
Հ/Հ CPV Կոդ CPV ԱՆՈՒՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ (ՋԵՆԵՐԻԿ) ԿԱՄ ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐԱՏԱՐՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ Չ/Մ
դեղաձևը դեղաչափը և թողարկման ձևը (փաթեթավորումը)

1 24311480/504  կալիումի պերմանգանատ Կալիումի պերմանգանատ 20 գ կշռով ֆլակոն ֆլակոն կամ այլ փաթեթավորմամբ կիլոգրամ
2 33691176/686 այլ դեղորայք գլիցերիլի եռնիտրատ, glyceryl trinitrate դեղահատեր ենթալեզվային 0.5մգ հատ
3 33691176/687 այլ դեղորայք նիտրոգլիցերին, nitroglycerin խտանյութ կաթիլաներարկ-ման լուծույթի 5մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ հատ

4 33621100/510 հեպարին նատրիում b01ab01, c05ba03, s01xa14 հեպարին (հեպարին նատրիում), բենզոկային, բենզիլ նիկոտինատ, heparin (heparin sodium), 
benzocaine, benzyl nicotinate

քսուք արտաքին կիրառման 100ՄՄ/գ+40մգ/գ+0,8մգ/գ, 25գ ալյումինե կամ պլաստիկե 
պարկուճ հատ

5 33611100/504 օմեպրազոլ a02bc01 օմեպրազոլ, omeprazole դեղապատիճներ 20մգ, բլիստերում հատ

6 33611110/504 ալյումինիումի հիդրօքսիդ + մագնեզիումի 
հիդրօքսիդ a02aa04  a02ab01 g04bx01

ալյումինիումի հիդրօքսիդ, մագնեզիումի հիդրօքսիդ aluminium hydroxide, magnesium hydroxide դեղահատեր ծամելու 400մգ+400մգ, բլիստերում 
հատ

7 33611120/508 ֆամոտիդին  A02BA03 ֆամոտիդին, famotidine դեղահատեր թաղանթապատ 40մգ, բլիստերում հատ

8 33611120/509 ֆամոտիդին  A02BA03 ֆամոտիդին famotidine դեղափոշի լիոֆիլացված ներարկման լուծույթի 20մգ, ապակե սրվակ և 5մլ լուծիչ ամպուլներում 
հատ

9 33611130/504 ատրոպին a03ba01, s01fa01 ատրոպին (ատրոպինի սուլֆատ), atropine (atropine sulfate) լուծույթ մ/մ, ն/ե և ե/մ ներարկման 1մգ / մլ, 1մլ ամպուլներ հատ

10 33611150/510 պանկրեատին a09a պանկրեատին (լիպազ 10000ԱՄ, ամիլազ 8000ԱՄ, պրոտեազ 600ԱՄ), pancreatin (lipase 10000U, 
amylase 8000U, protease 600U)

դեղապատիճներ աղելույծ 150մգ, բլիստերում , պլաստիկե տարայում
հատ

11 33611150/512 պանկրեատին a09a պանկրեատին, pancreatin դեղահատեր թաղանթապատ 3500ԱՄ+4200ԱՄ+25 0ԱՄ,բլիստերում հատ
12 33611150/511 պանկրեատին a09a լիպազ, ամիլազ, պրոտեազ lipase, amylase, protease դեղահատեր թաղանթապատ, աղելույծ 20000Մ+12000Մ+900Մ, բլիստերում հատ
13 33611160/507 մետոկլոպրամիդ a03fa01 մետոկլոպրամիդ, metoclopramide լուծույթ ներարկման 5մգ / մլ, 2մլ ամպուլներ հատ
14 33611170/507 դրոտավերին a03ad02 դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) drotaverine (drotaverine hydrochloride) դեղահատեր 40մգ, բլիստերում հատ

15 33611170/508
դրոտավերին a03ad02 դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) drotaverine (drotaverine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ,2մլ ամպուլներ բլիստերում, 2մլ ամպուլներ պիտակ 

բանդերոլ , 2մլ ամպուլներ դիվիդելլա հատ

16 33611180/504
լակտուլոզ a06ad11 լակտուլոզ lactulose լուծույթ ներքին ընդունման 670մգ/մլ, 100մլ ապակե շշիկ և չ ափ ի չ բ աժակ, 200մլ, 250մլ 

պլաստիկե շշիկ և չափիչ բաժակ հատ
17 33611200/504 լոպերամիդ a07da03 լոպերամիդ (լոպերամիդի հիդրոքլորիդ), loperamide (loperamide hydrochloride) դեղահատեր 2մգ, բլիստերում հատ
18 33611210/504 սուլֆասալազին a07ec01 սուլֆասալազին, sulfasalazine դեղահատեր թաղանթապատ 500մգ, բլիստերում հատ
19 33611240/504 ակտիվացված ածուխ a07ba01 ածուխ ակտիվացված, charcoal activated դեղահատեր 250մգ, բլիստերում հատ
20 33611260/504 մետֆորմին a10ba02 մետֆորմինի հիդրոքլորիդ metformin hydrochloride դեղահատեր թաղանթապատ 850մգ, բլիստերում հատ

21 33631310/521 դիկլոֆենակ d11ax18, m01ab05, m02aa15, s01bc03 դիկլոֆենակ նատրիումի diclofenac sodium մոմիկներ ուղիղաղիքային 100մգ 
հատ

22 33611280/509 գլիկլազիդ a10bb09 գլիկլազիդ gliclazide դեղահատեր երկարատև ձերբազատմամբ 60մգ, բլիստերում հատ

23 33611341/531  վիտամիններ թիամինի հիդրոքլորիդ, պիրիդoքսինի հիդրոքլորիդ, ցիանոկոբալամին, լիդոկային, thiamine 
hydrochloride, pyridoxine hydrochloride, cyanocobalamine, lidocaine

լուծույթ ներարկման (100մգ+100մգ+1մգ+20մգ)/2մլ ,2մլ սրվակ 
հատ

24 33611341/532

 վիտամիններ թիամին (թիամինի հիդրոքլորիդ), ռիբոֆլավին (ռիբոֆլավինի նատրիումական ֆոսֆատ), պիրիդօքսին 
(պիրիդօքսինի հիդրոքլորիդ), նիկոտինամիդ, thiamine (thiamine hydrochloride), riboflavin (riboflavin 
sodium phosphate), pyridoxine (pyridoxine hydrochloride), nicotinamide 

լուծույթ ներարկման 10մգ/2մլ+2մգ/2մլ+ 10մգ/2մլ+ 100մգ/2մլ, 2մլ ամպուլներ 

հատ

25 33611341/530
 վիտամիններ թիամին (թիամինի նիտրատ), ռիբոֆլավին, պիրիդօքսին (պիրիդօքսինի հիդրոքլորիդ), նիկոտինամիդ, 

thiamine (thiamine nitrate), riboflavin, pyridoxine (pyridoxine hydrochloride), nicotinamide
դեղահատեր թաղանթապատ 5մգ+1մգ+4մգ+ 50մգ, բլիստերում 

հատ
26 33611350/523 ասկորբինաթթու g01ad03, s01xa15, a11ga01 ասկորբինաթթու, ascorbic acid դեղապատիճներ 500մգ, բլիստերում հատ

27 33611400/501 ռետինոլ d10ad02, r01ax02, s01xa02, a11ca01 ռետինոլ պալմիտատ (վիտամին A), ալֆա-տոկոֆերոլ ացետատ (վիտամին E) retinol palmitate (vitamin 
A), alpha-tocopherol acetate (vitamin E)

դեղապատիճներ 55,036մգ (100000ՄՄ)+100մգ, բլիստերում 
հատ

28 33611370/501 թիամին a11da01 թիամինի քլորիդ thiamine chloride լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ հատ
29 33611390/501 պիրիդօքսին a11ha02 պիրիդօքսինի հիդրոքլորիդ pyridoxine hydrochloride լուծույթ ե/մ, մ / մ և ն/ե ներարկման 50մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ հատ
30 33611350/524 ասկորբինաթթու g01ad03, s01xa15, a11ga01 ասկորբինաթթու, ascorbic acid լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ հատ

31 33611420/507
կալցիումի գլյուկոնատ a12aa03, d11ax03 կալցիումի գլյուկոնատ (կալցիում գլյուկոնատի մոնոհիդրատ) calcium gluconate (calcium gluconate 

monohydrate)
դեղահատեր 500մգ, ստրիպում , բլիստերում 

հատ

32 33621100/512
հեպարին նատրիում b01ab01, c05ba03, s01xa14 հեպարին նատրիում, պրեդնիզոլոն (պրեդնիզոլոնի ացետատ), պոլիդոկանոլ heparin sodium, 

prednisolone (prednisolone acetate), polidocanol
մոմիկներ ուղիղաղիքային 120ՄՄ+1,675մգ+30մգ, 

