
                                                     
ேபராசி�டமா� ேபராசி�டமா� ேபராசி�டமா� ேபராசி�டமா� – தைலவலி�� மா�திைரயா தைலவலி�� மா�திைரயா தைலவலி�� மா�திைரயா தைலவலி�� மா�திைரயா? ? ? ? தைலவலி மா�திைரயாதைலவலி மா�திைரயாதைலவலி மா�திைரயாதைலவலி மா�திைரயா????    

 

“வ�யாதி இ�லாத வ ���ைல எனேவ மா�திைரக� இ�லாத வ ��� இ�ைல” எ�றாகி வ��ட 
இ!த நாள$� எ�ேலா% வ ���&� எ'ேபா(� தயாராக இ)��� மா�திைர எ�றா� அ( 
ேபராசி�டமா� (Paracetamol) தா�. அ!த அள- ப�ரபலமாகி வ��ட இ!த மா�திைரைய 
�ேராஸி�, ெம�டாஸி� எ�1 ெசா�லிேய ம�க� வா2�கி�றன%. 
 

ேபரசி�டமா� பய�பா�ேபரசி�டமா� பய�பா�ேபரசி�டமா� பய�பா�ேபரசி�டமா� பய�பா�::::    
ெபா(வாக கா45ச�, வலி ேபா�றவ6றி6� நிவாரண�யாக பய�ப�� இ!த மா�திைர 500 
மிகி, 650 மிகி எ�ற அளவ�� கிைட�கிற(. �ழ!ைதக<�காக ச=ெப�ஷ� நிைலய�� இ!த 
ம)!( வ�6க'ப�கிற(. ெப?யவ%க<�� ஒ) நாைள�� 4000மிகி மிகாம&� 
�ழ!ைதக<�� வய( பா%�(� ப?!(ைர ெச4ய'ப�கிற(. 
ம)!(கைள' வைக'ப��(வதி� எ5ச?��� வ�தமாக 3 வைககளாக' ப�?�(�ளன%. 

1. எ5 வைகஎ5 வைகஎ5 வைகஎ5 வைக - இ( ம)!(வ% சீ�� இ�லாம� வா2க E�யா(. 
2. ஜி வைகஜி வைகஜி வைகஜி வைக - இ( ம)�(வைர� கல!( ஆேலாசி�காம� உIண�Jடா(. 
3. ஒ�சிஒ�சிஒ�சிஒ�சி  - இ!தவைகய�� ேபராசி�டமா� அட2��.  

� தைலவலி���, கா45ச&���  பய�ப�� பா(கா'பான மா�திைர இ(. 
� க�லKரலி� ப�ர5சைன உ�ளவ%க� இைத� கவனமாக உ�ெகா�ள ேவI��.  

� க%'ப கால�தி&�, பாL��� கால�தி&� Jட உIண�த�க(.  

� 3 நா�க<�� ேம&� காய5ச� ெதாட)மான� இைத ம��� ந�ப�' பய� 
இ�ைல.  

� E�M ஆ=ப�?� மா�திைரைய ந�ப� இ)!த நம�� இ( ஒ) வர'ப�ரசாத�. 
�  ஏெனன$�, ஆ=ப�?� ெநOP எ?5சைல� த)�, ர�த�ைத ந�%���. 
�  ம( அ)!திய-ட� வ)� தைலவலி�� இைத ம)!தா��வ( ஆப�தான(. 
 

ஒ'பQ�� ஆ4-ஒ'பQ�� ஆ4-ஒ'பQ�� ஆ4-ஒ'பQ�� ஆ4-::::    
அ�றாட வாRவ�� இ!த அளவ�� பய�ப�� ேபரசி�டமா� மா�திைரக�, பல 
நி1வன2களா� தயா?�க'ப�கிற(. இ!த மா�திைரக� Sக%ேவா% அதிக� பய�ப��(வதா� 
இத� தர2க�, வ�ைலக� எ!த அளவ�� உ�ள( எ�1 ஒ) ஒ'பQ�� ஆ4- கா�சா%� 
ெச4த(.இத6காக ெத�ன$!தியாவ�� வ�6க'ப�� பல நி1வன2க� தயா?��� 
ேபராசி�டமா� மா�திைரக� வா2க'ப�� அைவ ஒ'பQ� ெச4ய'ப�டன. 
 

