة للركبة، مرنة، متوسطة مع ِمَشّد 5911
 20.00$قطعة 1دعامة للظهر مع الحماالت، كبيرة 6092
 9.00$قطعة 1دعم مرفق العب التنس 6047
 15.00$قطعة 1دعامة اإلبهام 5561
 21.75$قطعة 1قفاز النفق الرسغي، متوسط 5408

 ملليمتر زئبق، باللون األسود للرجال، 20-15جوارب الضغط العالية إلى الركبة، 5895
8.00$زوج واحد ‡(8-6بحجم متوسط )مقاس الحذاء 

7.00$زوج واحدجوارب لمكافحة انسداد وعاء دموي، اكس الرج 5147
 20.00$قطعة 1دعامة للظهر مع الحماالت، متوسطة 6091
 21.75$قطعة 1قفاز النفق الرسغي، كبير 5409
7.00$زوج واحدجوارب لمكافحة انسداد وعاء دموي، متوسطة 5148
7.00$زوج واحدجوارب لمكافحة انسداد وعاء دموي، كبيرة 5560
 21.75$قطعة 1دعامة ليلية للنفق الرسغي 5470
 12.75$قطعة 1حزام للضلوع، لإلناث، حجم واحد يناسب معظم األشخاص 5737
 20.00$قطعة 1بوصة 37 إلى 33دعامة فاخرة متقاطعة للظهر، متوسطة، من 5904
 5.50$قطعة 1دعامة للركبة، مرنة، صغيرة 5735
 22.25$قطعة 1كم للركبة لعالج التهاب المفاصل، صغير 6006
 11.25$قطعة 1واقي المرفق والكعب، متوسط 5907
 31.00$قطعة 1، اكس الرجUدعامة للركبة على شكل حرف 5388
 12.75$قطعة 1حزام للضلوع، للذكور، حجم واحد يناسب معظم األشخاص 5738
 10.00$قطعة 1حمالة الذراع 5120
 31.00$قطعة 1، كبيرةUدعامة للركبة على شكل حرف 5392
للذراع، متوسط 5915 16.00$زوج واحدكم واٍق
 31.00$قطعة 1، متوسطةUدعامة للركبة على شكل حرف 5391
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الدعائم والتقويمات 
للذراع، كبير 5916 16.00$زوج واحدكم واٍق
 21.75$قطعة 1قفاز النفق الرسغي، صغير 5407

 ملليمتر زئبق، باللون األبيض للرجال، 20-15جوارب الضغط العالية إلى الركبة، 5897
8.00$زوج واحد ‡(8-6بحجم متوسط )مقاس الحذاء 

 ملليمتر زئبق، باللون األسود للنساء، 15-8جوارب الضغط العالية إلى الركبة، 5728
8.00$زوج واحد ‡(5-4بحجم صغير )مقاس الحذاء 

 ملليمتر زئبق، باللون البيج للنساء، 15-8جوارب الضغط العالية إلى الركبة، 5729
8.00$زوج واحد ‡(5-4بحجم صغير )مقاس الحذاء 

 11.25$قطعة 1واقي المرفق والكعب، كبير 5908
 13.25$قطعة 1دعامة للركبة، مرنة، صغيرة مع ِمَشّد 5736
 20.00$قطعة 1بوصة 32 إلى 28دعامة فاخرة متقاطعة للظهر، صغيرة، من 5903
 11.25$قطعة 1واقي المرفق والكعب، اكس الرج 5909
للذراع، اكس الرج 5917 16.00$زوج واحدكم واٍق
 11.25$قطعة 1واقي المرفق والكعب، صغير 5906
7.00$زوج واحدجوارب لمكافحة انسداد وعاء دموي، صغيرة 5146
 20.00$قطعة 1دعامة للظهر مع الحماالت، صغيرة 6090
للذراع، صغير 5914 16.00$زوج واحدكم واٍق
 34.50$قطعة 1دعامة حوضية، متوسطة 5731
 34.50$قطعة 1دعامة حوضية، كبيرة 5730
 34.50$قطعة 1دعامة حوضية، اكس الرج 5733
 34.50$قطعة 1دعامة حوضية، صغيرة 5732
 10.00$قطعة 1ضغط المعصم، صغير 4077
 10.00$قطعة 1ضغط المعصم، متوسط 4078
 10.00$قطعة 1ضغط المعصم، كبير 4079