հատ

33 33621100/511
հեպարին նատրիում b01ab01, c05ba03, s01xa14 հեպարին նատրիում, պրեդնիզոլոն (պրեդնիզոլոնի ացետատ), պոլիդոկանոլ heparin sodium, 

prednisolone (prednisolone acetate), polidocanol
քսուք ուղիղաղիքային և արտաքին կիրառման 65ՄՄ/գ+2,233մգ/գ+30մգ/գ, 20գ ալյումինե պարկուճ

հատ

34 33621100/513
հեպարին նատրիում b01ab01, c05ba03, s01xa14 հեպարին (հեպարին նատրիում) heparin (heparin sodium) լուծույթ ն/ե և ե/մ ներարկման 5000ՄՄ/մլ, 5մլ ապակե սրվակ 

հատ
35 33621110/504 վարֆարին b01aa03 վարֆարին (վարֆարին նատրիում) warfarin (warfarin sodium) դեղահատեր 5մգ, պլաստիկե տարայում հատ
36 33621120/508 էնօքսապարին b01ab05 էնoքսապարին (էնoքսապարինի նատրիումական աղ) լուծույթ ներարկման 40մգ/0,4մլ, 0,4մլ նախալցված ներարկիչներ հատ
37 33621140/504 կլոպիդոգրելb01ac04 կլոպիդոգրել, clopidogrel դեղահատեր թաղանթապատ 75մգ, բլիստերում հատ
38 33621160/504 ամինակապրոնաթթու b02aa01 ամինոկապրոնաթթու aminocaproic acid լուծույթ կաթիլաներարկման 50մգ/մլ 250 մլ պլաստիկե փաթեթ հատ
39 33621210/507 երկաթ պարունակող համակցություն b03a երկաթ (III)-հիդրօքսիդի դեքստրանային համալիր iron (III)-hydroxide dextran complex լուծույթ մ/մ ներարկման 50մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ հատ

40 33621210/508
երկաթ պարունակող համակցություն b03a երկաթի (III) հիդրօքսիդի և պոլիմալտոզի համալիր iron (III) hydroxide with polymaltose complex դեղահատեր ծամելու 100մգ, բլիստերում 

հատ
41 33621240/504 ցիանոկոբալամին b03ba01 ցիանկոբալամին լուծույթ մ/մ կամ ե/մ ներարկման 0,5մգ / մլ, 1մլ ամպուլներ հատ
42 33621250/504 դեքստրան b05aa05 դեքստրան , (դեքստրան 40) dextran (dextran 40) լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ,  250մլպլաստիկե փաթեթ հատ

43 33621290/504 էպինեֆրին (ադրենալին) a01ad01, b02bc09, 
c01ca24, r01aa14, r03aa01, s01ea01

էպինեֆրին (էպինեֆրինի հիդրոտարտրատ), epinephrine (epinephrine hydrotartrate) լուծույթ ներարկման 1,82մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ և 1մլ ամպուլներ բլիստերում 
հատ

44 33621280/501  ֆենոբարբիտալ, էթիլբրոմիզովալերիանաթթու 
N05CB02                                                                                         

ֆենոբարբիտալ, էթիլբրոմիզովալերիա-նաթթու phenobarbital, ethylbromisovaleriat կաթիլներ ներքին ընդունման (լուծույթ) 18,4մգ/մլ+18,4մգ/մլ, 20մլ և 50մլ ապակե շշիկ
հատ

45 33621310/504 տրիմետազիդին (տրիմետազիդինի 
դիհիդրոքլորիդ) C01EB15

տրիմետազիդին (տրիմետազիդինի դիհիդրոքլորիդ) trimetazidine (trimetazidine dihydrochloride) դեղահատեր թաղանթապատ, կարգավորվող 
ձերբազատմամբ

35մգ; բլիստերում
հատ

46 33621320/507 կատվախոտ դեղատու, պատրինջ դեղատու, 
անանուխ պղպեղային  HN05CM      

կատվախոտ դեղատու, պատրինջ դեղատու, անանուխ պղպեղային, valeriana officinalis, melissa 
officinalis, mentha piperita

դեղահատեր թաղանթապատ 35մգ+17,5մգ+17,5մգ, բլիստերում
հատ

47 33621320/508 կատվախոտ դեղատու, պատրինջ դեղատու, 
անանուխ պղպեղային  HN05CM      

կատվախոտ դեղատու, պատրինջ դեղատու, անանուխ պղպեղային, valeriana officinalis, melissa 
officinalis, mentha piperita

դեղապատիճներ 87,5մգ+17,5մգ+17, 5մգ, բլիստերում
հատ

ՀՀ ԶՈւ ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ 
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ



48 33621340/504 կոֆեին նատրիումի բենզոատ N06BC01 կոֆեին նատրիումի բենզոատ, caffeine- sodium benzoate լուծույթ ներարկման 200մգ / մլ, 1մլ ամպուլներ հատ

49 33621390/504 ամիոդարոն c01bd01 ամիոդարոն (ամիոդարոնի հիդրոքլորիդ) amiodarone (amiodarone hydrochloride) լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 3մլ ամպուլներ , 10 ամպուլներ 3մլ (պիտակ բանդերոլ), 
10 ամպուլներ 3մլ (դիվիդելլա) հատ

50 33621400/504 դօպամին c01ca04 դոպամին (դոպամինի հիդրոքլորիդ), dopamine (dopamine hydrochloride) խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի 40մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ հատ
51 33621410/504 սիմվաստատին c10aa01 սիմվաստատին, simvastatin դեղահատեր թաղանթապատ 20մգ, բլիստերում հատ
52 33621420/507 ատորվաստատին c10aa05 ատորվաստատին (ատորվաստատին կալցիում), atorvastatin (atorvastatin calcium) դեղահատեր թաղանթապատ 10մգ, բլիստերում հատ
53 33621420/508 ատորվաստատին c10aa05 ատորվաստատին (ատորվաստատին կալցիում), atorvastatin (atorvastatin calcium) դեղահատեր թաղանթապատ 20մգ, բլիստերում հատ
54 33621510/504 կապտոպրիլ c09aa01 կապտոպրիլ, captopril դեղահատեր 50մգ, բլիստերում հատ

55 33621760/507 էնալապրիլ c09aa02 էնալապրիլ (էնալապրիլի մալեատ), հիդրոքլորոթիազիդ enalapril (enalapril maleate), hydrochlorothiazide դեղահատեր 10մգ+25մգ, բլիստերում
հատ

56 33621540/504 պապավերին (պապավերինի հիդրոքլորիդ)  
A03AD01

պապավերինի հիդրոքլորիդ papaverine hydrochloride լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ, բլիստերում 
հատ

57 33621590/507 ֆուրոսեմիդ c03ca01 ֆուրոսեմիդ, furosemide դեղահատեր 40մգ, բլիստերում հատ
58 33621590/508 ֆուրոսեմիդ c03ca01 ֆուրոսեմիդ, furosemide լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ , 2մլ ամպուլներ, բլիստերում հատ

59 33621600/504 ինդապամիդ c03ba11 ինդապամիդ, indapamide դեղահատեր թաղանթապատ, երկարատև 
ձերբազատմամբ

1,5մգ, բլիստերում 
հատ

60 33621610/504 մանիտոլ a06ad16, b05bc01, b05cx04, r05cb16 մանիտոլ mannitol լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ, 500մլ պլաստիկե փաթեթ
հատ

61 33621640/504
հիդրոկորտիզոն a01ac03, a07ea02, c05aa01, 
d07aa02, d07xa01, h02ab09, s01ba02, s01cb03, 
s02ba01

հիդրոկորտիզոն, hydrocortisone քսուք արտաքին օգտագործման 10մգ/գ, 15գ ալյումինե պարկուճ

հատ

62 33621641/515 հականեխիչ (անտիսեպտիկ) և ախտահանիչ 
միջոցներ

Յոդինոլ լուծույթ արտաքին կիրառման 1մգ/մլ, 100մլ ապակե կամ պլաստիկե շշիկ
հատ

63 33621641/517 հականեխիչ (անտիսեպտիկ) և ախտահանիչ 
միջոցներ

Պերհիդրոլ 0.33 մինչև 250-500մլ ծավալի մուգ ապակյա տարայով
հատ

64 33621641/516  հականեխիչ (անտիսեպտիկ) և ախտահանիչ 
միջոցներ

Ֆուրացիլին 0,1 դեղահատ N12 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ
հատ

65 33621641/514  հականեխիչ (անտիսեպտիկ) և ախտահանիչ 
միջոցներ

ԻՆՍԻ 15մլ հակապրեսպիրանտ ոտքերի համար 15 մլ հակապրեսպիրանտ ոտքերի համար ֆլակոն
հատ

66 33621700/504 մետոպրոլոլ c07ab02 մետոպրոլոլ (մետոպրոլոլի տարտրատ) metoprolol (metoprolol tartrate) դեղահատեր 50մգ, բլիստերում հատ
67 33621710/504 ատենոլոլ c07ab03 ատենոլոլ, atenolol դեղահատեր 100մգ, բլիստերում հատ
68 33621720/504 բիսոպրոլոլ c07ab07 բիսոպրոլոլ, bisoprolol դեղահատեր թաղանթապատ 5մգ, բլիստերում հատ