இ!திய பா%மேகாப�யாஇ!திய பா%மேகாப�யாஇ!திய பா%மேகாப�யாஇ!திய பா%மேகாப�யா ((((IP) நி%ணய� நி%ணய� நி%ணய� நி%ணய�(�ள தர2க� அ�'பைடய��(�ள தர2க� அ�'பைடய��(�ள தர2க� அ�'பைடய��(�ள தர2க� அ�'பைடய�� ேபரசி�டமா� மா�திைரக� ேபரசி�டமா� மா�திைரக� ேபரசி�டமா� மா�திைரக� ேபரசி�டமா� மா�திைரக� 
ம61� �ழ!ைதக<�கான ம)!(க� அைன�(� கீR�கIட தைல'Mகள$� ஒ'பQ�� ம61� �ழ!ைதக<�கான ம)!(க� அைன�(� கீR�கIட தைல'Mகள$� ஒ'பQ�� ம61� �ழ!ைதக<�கான ம)!(க� அைன�(� கீR�கIட தைல'Mகள$� ஒ'பQ�� ம61� �ழ!ைதக<�கான ம)!(க� அைன�(� கீR�கIட தைல'Mகள$� ஒ'பQ�� 
ஆ4-க� ேம6ெகா�ள'ப�டனஆ4-க� ேம6ெகா�ள'ப�டனஆ4-க� ேம6ெகா�ள'ப�டனஆ4-க� ேம6ெகா�ள'ப�டன.... 

1. ேலப�� வ�வர2க�ேலப�� வ�வர2க�ேலப�� வ�வர2க�ேலப�� வ�வர2க�:::: 
• ெஜன?� அ�ல( ப�ராI�, நிகர எைட தயா?'M ம61� காலாவதி ேததி 

Eதலிய வ�வர2க�. 
2. தர�தர�தர�தர�::::  

• ேச%�க'ப���ள ெபா)� அறிT� ஆ4- 

• ம)!(கள$� கல'பட� அறிT� ஆ4- 

• ேச%�க'ப���ள ம)!( அள- அறிT� ஆ4- 

• சீரான Eைறய�� ம)!(க� கல�க'ப���ளதா எ�பைத அறிT� ஆ4- 

 

 

3. வ�Uய� ம61� வ�Uய� ம61� வ�Uய� ம61� வ�Uய� ம61� ம)�தி� ம)�தி� ம)�தி� ம)�தி� திற� அறிT� ஆ4- திற� அறிT� ஆ4- திற� அறிT� ஆ4- திற� அறிT� ஆ4-  

� இதி� அ=ேஸ (ASSAY) எ�ற தைல'ப�� மா�திைரய�� ந�ல தர� ெத?ய வ)�. 
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ஒ'பQ�� ஆ4- E�-க�ஒ'பQ�� ஆ4- E�-க�ஒ'பQ�� ஆ4- E�-க�ஒ'பQ�� ஆ4- E�-க�:::: 
ஒVெவா) தைல'ப�� கீR மதி'ெபI ெகா��க'ப�� அவ6றி6� ஒ'பQ� மதி'M 
வழ2க'ப�ட(. 
 

