
ინფორმაცია იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტში შემუშავებული პრეპარატების რეგისტრაციის 

შესახებ 

 
№ პრეპარატის დასახელება, წამლის ფორმა რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი და ვადა 

1 კარიპაზიმი, 350 პე ლიოფილიზირებული 

ფხვნილი გარეგანი გამოყენების ხსნარის 

მოსამზადებლად. 

საქართველო:  №რ/№R- 015480, 13.03.2015 - 13.03.2020; 

რუსეთის ფედერაცია: ПN 013577/01; 19.05.2008, ვადა მუდმივი; 

თურქმენეთი: ЛС-А №014277;  30.12.2016 - 30.12.2021 წ. 

უზბეკეთი: Б-250-95 №50608, 11.04.2014-11.04.2019; 

ყაზახეთი:  РК-ЛС-5№014264, 22.04.2015  –  22.04.2020; 

ყირგიზეთი: П-2013-737 КР-№10724, 27.12.2013 - 27.12.2018; 

უკრაინა: № UA/9457/01/01, 24.03.2009 – 17.03.2014 (შეწყდა); 

აზერბაიჯანი: DV №17 – 00195; 14.04.2017 – 14.04.2022; 

სომხეთი: №14036/1, 19.12.2014 – 19.12.2019; 

მოლდოვა:  №17623; 27.04.2012- 27.04.2017 (შეწყდა). 

2 ფლარონინი, 0,03 გ ტაბლეტი №60 რეგ. №რ/№R- 022261;  05.05.2017  –  05.05.2022 

3 კოლხიცინი, 0,001 გ გარსით დაფარული 

ტაბლეტი №60 

reg.  №რ/№R- 022280;  05.05.2017  –  05.05.2022 

4 კავსურონი, 50 მლ შიგნით მისაღები წვეთები 

მუქ ნარინჯისფერ პოლიმერული მასალის 

ფლაკონში №1. 

reg.  №რ/№R- 019619  28.06.2016 – 28.06.2021 წ.    

  

5 ბენტობოლი, 1.0 გ ტაბლეტი №30 რეგ.  №რ/№R- 022061; 07.04.2017 – 07.04.2022 

6 გინკგო-ბათი, 50 მლ შიგნით მისაღები 

წვეთები ფლაკონში. 

რეგ. №რ/№R – 001310,  11.07.2017 – 11.07.2022 წ. 

7 სატურინი, 0,33 გ კაფსულა №60 ნარინჯისფერ 

მინის ფლაკონში №1. 

რეგ. №რ/№R- 016876,  11.09.2015 - 11.09.2020 წ. 

 

8 ფაციფლოგინი, 0,05 გ ტაბლეტი № 60 რეგ. №რ/№R- 016912,  16.09.2015 - 16.09.2020 წ; 

 

9 ტრიბუსპონინი, 0,1 გ ტაბლეტი №30 მინის 

ფლაკონში. 

რეგ. №რ/№R- 016899 , 15.09.2015 - 15.09.2020 წ.; 

 

10 როდოპესის მალამო,  5% 20 გ მუქ 

ნარინჯისფერ მინის ფლაკონში №1. 

რეგ. №რ/№R- 016900, 15.09.2015 - 15.09.2020 წ.; 

 



11 ფსორანტრონი C  მალამო,  0.5% / 3%  15 გ  

მალამო მუქ ნარინჯისფერ მინის ქილაში №1. 

რეგ. №რ/№R- 017254, 03.11.2015 – 03.11.2020 წ.; 

 

12 ფსორანტრონი C  მალამო,  1.5% / 3%  15 გ  

მალამო მუქ ნარინჯისფერ მინის ქილაში №1. 

რეგ. №რ/№R- 017255, 03.11.2015 – 03.11.2020 წ.; 

 

13 კავსურონის სიროფი, 100 მლ მუქი 

ნარინჯისფერ მინის ფლაკონში №1. 

რეგ. №რ/№R- 018449, 11.03.2016 – 11.03.2021 წ. 

14 კავსურონი, 0.09 გ გარსით დაფარული 

ტაბლეტი №30 

რეგ. №რ/№R- 018448, 11.03.2016 – 11.03.2021 წ. 

15 ალექსინი, ფხვნილი 5გ საწარმოს შიდა სტანდარტი - სასტ 20369753 – 001 - 2015, ვადა 2020 წ-მდე. 

16 კბილის  ელექსირი „მედეა“, სპირტწყლიანი 

სითხე 120 მლ. 

საწარმოს შიდა სტანდარტი - სასტ 20369753 – 006 – 2015, ვადა 2020 წ-მდე. 

17. ციკლასიტი, ფხვნილი ინტრანაზალური 

ხსნარის მოსამზადებლად. 

№1 საუნივერსიტეტო კლინიკაში კლ. კვლევა დასრულდა. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