69 33621762/501 ամլոդիպին /ամլոդիպինի բեզիլատ/ վալասատան 
C09DB01

ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ), amlodipine (amlodipine besilate) դեղահատեր 5մգ, բլիստերում 
հատ

70 33621520/504 Էնալապրիլ (էնալապրիլի մալեատ), 
հիդրոքլորոթիազիդ C09BA02

էնալապրիլ (էնալապրիլի մալեատ), enalapril (enalapril maleate) դեղահատեր 20մգ, բլիստերում 
հատ

71 33621520/505 Էնալապրիլ (էնալապրիլի մալեատ), 
հիդրոքլորոթիազիդ C09BA02

էնալապրիլ (էնալապրիլի մալեատ), enalapril (enalapril maleate) դեղահատեր 10մգ, բլիստերում 
հատ

72 33621763/501 Նեբիվոլոլ /նեբիվոլոլի հիդրոքլորիդ/ C07AB12 նեբիվոլոլ (նեբիվոլոլի հիդրոքլորիդ ) nebivolol (nebivolol hydrochloride) դեղահատեր 5մգ, բլիստերում 
հատ

73 33691190/507 թիոկտաթթու (ալֆա- լիպոյաթթու)    A16AX01, 
A05BA         

թիոկտաթթու tioctic acid խտանյութ կաթիլաներարկ-ման լուծույթի 600մգ/20մլ, 20մլ ամպուլներ 
հատ

74 33631120/510 տերբինաֆին d01ae15, d01ba02 տերբինաֆին (տերբինաֆինի հիդրոքլորիդ) terbinafine (terbinafine hydrochloride) դեղահատեր 250մգ, բլիստերում հատ
75 33631120/511 տերբինաֆին d01ae15, d01ba02 տերբինաֆին (տերբինաֆինի հիդրոքլորիդ) terbinafine (terbinafine hydrochloride) նրբաքսուք արտաքին կիրառման 10մգ/գ, 15գ ալյումինե պարկուճ հատ
76 33631150/504 ցինկի օքսիդ  D02AB ցինկի օքսիդ zinc oxide քսուք 100մգ/գ, 25գ ալյումինե պարկուճ հատ

77 33631170/510 տետրացիկլին a01ab13, d06aa04, j01aa07, 
s01aa09, s02aa08, s03aa02

տետրացիկլին, tetracycline դեղահատեր թաղանթապատ 100մգ, բլիստերում 
հատ

78 33631170/512
տետրացիկլին a01ab13, d06aa04, j01aa07, 
s01aa09, s02aa08, s03aa02

տետրացիկլին (տետրացիկլինի հիդրոքլորիդ),tetracycline (tetracycline hydrochloride) քսուք արտաքին կիրառման 30մգ/գ, 15գ ալյումինե պարկուճ
հատ

79 33631170/511
տետրացիկլին a01ab13, d06aa04, j01aa07, 
s01aa09, s02aa08, s03aa02

տետրացիկլին tetracycline ակնաքսուք 10մգ/գ, 3գ ալյումինե պարկուճ
հատ

80 33631180/504 արծաթի սուլֆադիազինd06ba01 արծաթի սուլֆադիազին, քլորհեքսիդինի գլյուկոնատ, silver sulfadiazine, chlorhexidine gluconate նրբաքսուք 300մգ+150մգ, 30գ ալյումինե պարկուճ
հատ

81 33651135/504
քլորամֆենիկոլ d06ax02, d10af03, g01aa05, 
j01ba01, s01aa01, s02aa01, s03aa08

քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ chloramphenicol, methyluracil քսուք արտաքին կիրառման 7,5մգ/գ+40մգ/գ, 40գ ալյումինե պարկուճ
հատ

82 33631210/515
բետամեթազոն  a07ea04, c05aa05, d07ac01, 
d07xc01, h02ab01, r01ad06, r03ba04, s01ba06, 
s01cb04, s02ba07, s03ba03

բետամեթազոն, սալիցիլաթթու betamethasone, salicylic acid քսուք 0,5մգ/գ+30մգ/գ, 30գ ալյումինե պարկուճ

հատ

83 33631210/514
բետամեթազոն  a07ea04, c05aa05, d07ac01, 
d07xc01, h02ab01, r01ad06, r03ba04, s01ba06, 
s01cb04, s02ba07, s03ba03

բետամեթազոն (բետամեթազոնի վալերատ) betamethasone (betamethasone valerate) քսուք արտաքին կիրառման 1մգ/գ, 15գ ալյումինե պարկուճ

հատ

84 33631210/513
բետամեթազոն  a07ea04, c05aa05, d07ac01, 
d07xc01, h02ab01, r01ad06, r03ba04, s01ba06, 
s01cb04, s02ba07, s03ba03

բետամեթազոն (բետամեթազոնի դիպրոպիոնատ), գենտամիցին (գենտամիցինի սուլֆատ) 
betamethasone (betamethasone dipropionate), gentamicin (gentamicin sulfate)

նրբաքսուք 0,5մգ/գ+10մգ/գ+1մգ / գ, 15գ ալյումինե պարկուճ

հատ

85 33631210/516
բետամեթազոն  a07ea04, c05aa05, d07ac01, 
d07xc01, h02ab01, r01ad06, r03ba04, s01ba06, 
s01cb04, s02ba07, s03ba03

բետամեթազոն (բետամեթազոնի դիպրոպիոնատ), բետամեթազոն (բետամեթազոնի նատրիումական 
ֆոսֆատ) betamethasone (betamethasone dipropionate), betamethasone (betamethasone sodium phosphate)

դեղակախույթ ներարկման 5մգ/մլ+2մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ 

հատ

86 33631230/508 պովիդոն յոդ d08ag02, d09aa09, d11ac06, g01ax11, 
r02aa15, s01ax18

պովիդոն յոդ povidone-iodine քսուք 10մգ/մլ, 20գ ալյումինե պարկուճ
հատ

87 33631250/523 էթանոլ d08ax08, v03ab16, v03az01 էթանոլ, ethanol լուծույթ արտաքին կիրառման 960մգ/մլ,50մլ,100մլ, 250մլ ապակե կամ պլաստիկե շշիկ, 1լ, 5լ, 
10լ, 20լ ապակե կամ պլաստիկե տարա լիտր

88 33631270/504 ադամանդյա կանաչ  D08AX Ադամանդե կանաչ 1% 15մլ լուծույթ արտաքին կիրառման 10մգ / մլ, 10մլ ապակե շշիկ հատ

89 33631281/515 հակաբորբոքային և հակառևմատիկ միջոցներ ինդոմետացին, indometacin քսուք 100մգ/գ, 40գ ալյումինե պարկուճ
հատ



90 33631281/513 հակաբորբոքային և հակառևմատիկ միջոցներ ինդոմետացին, indometacin դեղահատեր աղելույծ 25մգ, բլիստերում 
հատ

91 33631281/516 հակաբորբոքային և հակառևմատիկ միջոցներ կետորոլակ (կետորոլակի տրոմեթամին), ketorolac (ketorolac tromethamine) դեղահատեր թաղանթապատ 10մգ, բլիստերում
հատ

92 33631281/514 հակաբորբոքային և հակառևմատիկ միջոցներ կետորոլակ (կետորոլակի տրոմետամոլ), ketorolac (ketorolac trometamol) լուծույթ ներարկման 30մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ 
հատ

93 33631282/523 հակաբակտերիալ միջոցներ` պարբերական 
օգտագործման համար

պեֆլօքսացին (պեֆլօքսացին մեզիլատի դիհիդրատ) pefloxacin (pefloxacin mesylate dihydrate) դեղահատեր թաղանթապատ 400մգ, բլիստերում 
հատ

94 33631282/524 հակաբակտերիալ միջոցներ` պարբերական 
օգտագործման համար

էրիթրոմիցին ,erythromycin քսուք 10մգ/գ,  25գ ալյումինե պարկուճ
հատ

95 33631282/525 հակաբակտերիալ միջոցներ` պարբերական 
օգտագործման համար

միդեկամիցին, midecamycin դեղահատեր թաղանթապատ 400մգ, բլիստերում 
հատ

96 33631282/526 հակաբակտերիալ միջոցներ` պարբերական 
օգտագործման համար

էրիթրոմիցին erythromycin դեղահատեր թաղանթապատ, աղելույծ 250մգ, բլիստերում 
հատ

97 33631282/527 հակաբակտերիալ միջոցներ` պարբերական 
օգտագործման համար

նորֆլօքսացին norfloxacin դեղահատեր թաղանթապատ 400մգ, բլիստերում 
հատ

98 33631282/528 հակաբակտերիալ միջոցներ` պարբերական 
օգտագործման համար

ռօքսիթրոմիցին roxithromycin դեղահատեր թաղանթապատ 150մգ, բլիստերում 
հատ

99 33631282/529 հակաբակտերիալ միջոցներ` պարբերական 
օգտագործման համար

էրիթրոմիցին (էրիթրոմիցինի էթիլսուկցինատ) erythromycin (erythromycin ethylsuccinate) լուծույթ արտաքին կիրառման 20մգ/մլ, 30մլ ապակե շշիկ
հատ