அ=ேஸஅ=ேஸஅ=ேஸஅ=ேஸ, , , , ேலப��ேலப��ேலப��ேலப��,,,, தர� தர� தர� தர�, , , , ம)�தி�ம)�தி�ம)�தி�ம)�தி� திற� திற� திற� திற�,,,, ெப6ற மதி'பQ� சதவ �த� ம61� வ�ைல  ெப6ற மதி'பQ� சதவ �த� ம61� வ�ைல  ெப6ற மதி'பQ� சதவ �த� ம61� வ�ைல  ெப6ற மதி'பQ� சதவ �த� ம61� வ�ைல 
ஒஒஒஒ'பQ��'பQ��'பQ��'பQ�� அ�டவைண அ�டவைண அ�டவைண அ�டவைண:::: 
 

ம)!தி� ெபய%ம)!தி� ெபய%ம)!தி� ெபய%ம)!தி� ெபய% 

(ASSAY 95% to 105%)    
((((அ=ேஸஅ=ேஸஅ=ேஸஅ=ேஸ)))) 

ம)�தி� அள-ம)�தி� அள-ம)�தி� அள-ம)�தி� அள-(%) 

ேலப��ேலப��ேலப��ேலப��,,,, தர� தர� தர� தர�, , , , ம)�தி�ம)�தி�ம)�தி�ம)�தி�    
திற�திற�திற�திற� இவ6றி� ெமா�த இவ6றி� ெமா�த இவ6றி� ெமா�த இவ6றி� ெமா�த 

சதவ �த� சதவ �த� சதவ �த� சதவ �த�  

வ�ைலவ�ைலவ�ைலவ�ைல////
Yபா4Yபா4Yபா4Yபா4    

ேடாேலா 650 (Dolo 650) 101.27 90.0 1.93 

ேபரா ைர� (Pararite -500) 101.11 90.0 1.05 

ேபஸிமா� (Pacimal) 99.91 85.0 1.21 

ேபராசி' (Paracip) 99.64 85.0 1.10 

ப� -500 (P-500)  99.60 85.0 1.20 

ைப?ெஜஸி� (Pyrigesic) 99.54 85.0 1.30 

ஃெபபான$�(Fapanil) 99.36 85.0 1.29 

கா�பா� (Cal pal) 98.70 85.0 1.21 

ேலாகா=� 98.39 85.0 0.44 

�ேராஸி� அ�வா�= (Crocin 

Advanced) 
98.37 82.78 2.00 

ெம�டாஸி� (Metacin) 98.05 85.0 1.12 

ஜன ஔசதி ச'ைள  

(ஐ.�.ஐ எ�.ஒ.எ�) 
97.97 75.0 0.24 

ஆ��ஸி�(Acticin) 97.00 85.0 1.25 

தமிR நா� அரP ச'ைள 

 
96.89 82.78 - 

  

 

     

�ழ!ைதக� ம)!(�ழ!ைதக� ம)!(�ழ!ைதக� ம)!(�ழ!ைதக� ம)!( 

(ASSAY 90000% to 110%) 

 

((((அ=ேஸஅ=ேஸஅ=ேஸஅ=ேஸ)))) 
ம)�தி� அள-ம)�தி� அள-ம)�தி� அள-ம)�தி� அள- (%) 

ேலப�ேலப�ேலப�ேலப�����,,,, தர� தர� தர� தர�, , , , ம)�தி�ம)�தி�ம)�தி�ம)�தி�    
திற�திற�திற�திற� இவ6றி� இவ6றி� இவ6றி� இவ6றி� 
ெமா�தசதவ �த�ெமா�தசதவ �த�ெமா�தசதவ �த�ெமா�தசதவ �த� 

வ�ைலவ�ைலவ�ைலவ�ைல////
Yபா4Yபா4Yபா4Yபா4 

கா�பா� -250(Cal pal 250) 103.48 90 35.75 

�ேராசி�(Crocin)    101.83 90 33.73 

ப� -250 (P-250) 101.25 90 35.10 

ேடாேலா ஃப% 250 மிகி 
(Dolopar 250) 

100.45 90 34.00 

ேலாெட�' (Lotemp) 99.67 80 50.80 

ஃெபபான$� 250 மி(Fepanil)    99.5 80 35.00 

ேபராசி' 250 மிகி (Para cip 250) 93.7 70 35.00 

 

 

 

 

 

 



                                                     
 

 

ஒ'பQ�� ஆ4வ�� E�-க�ஒ'பQ�� ஆ4வ�� E�-க�ஒ'பQ�� ஆ4வ�� E�-க�ஒ'பQ�� ஆ4வ�� E�-க�::::---- 

• ம)!தி� தர� (அ=ேஸ) எ�ற ேநா�க�தி� எ�லா ம)!(க<ேம இ!திய 
பா%ேமாேகாப�யா தரமான 95 சதவ �ததி6� �ைறயாம� இ)!த(. 