الفيتامينات والمكمالت الغذائية 
 9.00$قطعة 100 ‡ملغ 1000فيتامين سي، 5748
 6.00$قطعة 100 ‡ملغ 50أقراص الزنك، 5274
 8.50$قطعة 60 ‡مكغ 5000علكة البيوتين، 5359
‡ا 5918  12.00$قطعة 120علكة فيتامينات متعددة يوميً
 12.00$قطعة 60 ‡مكغ 25 ملغ، 500، 3الكالسيوم + هالم فيتامين د 5355
 9.00$قطعة 60 ‡ملغ 250علكة فيتامين سي، بوزن 5492
 9.00$قطعة 100 ‡فيتامينات متعددة لكبار السن الرجال 4005
 9.00$قطعة 100 ‡فيتامينات متعددة لكبار السن النساء 4006
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الفيتامينات والمكمالت الغذائية 
 12.00$قطعة 120 ‡ملغ 5هالم الميالتونين، 5358
‡مكغ 5000، تحت اللسان، 5922  4.50$قطعة 30 12فيتامين ب 
‡ملغ 5328  6.00$قطعة 100 500مغنيسيوم، 
‡ملغ 5273  6.00$قطعة 90 3الميالتونين، 
‡ا 5186  6.00$قطعة 100فيتامينات متعددة للنساء يوميً
 8.00$قطعة 60 ‡مكغ 50، 3هالم فيتامين د 5356
 4.00$قطعة 60 ‡أقراص مكمالت غذائية للعين 5448
 8.75$قطعة 110 ‡ملغ 180فيتامين إي، 5269
‡ملغ 5300  5.00$قطعة 60 600الكالسيوم، 
‡مكغ 5175  ،10  4.00$قطعة 100 3فيتامين د
‡مكغ 500، 5746  5.50$قطعة 100 12-فيتامين ب 
 8.00$قطعة 60 ‡ملغ 500الجلوكوزامين )الدعم الصحي المشترك(، 6026
 4.00$قطعة 100 ‡فيتامين ب- مركب 5305
‡ملغ 5436  ،20 Lutein 60 11.00$قطعة 
‡ا 5920  6.00$قطعة 100فيتامينات متعددة للرجال يوميً
 8.00$قطعة 100 ‡ملغ 1000كبسوالت هالمية زيت بذور الكتان، 5271
‡ملغ 5742  5.75$قطعة 110 250مغنيسيوم، 
 7.00$قطعة 100 ‡فيتامين ب-مركب + فيتامين سي 5179
 3.00$قطعة 100 ‡ملغ 325مكمل الحديد كبريتات الحديدوز، 5299
 7.00$قطعة 90 ‡فيتامينات متعددة لكبار السن 5132
 10.00$قطعة 60 ‡ملغ 650علكة الكالسيوم، شوكوال، 5739
‡ا 5306  3.00$قطعة 100فيتامينات متعددة يوميً
 6.00$قطعة 110 ‡ملغ 400كبسوالت الجيالتين الطرية لكبد سمك القد، 5402
 8.00$قطعة 70 ‡علكة فيتامين ب-مركب 5248
 9.00$قطعة 50 ‡أقراص قابلة للمضغ لدعم المناعة 5919
 5.50$قطعة 100 ‡ملغ 595جلوكونات البوتاسيوم، 5174
 4.00$قطعة 100 ‡مكغ 3000فيتامين أ، 5065
‡مكغ 5226  5.00$قطعة 60 200السيلينيوم، 
 6.00$قطعة 100 ‡ملغ 500الكالسيوم، صدفة المحار، 5181
 22.00$قطعة Centrum®‡ 130فيتامينات 5000
‡مكغ 100، 5308  4.00$قطعة 100 12-فيتامين ب
 5.00$قطعة 60 ‡أقراص تركيبة اإلجهاد مع الزنك 5921
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الفيتامينات والمكمالت الغذائية 
‡ملغ 100، 5747  6.00$قطعة 100 6-فيتامين ب
 3.00$قطعة 100 ‡مكغ 800حمض الفوليك، 5668
 9.50$قطعة 90 ‡ملغ DHEA، 25مكمالت هرمونية 6063
‡ملغ 5750  5.50$قطعة 100 45فيتامين إي، 
 3.00$قطعة 100 ‡مكغ 400حمض الفوليك، 5071
‡ملغ 100، 5745  5.00$قطعة 100 1-فيتامين ب
 8.00$قطعة 100 ‡مكغ 7500بيتا كاروتين، 6012
 4.50$قطعة 100 ‡ملغ 240مكمل حديد جلوكونات الحديدوز، 5740
 6.00$قطعة 100 ‡مكغ 200، ‡بيكولينات الكروم 4037
 9.00$قطعة 60 ‡ملغ 500مكمالت النياسين الخالية من الدافق، 5255
‡ملغ 5184  5.75$قطعة 100 500النياسين، 
5744 ‡Rena-Vite 100 9.00$قطعة 
‡ملغ 5743  5.00$قطعة 100 100النياسين، 
 28.00$قطعة 30 ‡ملغ HTP ،200-5أقراص 4133
 9.00$قطعة 100 ‡مم 500معينات حيوية ميالة للحمض، 4054
 17.00$قطعة 30ملغ 600كبسولة ألفا حمض الليبويك، 4144
 7.00$قطعة 50 ‡أقراص مضادة للتأكسد 5068
 10.00$قطعة 250ملغ 300قرص خل التفاح، 4149
 27.00$قطعة 60 ‡كبسوالت اشواغاندا 4022
 18.00$قطعة 90 ‡+50 للبالغين ®Centrumعلكة 4056
 6.00$قطعة 100 ‡ملغ 1000كبسوالت القرفة، 4024
 6.50$قطعة 90 ‡ملغ 500كبسوالت توت بري أحمر، 4131
‡ملغ 5182  10.00$قطعة 100 400اإلشنسا، 
 10.00$قطعة 100 ‡ملغ 500زيت الثوم، 5069
 5.00$قطعة 50 ‡ملغ 60كبسوالت جنجوبيليا، 4023
 5.00$قطعة 50 ‡ملغ 200كبسوالت الجينسنغ، 4021
 12.00$قطعة 40 ‡كبسوالت تخفيف األلم الناتج عن تشنجات القدم 4081
 10.00$قطعة 60 ‡ملغ 600خميرة األرز األحمر، 4069
‡ا 4060 علكية فيتامينات متعددة يوميًا طبيعية، غير معدلة وراثيً ®Sundown 50 11.00$قطعة 
‡ا 4059 فيتامين ب-مركب طبيعي، غير معدل وراثيً ®Sundown 100 7.00$قطعة 
‡ملغ 500ركم، 4025  7.00$قطعة 60كبسوالت الُك
‡مركب 4098  8.00$قطعة 60 50-فيتامين ب