100 33631284/529 հակահիստամինային միջոցներ` պարբերական 
կիրառման համար

ցետիրիզին, cetirizine դեղահատեր թաղանթապատ 10մգ, բլիստերում
հատ

101 33631284/530 հակահիստամինային միջոցներ` պարբերական 
կիրառման համար

քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ) chloropyramine (chloropyramine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ, բլիստերում 
հատ

102 33631284/528 հակահիստամինային միջոցներ` պարբերական 
կիրառման համար

քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ), chloropyramine (chloropyramine hydrochloride) դեղահատեր 25մգ, բլիստերում , ապակե տարայում
հատ

103 33631284/531 հակահիստամինային միջոցներ` պարբերական 
կիրառման համար

կլեմաստին (կլեմաստինի ֆումարատ) clemastine (clemastine fumarate) լուծույթ ներարկման 1մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ , բլիստերում, 2մլ ամպուլներ պիտակ 
բանդերոլ, 2մլ ամպուլներ դիվիդելլա հատ

104 33631287/507 հակասնկային միջոցներ` պարբերական 
օգտագործման համար

ինտրակոնազոլ, itraconazole դեղապատիճներ 100մգ, բլիստերում
հատ

105 33631287/508 հակասնկային միջոցներ` պարբերական 
օգտագործման համար

կետոկոնազոլ ketoconazole նրբաքսուք արտաքին կիրառման 20մգ/գ, 15գ, ալյումինե պարկուճ
հատ

106 33631290/522 իբուպրոֆեն c01eb16, g02cc01, m01ae01, m02aa13 իբուպրոֆեն , ibuprofen դեղահատեր թաղանթապատ 200մգ, բլիստերում 
հատ

107 33631300/510 կետոպրոֆեն m01ae03, m02aa10 կետոպրոֆեն, ketoprofen լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ հատ
108 33631300/511 կետոպրոֆեն m01ae03, m02aa10 կետոպրոֆեն, ketoprofen դեղապատիճներ 50մգ, ապակե տարայում հատ
109 33631300/512 կետոպրոֆեն m01ae03, m02aa10 կետոպրոֆեն ketoprofen դոնդող արտաքին կիրառման 25մգ/գ, 30գ  ալյումինե պարկուճում հատ

110 33631310/523 դիկլոֆենակ d11ax18, m01ab05, m02aa15, s01bc03 դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) diclofenac (diclofenac sodium) դոնդող արտաքին կիրառման 50մգ/գ, 50գ ալյումինե պարկուճ
հատ

111 33631310/527 դիկլոֆենակ d11ax18, m01ab05, m02aa15, s01bc03 դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում), diclofenac (diclofenac sodium) դեղահատեր կարգավորվող ձերբազատմամբ 150մգ, բլիստերում 
հատ

112 33631310/526 դիկլոֆենակ d11ax18, m01ab05, m02aa15, s01bc03 դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում), diclofenac (diclofenac sodium) լուծույթ մ/մ ներարկման 25մգ/մլ, 3մլ ամպուլներ
հատ

113 33631310/524 դիկլոֆենակ d11ax18, m01ab05, m02aa15, s01bc03 դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակի նատրիում), diclofenac (diclofenac sodium) դեղահատեր թաղանթապատ, աղելույծ 50մգ, բլիստերում 
հատ

114 33631310/525 դիկլոֆենակ d11ax18, m01ab05, m02aa15, s01bc03 դիկլոֆենակ նատրիումի, լիդոկայինի հիդրոքլորիդ,diclofenac sodium, lidocaine hydrochloride լուծույթ ներարկման (75մգ+20մգ)/2մլ , 2մլ սրվակ 
հատ

115 33621640/505
հիդրոկորտիզոն a01ac03, a07ea02, c05aa01, 
d07aa02, d07xa01, h02ab09, s01ba02, s01cb03, 
s02ba01

հիդրոկորտիզոն (հիդրոկորտիզոնի ացետատ), օքսիտետրացիկլին (օքսիտետրացիկլինի 
հիդրոքլորիդ), hydrocortisone (hydrocortisone acetate), oxytetracycline (oxytetracycline hydrochloride)

քսուք արտաքին կիրառման 10մգ/գ+30մգ/գ, 10գ ալյումինե պարկուճ

հատ

116 33621640/506
հիդրոկորտիզոն a01ac03, a07ea02, c05aa01, 
d07aa02, d07xa01, h02ab09, s01ba02, s01cb03, 
s02ba01

հիդրոկորտիզոն (հիդրոկորտիզոնի ացետատ ) hydrocortisone (hydrocortisone acetate) ակնաքսուք 5մգ/գ, 3գ ալյումինե պարկուճ

հատ

117 33631350/504 պիպեկուրոնիումի բրոմիդ m03ac06 Պիպեկուրոնիումի բրոմիդ, pipecuronium bromide դեղափոշի լիոֆիլացված ներարկման լուծույթի և 
լուծիչ

4մգ, 10մլ ապակե սրվակ, բլիստերում և 2մլ լուծիչ 
ամպուլներում, բլիստերում հատ

118 33631360/522 սուքսամեթոնիում m03ab01 սուքսամեթոնիում (սուքսամեթոնիումի յոդիդ), suxamethonium (suxamethonium iodide) լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ, բլիստերում հատ
119 33631370/504 ատրակուրիում բեզիլատ m03ac04 ատրակուրիում (ատրակուրիումի բեզիլատ), atracurium (atracurium besilate) լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 2,5մլ ամպուլներ հատ
120 33631380/508 տոլպերիզոնի հիդրոքլորիդ  M03BX04 տոլպերիզոնի հիդրոքլորիդ, tolperisone hydrochloride դեղահատեր թաղանթապատ 150մգ, բլիստերում հատ

121 33631380/507
տոլպերիզոնի հիդրոքլորիդ  M03BX04 տոլպերիզոն (տոլպերիզոնի հիդրոքլորիդ), լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ), tolperisone 

(tolperisone hydrochloride), lidocaine (lidocaine hydrochloride)
լուծույթ ներարկման 100մգ/մլ+2,5մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ 

հատ

122 33661153/502
դեքսամեթազոն a01ac02, c05aa09, d07ab19, 
d07xb05, d10aa03, h02ab02, r01ad03, s01ba01, 
s01cb01, s02ba06, s03ba01

դեքսամեթազոն (դեքսամեթազոնի նատրիումական ֆոսֆատ),dexamethasone (dexamethasone sodium 
phosphate)

լուծույթ ներարկման 4մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ 

հատ

123 33661153/501
դեքսամեթազոն a01ac02, c05aa09, d07ab19, 
d07xb05, d10aa03, h02ab02, r01ad03, s01ba01, 
s01cb01, s02ba06, s03ba01

դեքսամեթազոն dexamethasone ակնակաթիլներ (դեղակախույթ) 1մգ/մլ, 5մլ պլաստիկե սրվակ

հատ

124 33642210/509
պրեդնիզոլոն a07ea01, c05aa04, d07aa03, 
d07xa02, h02ab06, r01ad02, s01ba04, s01cb02, 
s02ba03, s03ba02

պրեդնիզոլոն prednisolone քսուք արտաքին կիրառման 5մգ/գ, 10գ ալյումինե պարկուճ

հատ

125 33642210/510
պրեդնիզոլոն a07ea01, c05aa04, d07aa03, 
d07xa02, h02ab06, r01ad02, s01ba04, s01cb02, 
s02ba03, s03ba02

պրեդնիզոլոն, prednisolone դեղահատեր 5մգ, բլիստերում  և ապակե սրվակում

հատ

126 33642220/524 մեթիլպրեդնիզոլոն d07aa01, d10aa02, h02ab04 մեթիլպրեդնիզոլոն (մեթիլպրեդնիզոլոն նատրիումի սուկցինատ)      methylprednisolone 
(methylprednisolone sodium succinate)

դեղափոշի լիոֆիլիզացված, մ/մ և ն/ե ներարկման 
լուծույթի

250մգ, սրվակ և 4մլ լուծիչ ամպուլում
հատ



127 33642220/523 մեթիլպրեդնիզոլոն d07aa01, d10aa02, h02ab04 մեթիլպրեդնիզոլոն methylprednisolone դեղահատեր 4մգ, պլաստիկե տարայում 
հատ

128 33651110/507 ամպիցիլին j01ca01, s01aa19 ամպիցիլին (ամպիցիլինի նատրիում), ampicillin (ampicillin sodium) դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ, ապակե սրվակներ հատ
129 33651111/504 ամօքսիցիլին j01ca04 ամօքսիցիլին, amoxicillin դեղահատեր թաղանթապատ 500մգ հատ

130 33651112/512 ամօքսիցիլին+քլավուլանաթթու j01cr02 ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ), amoxicillin 
(amoxicillin trihydrate), clavulanic acid (potassium clavulanate)