• ேபரசி�டமா� மா�திைரகள$� ேபராைர� 500, ேடாலா 650 எ�பைவ ெமா�த 
மதி'பQ��� 90 சதவ �த� மதி'ெபI ெப6றி)!தன. 

• ம6ற ேபரசி�டமா� மா�திைரக� 75 Eத� 85 சதவ �த மதி'ெபIகேள ெப6றன. 
• �ழ!ைதக<�கான ேபரசி�டமா� ச=ெப�ஷ� வைககள$� �ேராசி�, கா�பா�, 

ப� 250, ேடாலாப% ஆகியைவ 90 சதவ�த� மதி'ெபI ெப6றன ம6றைவ 70 Eத� 
80 சதவ �த� மதி'பQ� ெப6றன. 

• மா�திைர வ�ைல ஒ'பQ� ெச4ய'ப�டதி� ஜன ஆTசாதி மா�திைரக� ஒ) 
மா�திைர (500mg) 24 ைபசா என மிக-� �ைற!த ப�ச வ�ைலயாக காண'ப�ட(. 

• அேத சமய� அேத அள- (500mg) �ேராஸி� அ�வா�= (Crocin Advanced) ம)!( 
Y.2.00�� வ�6க'ப�கிற(. 

• இைத அ��( ேலாகாb� (Locost) க�ெபன$ ஒ% மா�திைர வ�ைல 44 ைபசா என 
நி%ணய�தி)!த(. 

• ம6ற நி1வன2க� அ�டவைனய�� கா��T�ள'ப� 1.05 இ)!( 1.30 Yபா4 
வைர நி%ணய�தி)!தன%. 

• ெபா(வாக ெஜன?� ம)!(க� வ�ைல �ைறவாக-�, ப�ராI� ம)!(க� 
J�தலாக-� இ)!தன. 

• சில நி1வன2க� ேபராசி�டமா� மா�திைரக� ப�ராI� ம)!(கைள வ�ட 
ெஜன?� ம)!(க� வ�ைல J�தலாக இ)!தன. 

• �ழ!ைதக� ம)!ைத ெபா)�த அளவ�� 250மிலி�ட% �ேராசி� மிக �ைற!த 
வ�ைலய�&� (Y.33.73) ேலாெட�'(Y.50.80) அதிக வ�ைலய�&� காண'ப�டன. 

• தன$யா% ம)�(வ%க�, ம)!( க�ெபன$க� த)� லாப� க)தி ப�ராI� 
ம)!(கைளேய எc(கிறா%க�. இ( வ�ைல அதிகமாக காண'ப�கிற(. 

• அதிக வ�ள�பரேமா லாபேமா இ�லாத நிைலய�� ெஜன?� ம)!(க� ம�க<�� 
கிைட�க வா4'ப��லாம� உ�ள(. 

• இ!திய அரசி� dல� ஜன ஆTசாதி தி�ட� ேம&� ேம�ப��தி ெஜன?�ம)!( 
ம�க<�� எள$தாக �ைற!த வ�ைலய�� கிைட�க ெச4யலா�. 