*‡§ انظر الصفحة 3233احتفظ بهذا الكتالوج للطلبات المستقبلية. 



  

عندما تتم تغطية البند بواسطة الجزء  B أو  D بسبب ظروف معينة،  .D  أو الجزء B  في ظل ظروف معينة، قد تخضع هذه البنود لتغطية الجزء *
فلن تستخدم ميزة المنتجات المتاحة بدون وصفة طبية للحصول على هذا البند ألنه مغطى من   Medicare في تلك الظروف.

حالة طبية أو ألغراض الصحة العامة والرفاهية. ال يمكن شراء هذه   البنود ذات الهدف المزدوج هي أدوية ومنتجات يمكن استخدامها إما  لعالج ‡

البنود إال بعد مناقشة عملية الشراء مع مقدم الخدمات الخاص بك )أو تلبية متطلبات أخرى قد تحددها خطتك(. 
تتوفر الموازين فقط لألعضاء المصابين بفشل القلب االحتقاني أو مرض بالكبد، لمراقبة االحتفاظ بالسوائل. § 

للتوافر. ال تمثل هذه المعلومات  وصفا كامال للمزايا. قد تختلف ًًً تخضع قائمة المنتجات هذه للتغيير. قد تتغير البنود والكميات واألحجام والقيم  وفقا
البنود بناء على الشركة المصنعة والتوافر. يمكن إضافة البنود أو إزالتها في أي وقت من دون إخطار. األسماء التجارية للبنود المتاحة بدون 
والتشاور   هي عالمات تجارية لكل شركة. قد تتغير تكاليف البنود من سنة إلى أخرى. يرجى مراجعة تصنيف  المنتجات )OTC(  وصفة طبية

مع طبيبك فيما يتعلق بأي أسئلة صحية أو طبية.

 Medicare   برنامج مع  متعاقدة  صحية  خطة   Molina Dual Options MI Health Link Medicare-Medicaid Plan  إن 
و Michigan Medicaid لتزويد المسجلين في البرنامجين على حد سواء بالمزايا.

اتصل  برقم  أو  مسجل صوتيا. أو بطريقة برايل  بأحرف كبيرة  بتنسيقات أخرى كأن يكون  مطبوعا المستند  مجانا الحصول على هذا  يمكنك
بالتوقيت الشرقي. وتكون المكالمة  حتى   8 مساء، من االثنين إلى الجمعة، من الساعة   8 صباحا 5604-735 )855(  )الهاتف النصي:  711،

مجانية.

ً

ًًًّ
ًً

أو اإلثنية أو األصل الوطني  اأساس  لعرق تمتثل  Molina Healthcare لقوانين الحقوق المدنية الفيدرالية المعمول بها وال تقوم بالتمييز على 
أو الدين أو النوع االجتماعي أو الجنس أو العمر أو اإلعاقة الذهنية أو البدنية أو الحالة الصحية أو تلقي الرعاية الصحية أو تجربة المطالبات أو  

السجل الطبي أو المعلومات الوراثية أو إثبات القابلية للتأمين أو الموقع الجغرافي.
للحصول على معلومات حول خطة  Molina Dual Options MI Health Link Medicare-Medicaid Plan وخيارات أخرى 
تكون  لرعايتك الصحية، تواصل مع  Michigan ENROLLS على الرقم  7630-975-800-1 )الهاتف النصي:  1-888-263-5897(.