դեղահատեր թաղանթապատ 875մգ+125մգ, բլիստերում 
հատ

131 33651112/511 ամօքսիցիլին+քլավուլանաթթու j01cr02 ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ), amoxicillin 
(amoxicillin trihydrate), clavulanic acid (potassium clavulanate)

դեղահատեր թաղանթապատ 500մգ+125մգ, բլիստերում 
հատ

132 33651112/510 ամօքսիցիլին+քլավուլանաթթու j01cr02 ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ), icillin 
(amoxicillin trihydrate), clavulanic acid (potassium clavulanate)

դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ+200մգ, ապակե սրվակ 
հատ

133 33651115/504 ցեֆալեքսին j01db01 ցեֆալեքսին (ցեֆալեքսինի մոնոհիդրատ), cefalexin (cefalexin monohydrate) դեղապատիճներ 500մգ, բլիստերում հատ
134 33651123/504 ցեֆոտաքսիմ j01dd01 ցեֆոտաքսիմ (ցեֆոտաքսիմ նատրիում) cefotaxime (cefotaxime sodium) դեղափոշի և լուծիչ ներարկման լուծույթի 1000մգ, ապակե սրվակ և 4մլ լուծիչ ամպուլում հատ

135 33651126/509 գենտամիցին d06ax07, j01gb03, s01aa11, s02aa14, 
s03aa06

գենտամիցին, gentamicin քսուք արտաքին կիրառման 1մգ/գ, 15գ ալյումինե պարկուճ
հատ

136 33651126/510 գենտամիցին d06ax07, j01gb03, s01aa11, s02aa14, 
s03aa06

գենտամիցին (գենտամիցինի սուլֆատ) gentamicin (gentamicin sulfate) լուծույթ ներարկման 40մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ, 2մլ ամպուլներ բլիստերում 
հատ

137 33651127/504 դoքսիցիկլին a01ab22, j01aa02 դօքսիցիկլին (դօքսիցիկլինի հիկլատ) doxycycline (doxycycline hyclate) դեղապատիճներ 100մգ, բլիստերում հատ
138 33651128/504 նիտրոֆուրանտոյին j01xe01 նիտրոֆուրանտոին, nitrofurantoin դեղահատեր 50մգ, բլիստերում հատ
139 33651129/505 կլարիթրոմիցին j01fa09 կլարիթրոմիցին clarithromycin դեղահատեր 500մգ, բլիստերում հատ

140 33651131/504 սուլֆամեթօքսազոլ + տրիմեթոպրիմ j01ee01, 
j01ee02, j01ee05, j01ee07

սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ sulfamethoxazole, trimethoprim դեղահատեր 400մգ+80մգ, բլիստերում 
հատ

141 33651134/515 ցիպրոֆլօքսացին j01ma02, s01ae03, s02aa15, 
s03aa07

ցիպրոֆլօքսացին, ciprofloxacin խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի 10մգ/մլ, 10մլ ամպուլներ 
հատ

142 33651134/516 ցիպրոֆլօքսացին j01ma02, s01ae03, s02aa15, 
s03aa07

ցիպրոֆլօքսացին (ցիպրոֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ) ciprofloxacin (ciprofloxacin hydrochloride) լուծույթ կաթիլաներարկման 2մգ/մլ, 200մլ պլաստիկե փաթեթ
հատ

143 33651134/514 ցիպրոֆլօքսացին j01ma02, s01ae03, s02aa15, 
s03aa07

ցիպրոֆլօքսացին (ցիպրոֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ) ciprofloxacin (ciprofloxacin hydrochloride) ակնակաթիլներ 3մգ/մլ, 10մլ պլաստիկե սրվակ-կաթոցիկ
հատ

144 33651135/505 քլորամֆենիկոլ d06ax02, d10af03, g01aa05, 
j01ba01, s01aa01, s02aa01, s03aa08

քլորամֆենիկոլ , chloramphenicol դեղահատեր 500մգ, բլիստերում 
հատ

145 33651136/504 կլինդամիցին d10af01, g01aa10, j01ff01 կլինդամիցին (կլինդամիցինի հիդրոքլորիդ), clindamycin (clindamycin hydrochloride) դեղապատիճներ 150մգ, բլիստերում հատ
146 33651137/504 վանկոմիցին a07aa09, j01xa01 վանկոմիցին (վանկոմիցինի հիդրոքլորիդ), vancomycin (vancomycin hydrochloride) դեղափոշի ն/ե ներարկման լուծույթի 1000մգ, ապակե սրվակ հատ

147 33651139/512 մոքսիֆլօքսացին j01ma14, s01ae07 մօքսիֆլօքսացին (մօքսիֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ), moxifloxacin (moxifloxacin hydrochloride) ակնակաթիլներ 5մգ/մլ, 5մլ պլաստիկե սրվակ կաթոցիկ
հատ

148 33651139/510 մոքսիֆլօքսացին j01ma14, s01ae07 մօքսիֆլօքսացին (մօքսիֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ), նատրիումի քլորիդ moxifloxacin (moxifloxacin 
hydrochloride), sodium chloride

լուծույթ կաթիլաներարկման 1,6մգ/մլ, 250մլ պլաստիկե փաթեթ
հատ

149 33651139/511 մոքսիֆլօքսացին j01ma14, s01ae07 մօքսիֆլօքսացին (մօքսիֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ) moxifloxacin (moxifloxacin hydrochloride) դեղահատեր թաղանթապատ 400մգ, բլիստերում 
հատ

150 33651141/504 ցեֆուրօքսիմ j01dc02, s01aa27 ցեֆուրoքսիմ (ցեֆուրoքսիմի նատրիում) cefuroxime (cefuroxime sodium) դեղափոշի ներարկման լուծույթի 750մգ, ապակե սրվակ հատ

151 33651145/504
 դեքսամեթազոն, նեոմիցին (նեոմիցինի սուլֆատ), 
պոլիմիքսին B (պոլիմիքսին B-ի սուլֆատ)    
S01CA01                                                                                              

դեքսամեթազոն, նեոմիցին (նեոմիցինի սուլֆատ), պոլիմիքսին B (պոլիմիքսին B-ի սուլֆատ) 
dexamethasone, neomycin (neomycin sulfate), polymyxin B (polymyxin B sulfate)

ակնակաթիլներ (դեղակախույթ) 1մգ/մլ+3,5ՄՄ/մլ+ 6ՄՄ/մլ, 5մլ սրվակ

հատ
152 33651146/504 ֆուրազոլիդոն   G01AX06 ֆուրազոլիդոն, furazolidone դեղահատեր 50մգ, բլիստերում հատ
153 33651148/507 կլոտրիմազոլ a01ab18, d01ac01, g01af02 կլոտրիմազոլ, clotrimazole նրբաքսուք արտաքին կիրառման 10մգ/գ, 15գ ալյումինե պարկուճ հատ
154 33651148/508 կլոտրիմազոլ a01ab18, d01ac01, g01af02 կլոտրիմազոլ clotrimazole լուծույթ արտաքին կիրառման 10մգ/մլ, 30մլ ապակե շշիկ հատ
155 33651150/508 ֆլյուկոնազոլ d01ac15, j02ac01, j02ac01 ֆլուկոնազոլ, fluconazole դեղապատիճներ կոշտ 150մգ, բլիստերում հատ
156 33651150/509 ֆլյուկոնազոլ d01ac15, j02ac01, j02ac01 ֆլուկոնազոլ fluconazole դեղապատիճներ 50մգ, բլիստերում հատ
157 33651150/510 ֆլյուկոնազոլ d01ac15, j02ac01, j02ac01 ֆլուկոնազոլ fluconazole լուծույթ ներարկման/ կաթիլաներարկման 2մգ/մլ, 100մլ ապակե սրվակ հատ
158 33651163/504 ամիկացին d06ax12, j01gb06, s01aa21 ամիկացին (ամիկացինի սուլֆատ) amikacin (amikacin sulfate) լուծույթ ներարկման 500մգ/2մլ, 2մլ ամպուլներ հատ
159 33651170/510 ացիկլովիրd06bb03, j05ab01, s01ad03 ացիկլովիր, aciclovir նրբաքսուք 50մգ/գ, 2գ ալյումինե պարկուճ հատ
160 33651170/511 ացիկլովիրd06bb03, j05ab01, s01ad03 ացիկլովիր, aciclovir դեղահատեր 200մգ, բլիստերում հատ
161 33651170/512 ացիկլովիրd06bb03, j05ab01, s01ad03 ացիկլովիր aciclovir քսուք 25մգ/գ,15գ ալյումինե պարկուճ հատ

162 33651189/508  իմունային շիճուկ Հակափայտացման շիճուկ 1դոզա 3000ՄՄ, սրվակ+լուծիչ կոմպլեկտ, սրվակ 
+5