 

 

க�ஸTம%= அேஸாசிேயஷ� ஆ' இ!தியாவ�� க�ஸTம%= அேஸாசிேயஷ� ஆ' இ!தியாவ�� க�ஸTம%= அேஸாசிேயஷ� ஆ' இ!தியாவ�� க�ஸTம%= அேஸாசிேயஷ� ஆ' இ!தியாவ�� QQ QQ E�கிய� �றி'ME�கிய� �றி'ME�கிய� �றி'ME�கிய� �றி'M:::: 
 

� ேதசிய ம)!(க� வ�ைல நி%ணய ஆைணய� (NPPA ) இ1தியாக ெவள$ய����ள 
348 அ�தியாவசிய ம)!(கள$� ப��யலி� (NLEM - National List of Essential Medicine) 
ேபராசி�டாம� – 500mg �� ம��ேம அதிக ப�ச வ�ைல நி%ணய��க' ப���ள(. 
DOLO -650 ேபா�றைவ இ� க��'பா��� கீR வரா(. 

� United States, United Kingdom ேபா�ற நா�கள$� Eைறேய 98-102%, 100-105% எ�ற 
அளவ�� ம)!தி� வ �?ய� நி%ணய��க'ப���ள நிைலய��, ந� நா��� வ�திக�  
ம)!தி� வ �?ய� �ைற-�� வழி வ��கிற(. ஆகேவ �ைற!த( ம)!தி� 
வ �?ய� 100% இ)�க ேவI�ெமன க�ஸTம%=க�ஸTம%=க�ஸTம%=க�ஸTம%=QQQQ  அேஸாசிேயஷ� ஆ' இ!தியா  அேஸாசிேயஷ� ஆ' இ!தியா  அேஸாசிேயஷ� ஆ' இ!தியா  அேஸாசிேயஷ� ஆ' இ!தியா 
வ6M1�(கிற(. 

 

 

 

 



                                                     
Sக%ேவா?� கவன�தி6�Sக%ேவா?� கவன�தி6�Sக%ேவா?� கவன�தி6�Sக%ேவா?� கவன�தி6�::::    

• மா�திைர வா2�� E� ேலப�ைள ந�� ப�T2க�. 
• காலாவதி நாைள கவன�ேதா� ப�T2க�. 
• எ��(� ெகா�ள ேவI�ய அளவ�ைன இ) Eைற ப�T2க�. 
• எ5ச?�ைக வாசகமா! எ5ச?�ைகேயா� ெசய� ப�2க�. 
• ம)!( ெகா��க ேவI�ய Eைறைய மற�காம� ப�� ப612க�. 
• பா(கா��� ெவ'ப நிைலய�� ம)!ைத பா(கா�க பழ�2க�. 
• E�!தவைர ெஜன?� ம)!(கைள  மற�காம� ேக��வா2�2க�. 
• ெஜன?� ம)!( உ2க<��� ந�ல( உ2க� ேசமி'M��� ந�ல(. 
• ெப?யவ%, சிறியவ% என ஒVெவா)��� ேபரசி�டமா� எ��(� ெகா�<� அள- 

நி%ணய��க'ப���ள(. 
• அதிக அளவ�� எ��(� ெகாIடா� சி1ந�ரக�, dைள, க�லKர� ச�ப!த'ப�ட 

ப�ர5சைனகைள ஏ6ப��தி வ���. 
• ஆ�ஹகா� எ��(� ெகா�வதா� ஈர� பாதி'பைடவைத ேபரசி�டாம� 

த�வ�ரமா�கிவ��� எனேவ ஆ�ஹகா� அ)!(ேவா% அ�ல( க�லKர� 
வ�யாதிT�ேளா% ேபராசி�டாம� உபேயாகி'ப( தவ�%�க ேவI��. 

 

 

எனேவ ம)!( எ��(� ெகா�<� ேபா(எனேவ ம)!( எ��(� ெகா�<� ேபா(எனேவ ம)!( எ��(� ெகா�<� ேபா(எனேவ ம)!( எ��(� ெகா�<� ேபா( 

சிறி(சிறி(சிறி(சிறி( கவன� ெச&�த கவன� ெச&�த கவன� ெச&�த கவன� ெச&�ததினா� ஆTைள' ெப?தா�கலா�தினா� ஆTைள' ெப?தா�கலா�தினா� ஆTைள' ெப?தா�கலா�தினா� ஆTைள' ெப?தா�கலா�!!!! 
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