مساء. صباحا حتى  7 ًً H7844_23_1902_MIMMPOTC ar Approvedساعات العيادة من االثنين إلى الجمعة، من الساعة   8

33احتفظ بهذا الكتالوج للطلبات المستقبلية. 



تركت هذه الصفحة فارغة عمدا.ًُ
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نموذج الطلب لعام  2023

– ملء معلوماتك الشخصية  الخطوة 1

تاريخ الميالد )الشهر/اليوم/السنة( )يوجد على بطاقة هوية العضو(قة الهوية رقم بطا

صالحيةتاريخ انتهاء الCVVرقم بطاقة خصم   Mastercard للمزايا التكميلية 

االسم األخيراالسم األول 

رقم الشقة/الجناحاسم الشارعرقم الشارع 

الرمز البريديالواليةالمدينة 

البريد اإللكترونيالهاتف

– تحديد اختيارك  الخطوة 2

لسعرا لو صفلبند قما ر  لكميةا  ا لمجمو عا 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 
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2023نموذج الطلب لعام  

– تحديد اختيارك  الخطوة 2

لسعرا لو صفلبندقما ر  لكميةا  ا لمجمو عا 

.............................................................................................................  

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

 $إجمالي مبلغ الطلب 

 إذا كان المبلغ اإلجمالي يفوق بدل المزايا الخاص بك، فسيتصل بك مستشار تجارب األعضاء لتحصيل الدفعة قبل أن تتوفر إمكانية مالحظة:
معالجة طلبك.

– نموذج تم إكماله بالبريد  الخطوة 3

أرسل نموذج الطلب المكتمل باستخدام الظرف مدفوع الرسوم البريدية إلى: 

NationsOTC  
1801 NW 66th Avenue, Suite 100  

Plantation, FL 33313

إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة للمساعدة في تقديم طلبك، فيرجى االتصال بـ  NationsOTC على الرقم 
 9243-208-877  )الهاتف النصي: 711(. يتوفر مستشارو تجربة األعضاء على مدار 24 ساعة في اليوم، 

يوما في السنة. تتوفر خدمات دعم اللغة مجانا. 7 أيام في األسبوع،  365

أدرك أن أرقام الهواتف و/أو رسائل البريد اإللكتروني التي قمت بتقديمها في هذا النموذج قد تستخدم من قبل 
 NationsOTC أو أي من األطراف المتعاقدة معها لالتصال بي بخصوص حسابي أو خطة المزايا الصحية الخاصة بي أو 

البرامج ذات الصلة أو الخدمات المقدمة لي. 

ًً

ُِ

يرجى إرسال نموذج الطلب بالبريد في موعد أقصاه  20 من الشهر لضمان تطبيق إجمالي الطلب على فترة المزايا الحالية. إذا كنت بحاجة  مهم:
ًإلى طلب في وقت أقرب، فيرجى االتصال باإلنترنت أو االتصال هاتفيا.
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المالحظات:

يمكنك استخدام هذه الصفحة لتدوين معلومات مفيدة للطلبات المستقبلية، مثل أرقام البنود، وأوصاف المنتجات، وأي أسئلة 
قد ترغب في طرحها، على مستشار تجارب األعضاء في مكالمتك التالية.  
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المالحظات:

يمكنك استخدام هذه الصفحة لتدوين معلومات مفيدة للطلبات المستقبلية، مثل أرقام البنود، وأوصاف المنتجات، وأي أسئلة 
قد ترغب في طرحها، على مستشار تجارب األعضاء في مكالمتك التالية.  
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ابدأ اليوم!

 تفضل بزيارتنا على اإلنترنت على  
NationsOTC.com/Molina  

قم بتنزيل 
 MyBenefits  تطبيق
على جهازك المحمول 

 اتصل بنا على الرقم  
  877-208-9243 
)الهاتف النصي:  711(

استكمل نموذج الطلب وأرسله 
NationsOTC بالبريد إلى

إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة للمساعدة في تقديم طلبك، فنحن متاحون لمساعدتك.  
أيام في األسبوع،  365 يوما في السنة. ساعة في اليوم،  7 يتوفر مستشارو تجارب األعضاء على مدار   24

تتوفر خدمات دعم اللغة إذا لزم األمر، مجانا.
ً

ً

إن  Google Play وشعار Google Play هما عالمتان تجاريتان لـ Google LLC. حقوق النشر © لعام 2022 لشركة Apple Inc. جميع الحقوق محفوظة. 

http://NationsOTC.com/Molina
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