N5 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ
հատ

163 33651189/507  իմունային շիճուկ Հակագանգրենոզ շիճուկ 20,0 20մլ 1դոզա՝ 30000ՄՄ՝1սրվ N1 փաթեթավորումով տուփ հատ
164 33651194/508  իմունոգլոբուլիններ Իմունոգլոբուլին հակաստաֆիլակոկային 1դոզա՝ 100 ՄՄ՝ 1սր. 3-5 մլ սրվակ N5 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ հատ
165 33651194/507  իմունոգլոբուլիններ Իմունոգլոբուլին հակափայտացման 1դոզա՝ 250 ՄՄ՝1սրվ, 2-5 մլ սրվակ N10 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ հատ
166 33651199/504 կատաղության դեմ պատվաստանյութ j07bg Անտիռաբիկ վակցինա 1մլ 2,5ԱՄ+5 լուծիչ, սրվակ կոմպլեկտ N5 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ հատ

167 33651223/504
 դիֆթերիայի և փայտացման (պրկախտի) դեմ 
պատվաստանյութեր

Հակափայտացման անատոքսին 1մլ 2դոզա սրվակ N5 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ
հատ

168 33661111/504 կետամին n01ax03 կետամին (կետամինի հիդրոքլորիդ) ketamine (ketamine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 500մգ/10մլ, 10մլ ապակե սրվակներ հատ
169 33661112/504 պրոպոֆոլ n01ax10 պրոպոֆոլ, propofol կիթ ներարկման կամ կաթիլաներարկման 10մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակ հատ

170 33661113/522
թիոպենտալ n01af03, n05ca19 թիոպենտալ (թիոպենտալ նատրիում), thiopental (thiopental sodium) դեղափոշի լիոֆիլիզացված, ն/ե ներարկման 

լուծույթի
1000մգ, ապակե սրվակ

հատ
171 33661114/504 ֆենտանիլ n01ah01, n02ab03 ֆենտանիլ fentanyl լուծույթ ներարկման 0,05մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ, բլիստերում հատ
172 33661115/525 բուպիվակային n01bb01 բուպիվակային (բուպիվակայինի հիդրոքլորիդ),bupivacaine (bupivacaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 5մգ/մլ, 10մլ ամպուլներ հատ
173 33661115/524 բուպիվակային n01bb01 բուպիվակային (բուպիվակայինի հիդրոքլորիդ) bupivacaine (bupivacaine hydrochloride) լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման 5մգ/մլ, 4մլ ամպուլներ հատ

174 33661116/508 լիդոկային c01bb01, c05ad01, d04ab01, n01bb02, 
r02ad02, s01ha07, s02da01

լիդոկային lidocaine ցողացիր արտաքին կիրառման 4.6մգ/դեղաչափ, 38գ ապակե սրվակ դեղաչափիչ մխոցով
հատ

175 33661116/507 լիդոկային c01bb01, c05ad01, d04ab01, n01bb02, 
r02ad02, s01ha07, s02da01

լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) lidocaine (lidocaine hydrochloride) լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման 20մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ 
հատ

176 33661117/504 կատվախոտի հանուկ N05CM09      կատվախոտի հանուկ, valerianae extract դեղահատեր թաղանթապատ 20մգ, բլիստերում, ապակե տարայում , հատ

177 33661119/504
մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), 
տրիացետոամին 4-տոլուենսուլֆոնատ  N02BB72

մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), տրիացետոամին 4-տոլուենսուլֆոնատ, metamizole (metamizole 
sodium), triacetoamine 4-toluensulfonate

դեղահատեր թաղանթապատ 500մգ+20մգ, բլիստերում 

հատ
178 33661120/504 մորֆին n02aa01 մորֆին (մորֆինի հիդրոքլորիդ) morphine (morphine hydrochloride) լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ, բլիստերում հատ



179 33661121/510 ացետիլսալիցիլաթթու a01ad05, b01ac06, n02ba01 ացետիլսալիցիլաթթու, acetylsalicylic acid դեղահատեր 500մգ, բլիստերում 
հատ

180 33661121/511 ացետիլսալիցիլաթթու a01ad05, b01ac06, n02ba01 ացետիլսալիցիլա-թթու, acetylsalicylic acid դեղահատեր 100մգ, բլիստերում 
հատ

181 33621761/501 ացետիլսալիցիլաթթու, մագնեզիումի հիդրօքսիդ 
B01AC30

ացետիլսալիցիլա-թթու, մագնեզիումի հիդրօքսիդ acetylsalicylic acid, magnesium hydroxide դեղահատեր թաղանթապատ 75մգ+15,2մգ, բլիստերում 
հատ

182 33661122/508 պարացետամոլ n02be01 պարացետամոլ , paracetamol դեղահատեր 500մգ, բլիստերում հատ
183 33661122/507 պարացետամոլ n02be01 պարացետամոլ paracetamol լուծույթ կաթիլաներարկման 10մգ/մլ, 50մլ, 100մլ պլաստիկե փաթեթ հատ

184 33661123/504 թրիմեպերիդին n02a տրիմեպերիդին (տրիմեպերիդինի հիդրոքլորիդ) trimeperidine (trimeperidine hydrochloride) լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման 20մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ, բլիստերում 
հատ

185 33661125/508

 մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), պիտոֆենոն 
(պիտոֆենոնի հիդրոքլորիդ), ֆենպիվերինիումի 
բրոմիդ   N02BB52 , A03DA02 , N02BB52                                                                                                                

մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), պիտոֆենոն (պիտոֆենոնի հիդրոքլորիդ), ֆենպիվերինիումի 
բրոմիդ metamizole (metamizole sodium), pitofenone (pitofenone hydrochloride), fenpiverinium bromide

դեղահատեր 500մգ+5մգ+0,1մգ, բլիստերում 

հատ

186 33661125/509

 մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), պիտոֆենոն 
(պիտոֆենոնի հիդրոքլորիդ), ֆենպիվերինիումի 
բրոմիդ   N02BB52 , A03DA02 , N02BB52                                                                                                                

մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), պիտոֆենոն (պիտոֆենոնի հիդրոքլորիդ), ֆենպիվերինիումի 
բրոմիդ metamizole (metamizole sodium), pitofenone (pitofenone hydrochloride), fenpiverinium bromide

լուծույթ ներարկման 2500մգ/5մլ+10մգ/5մլ+0,1մգ/5մլ, 5մլ ամպուլներ պիտակ 
բանդերոլ , 5մլ ամպուլներ, բլիստերում 

հատ
187 33691176/688 այլ դեղորայք սուլֆացետամիդ (սուլֆացետամիդ նատրիում) sulfacetamide (sulfacetamide sodium) ակնակաթիլներ 200մգ/մլ, 5մլ սրվակ-կաթոցիկ հատ

188 33661127/525 մետամիզոլ (մետամիզոլի նատրիում) N02BB02                                                                        մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում),metamizole (metamizole sodium) լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման 500մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ 
հատ

189 33661127/524 մետամիզոլ (մետամիզոլի նատրիում) N02BB02                                                                        մետամիզոլի նատրիում, metamizole sodium դեղահատեր 500մգ, բլիստերում, ստրիպում 
հատ

190 33661128/504 կարբամազեպին n03af01 կարբամազեպին carbamazepine դեղահատեր 200մգ, բլիստերում հատ

191 33661134/504 տրիհեքսիֆենիդիլ n04aa01 տրիհեքսիֆենիդիլ (տրիհեքսիֆենիդիլի հիդրոքլորիդ ) trihexyphenidyl (trihexyphenidyl hydrochloride) դեղահատեր 2մգ, բլիստերում 
հատ

192 33661135/504 միդազոլամ n05cd08 միդազոլամ midazolam լուծույթ ներարկման 15մգ /3մլ, 3մլ ամպուլներ հատ
193 33661136/508 դիազեպամ n05ba01 դիազեպամ, diazepam դեղահատեր 5մգ, բլիստերում հատ
194 33661136/507 դիազեպամ n05ba01 դիազեպամ, diazepam լուծույթ ներարկման 10մգ/2մլ, 2մլ ամպուլներ հատ
195 33661137/504 լորազեպամ n05ba06 լորազեպամ lorazepam դեղահատեր 1մգ, բլիստերում հատ
196 33661139/507 հալոպերիդոլ n05ad01 հալոպերիդոլ , haloperidol լուծույթ ներարկման 5մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ, 1մլ ամպուլներ բլիստերում հատ
197 33661139/508 հալոպերիդոլ n05ad01 հալոպերիդոլ haloperidol դեղահատեր 5մգ, բլիստերում հատ

198 33661140/504 քլորպրոմազին n05aa01 քլորպրոմազին (քլորպրոմազինի հիդրոքլորիդ ) chlorpromazine (chlorpromazine hydrochloride) դեղահատեր թաղանթապատ 25մգ, բլիստերում 
հատ

199 33661142/507 ամիտրիպտիլին n06aa09 ամիտրիպտիլին (ամիտրիպտիլինի հիդրոքլորիդ) amitriptyline (amitriptyline hydrochloride) դեղահատեր 25մգ, բլիստերում 
հատ

200 33661149/504 ացետազոլամիդs01ec01 ացետազոլամիդ acetazolamide դեղահատեր 250մգ, բլիստերում հատ

201 33661159/504  ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ)  C01CA06                                                           ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ, phenylephrine hydrochloride ակնակաթիլներ 25մգ/մլ, 10մլ պլաստիկե սրվակ-կաթոցիկ և 
հատ

202 33661161/504 օլանզապին -N05AH03 օլանզապին olanzapine դեղահատեր թաղանթապատ 10մգ, բլիստերում հատ

203 33671113/504 սալբուտամոլ r03ac02 սալբուտամոլ (սալբուտամոլի սուլֆատ), salbutamol (salbutamol sulfate) ցողացիր շնչառման, դեղաչափավորված 100մկգ/դեղաչափ, 200 դեղաչափ ալյումինե տարա ցողացիր 
սարքով հատ

204 33671114/508 ամինոֆիլին r03da05 ամինոֆիլին aminophylline դեղահատեր 150մգ, բլիստերում հատ

205 33671114/507 ամինոֆիլին r03da05 ամինոֆիլին aminophylline լուծույթ ներարկման 24մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ , պիտակ բանդերոլ, 5մլ ամպուլներ, 
դիվիդելլա հատ

206 33671115/504 սուլֆոկամֆորաթթու, նովոկայինի հիմք   R07AB                                                  սուլֆոկամֆորաթթու, նովոկայինի հիմք sulfocamphoric acid, novocain base լուծույթ ներարկման 49,6մգ/մլ+50,4մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ 
հատ

207 33671116/522 քսիլոմետազոլին r01aa07, r01ab06, s01ga03 քսիլոմետազոլին (քսիլոմետազոլինի հիդրոքլորիդ) քթակաթիլներ 1մգ/մլ, 5մլ, 10մլ պլաստիկե սրվակ հատ

208 33671118/501
ցիպրոֆլօքսացին (ցիպրոֆլօքսացինի 
հիդրոքլորիդ), դեքսամեթազոն   S03CA01

ցիպրոֆլօքսացին (ցիպրոֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ), դեքսամեթազոն ciprofloxacin (ciprofloxacin 
hydrochloride), dexamethasone

դեղակախույթ աչքի/ականջի 3մգ/մլ+1մգ/մլ, 10մլ պլաստիկե սրվակ-կաթոցիկ
հատ

209 33671124/504 տոբրամիցին, դեքսամեթազոն   S01CA01                                                          տոբրամիցին tobramycin ակնակաթիլներ 3մգ/մլ, 5մլ պլաստիկե շշիկ-կաթոցիկ հատ

210 33671125/506 ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ)    
R05CB06, R05CB 

ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ)ambroxol (ambroxol hydrochloride) դեղահատեր 30մգ, բլիստերում 
հատ

211 33671126/504
բրոմհեքսին (բրոմհեքսինի հիդրոքլորիդ)   
R05CB02

բրոմհեքսին, bromhexine դեղահատեր 8մգ, բլիստերում 
հատ

212 33671127/506 նաֆազոլին (նաֆազոլինի նիտրատ) R01AA08 նաֆազոլին (նաֆազոլինի նիտրատ) naphazoline (naphazoline nitrate) քթակաթիլներ 0.5մգ/մլ, 5մլ և 10մլ պլաստիկե սրվակ-կաթոցիկ
հատ

213 33671130/524 դիֆենհիդրամին d04aa32, d04aa32 դիֆենհիդրամին, diphenhydramine դեղահատեր 50մգ, բլիստերում հատ

214 33671130/525 դիֆենհիդրամին d04aa32, d04aa32 դիֆենհիդրամին (դիֆենհիդրամինի հիդրոքլորիդ), diphenhydramine (diphenhydramine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ 
հատ

215 33671131/504 լորատադին r06ax13 լորատադին, loratadine դեղահատեր 10մգ, բլիստերում հատ
216 33611420/508 կալցիումի գլյուկոնատ a12aa03, d11ax03 կալցիումի գլյուկոնատ, calcium gluconate լուծույթ ներարկման 100մգ/մլ, 10մլ ամպուլներ բլիստերում հատ
217 33671134/504 մեբհիդրոլին R06AX15 մեբհիդրոլին (մեբհիդրոլին նապադիզիատ) mebhydrolin (mebhydrolin napadisylate) դրաժե 100մգ, բլիստերում հատ

218 33671123/501
գլաուցին (գլաուցինի հիդրոբրոմիդ), էֆեդրին ( 
էֆեդրինի հիդրոքլորիդ)  R05DB20                                                      

գլաուցին (գլաուցինի հիդրոբրոմիդ), էֆեդրին (էֆեդրինի հիդրոքլորիդ), glaucine (glaucine 
hydrobromide), ephedrine (ephedrine hydrochloride)

օշարակ 5,75մգ/5մլ+4,6մգ/5մլ, 125մլ ապակե կամ պլաստիկե շշիկ և 
չափիչ բաժակ

հատ
219 33671136/526  դեղամիջոցներ` հազի և մրսածության դեմ տուղտի հանուկ althaea extract դեղահատեր 50մգ, բլիստերում , պլաստիկե տարա հատ

220 33691112/512 մետրոնիդազոլ a01ab17, d06bx01, g01af01, j01xd01, 
p01ab01

մետրոնիդազոլ, metronidazole դեղահատեր 250մգ, բլիստերում , բլիստեր
հատ

221 33691112/511 մետրոնիդազոլ a01ab17, d06bx01, g01af01, j01xd01, 
p01ab01

մետրոնիդազոլ, metronidazole լուծույթ ն/ե կաթիլաներարկման 5մգ/մլ, 100մլ պլաստիկե փաթեթ
հատ

222 33691112/510 մետրոնիդազոլ a01ab17, d06bx01, g01af01, j01xd01, 
p01ab01

մետրոնիդազոլ metronidazole դեղահատեր 500մգ, բլիստերում 
հատ

223 33691121/504 ալբենդազոլp02ca03 ալբենդազոլ albendazole դեղահատեր ծամելու 400մգ, պլաստիկե տարայում հատ
224 33691123/504 մեբենդազոլp02ca01 մեբենդազոլ mebendazole դեղահատեր 500մգ, պլաստիկե տարայում հատ



225 33691127/503 բենզիլ բենզոատ p03ax01 բենզիլբենզոատ benzyl benzoate կիթարտաքին կիրառման 250մգ/մլ, 120մլ ապակե շշիկ հատ
226 33691128/507 պերմեթրին p03ac04 պերմեթրին permethrin լուծույթ արտաքին կիրառման 5մգ / գ, 60մլ ապակե շշիկ հատ
227 33691128/508 պերմեթրին p03ac04 պերմեթրին permethrin նրբաքսուք 50մգ/գ, 50գ ալյումինե պարկուճ հատ

228 33691132/504
 հեղուկանցման (պերֆուզիա) լուծույթներ նատրիումի ացետատ, նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ, մագնեզիումի քլորիդ 

sodium acetate, sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride
լուծույթ կաթիլաներարկման 5մգ/մլ+5,85մգ/մլ+ 0,302մգ/մլ+ 0,36մգ/մլ+ 0,25մգ/մլ; 

500մլ,պլաստիկե փաթեթ
հատ

229 33691133/507 ներարկման ջուր v07ab ջուր ներարկման, water for injection լուծիչ հարմարսողական կիրառման 2մլ, 2մլ ամպուլներ հատ
230 33691133/508 ներարկման ջուր v07ab ջուր թորած Լուծույթ կաթիլաներարկման 3000մլ պլաստիկե փաթեթ հատ

231 33691134/504 կալիումի քլորիդ a12ba01, b05xa01 կալիումի քլորիդ լուծույթ ն/ե կաթիլաներարկման 40մգ/մլ, 200մլ պլաստիկե փաթեթ
հատ

232 33691135/504 նատրիումի բիկարբոնատ b05xa02 Նատրիումի բիկարբոնատ լուծույթ կաթիլաներարկման 84մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակներ հատ

233 33691136/518 նատրիումի քլորիդ a12ca01, b05cb01, b05xa03 նատրիումի քլորիդ, sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 1000մլ պլաստիկե փաթեթ
հատ

234 33691136/517 նատրիումի քլորիդ a12ca01, b05cb01, b05xa03 նատրիումի քլորիդ, sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 250մլ, պլաստիկե փաթեթ
հատ

235 33691136/515 նատրիումի քլորիդ a12ca01, b05cb01, b05xa03 նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 3000մլ պլաստիկե փաթեթ
հատ

236 33691138/508 գլյուկոզ b05cx01, v04ca02, v06dc01 դեքստրոզ, dextrose լուծույթ կաթիլաներարկման 500մլ պլաստիկե փաթեթ հատ
237 33691138/509 գլյուկոզ b05cx01, v04ca02, v06dc01 դեքստրոզ dextrose լուծույթ ներարկման 400մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ հատ
238 33691144/504 նատրիումի թիոսուլֆատ v03ab06 նատրիումի թիոսուլֆատ, sodium thiosulfate լուծույթ ներարկման 300մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ հատ
239 33691153/504 բարիումի սուլֆատ v08ba, v08ba01, v08ba02 Բարիումի սուլֆատ 100գ փաթեթ փաթեթ հատ
240 33691176/694 այլ դեղորայք լիոֆիլացված մանրէային լիզատ, lyophilized bacterial lysate դեղապատիճներ կոշտ 7մգ, բլիստերում հատ
241 33691176/695 այլ դեղորայք ցինկի հիալուրոնատ, zinc hyaluronate դոնդող 1,027մգ/գ, 15գ ալյումինե պարկուճ հատ
242 33691176/693 այլ դեղորայք նիմոդիպին, nimodipine լուծույթ կաթիլաներարկման 10մգ / 50մլ, 50մլ ապակե սրվակ հատ
243 33691176/689 այլ դեղորայք պրոկային(պրոկայինի հիդրոքլորիդ), procaine (procaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 5մգ/մլ, 250մլ պլաստիկե տարա հատ
244 33691176/690 այլ դեղորայք պրոկային, procaine լուծույթ ներարկման 5մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ հատ
245 33691176/691 այլ դեղորայք պրոկային, procaine լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ հատ

246 33691176/754

այլ դեղորայք L-իզոլեյցին, L-լեյցին,L-վալին, L-լիզին, L-լիզին (L-լիզինի մոնոացետատ), L-մեթիոնին, L-տրիոնին, L-
ֆենիլալանին, L-ալանին, L-արգինին, գլիցին, L-հիստիդին, L-պրոլին, L-սերին, L-թիրոզին, տաուրին, L-
տրիպտոֆան, L-isoleucine, L-leucine, L-valine, L-lysine, L-lysine (L-lysine monoacetate), L-methionine, L- 
threonine, L-phenylalanine, L-alanine, L-arginine, glicine, L-histidine, L-proline, L-serine, L-tyrosine, 
taurine  L-tryptophan

լուծույթ կաթիլաներարկ-ման 5մգ/մլ+7,4մգ/մլ+6,2մգ/մլ+ 6,6մգ/մլ+ 9,31մգ/մլ+ 4,3մգ/մլ+ 
4,4մգ/մլ+ 5,1մգ/մլ+ 14մգ/մլ+ 12մգ/մլ+ 11մգ/մլ+ 
3մգ/մլ+11,2մգ/մլ+6,5մգ/մլ+ 0,4մգ/մլ+1մգ/մլ+ 2մգ/մլ,500մլ 
ապակե շշիկ

հատ
247 33691176/692 այլ դեղորայք նանդրոլոն (նանդրոլոնի դեկանոատ), nandrolone (nandrolone decanoate) լուծույթ ներարկման յուղային 50մգ/մլ, 1մլ ամպուլ հատ
248 33691176/699 այլ դեղորայք սպիրամիցին, spiramycin դեղահատեր թաղանթապատ 3000000Մ Մ, բլիստերում հատ

249 33691176/700
այլ դեղորայք բենզալկոնիումի քլորիդ, լևոմենթոլ, թիմոլ, պղպեղային անանուխի եթերայուղ, նիվենու եթերայուղ, 

benzalkonium chloride, levomenthol, thymol, aetheroleum menthae piperite, aetheroleum eucalypti
պաստեղներ 1մգ, բլիստերում 

հատ
250 33691176/701 այլ դեղորայք ֆլուոցինոլոնի ացետոնիդ, fluocinolone acetonide քսուք արտաքին կիրառման 0,25մգ/գ, 15գ ալյումինե պարկուճ հատ
251 33691176/698 այլ դեղորայք մենթոլ, իզովալերաթթվի մենթիլ էսթեր menthol, isovaleric acid menthyl ether դեղահատեր 0.06գ, հատ
252 33691176/697 այլ դեղորայք պենտօքսիֆիլին, pentoxifylline խտանյութ կաթիլաներարկ-ման լուծույթի 20մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ հատ
253 33691176/717 այլ դեղորայք տրօքսերուտին, troxerutin դոնդող 20մգ/գ, 40գ ալյումինե պարկուճ հատ
254 33691176/703 այլ դեղորայք վինկամին, vincamine դեղապատիճներ դանդաղ ձերբազատմամբ 30մգ, բլիստերում հատ
255 33691176/704 այլ դեղորայք օքսոլին, oxolin քսուք 2,5մգ/գ, 15գ ալյումինե պարկուճ հատ
256 33691176/705 այլ դեղորայք կարբոմեր 974Պ, carbomer 974P ակնադոնդող 2,5մգ/գ, 10գ պլաստիկե սրվակ-կաթոցիկ հատ
257 33691176/706 այլ դեղորայք պիրացետամ, ցինարիզին, piracetam, cinnarizine դեղապատիճներ կոշտ 400մգ+25մգ, բլիստերում հատ
258 33691176/707 այլ դեղորայք տրիամցինոլոն (տրիամցինոլոնի ացետոնիդ), triamcinolone (triamcinolone acetonide) քսուք 1մգ/գ, 15գ ալյումինե պարկուճ հատ
259 33691176/708 այլ դեղորայք հալվեի հեղուկ հանուկ, aloe liquid extract լուծույթ ներարկման 360մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ հատ
260 33691176/709 այլ դեղորայք լիզինոպրիլ (լիզինոպրիլի դիհիդրատ) lisinopril (lisinopril dihydrate) դեղահատեր 20մգ, բլիստերում հատ

261 33691176/710
այլ դեղորայք լորնօքսիկամ lornoxicam դեղափոշի լիոֆիլացված ն/ե և մ/մ ներարկման 

լուծույթի
8մգ, ապակե սրվակ

հատ
262 33691176/711 այլ դեղորայք ռուտոզիդ, rutoside Դոնդող 20մգ/գ,40գ ալյումինե պարկուճ հատ
263 33691176/712 այլ դեղորայք վենլաֆաքսին (վենլաֆաքսինի հիդրոքլորիդ) venlafaxine (venlafaxine hydrochloride) դեղահատեր 75մգ, բլիստերում հատ
264 33691176/713 այլ դեղորայք սուլպիրիդ sulpiride դեղահատեր թաղանթապատ 200մգ, պլաստիկե տարայում հատ
265 33691176/714 այլ դեղորայք օքսազեպամ oxazepam դեղահատեր թաղանթապատ 10մգ, բլիստերում հատ

266 33691176/718 այլ դեղորայք տրիֆլուոպերազին (տրիֆլուոպերազինի հիդրոքլորիդ) trifluoperazine (trifluoperazine hydrochloride) դեղահատեր թաղանթապատ 5մգ, բլիստերում 
հատ

267 33691176/715 այլ դեղորայք գանցիկլովիր ganciclovir ակնադոնդող 1,5մգ/գ, 5գ պարկուճ և շարժական հենարան հատ
268 33691176/716 այլ դեղորայք Անուշադրի սպիրտ 10% 30 մինչև 50մլ ծավալի ֆլակոն ֆլակոն հատ
269 33691176/702 այլ դեղորայք Կարդիոլիպինային անտիգեն 2 մլ + լուծիչ սրվակ N5 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ հատ
270 33691176/719 այլ դեղորայք Նարին-Է կրեմ 25 գ կրեմ տուփ հատ
271 33691176/720 այլ դեղորայք կլոբետազոլի պրոպիոնատ clobetasol propionate քսուք արտաքին կիրառման 0,5մգ/գ, 15գ ալյումինե պարկուճ հատ
272 33691176/721 այլ դեղորայք դիմեթիլսուլֆօքսիդ dimethylsulfoxide խտանյութ արտաքին կիրառման լուծույթի 100մլ, 100մլ ապակե շիշ հատ

273 33691176/722 այլ դեղորայք ֆենազոն, լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) phenazone, lidocaine (lidocaine hydrochloride) ականջակաթիլներ 40մգ/գ+10մգ/գ, 5գ և 15գ պլաստիկե շշիկ
հատ

274 33691176/708 այլ դեղորայք բիսմութի տրիկալիումական դիցիտրատ bismuth tripotassium dicitrate դեղահատեր թաղանթապատ 120մգ, բլիստերում հատ
275 33691176/723 այլ դեղորայք տրիամցինոլոն (տրիամցինոլոնի ացետոնիդ) triamcinolone (triamcinolone acetonid) դեղակախույթ ներարկման 40մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ հատ
276 33691176/724 այլ դեղորայք Sulfuric simplex ointment քսուկ 30 գ. տարայում հատ

277 33691176/725 այլ դեղորայք օնդանսետրոն (օնդանսետրոն հիդրոքլորիդի դիհիդրատ) ondansetron (ondansetron hydrochloride 
dihydrate)

լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման 8մգ/4մլ, 4մլ ամպուլներ,
հատ

278 33691176/726 այլ դեղորայք սուլոդեքսիդ sulodexide լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման 300ԼՄ/մլ, 2մլ ամպուլներ հատ
279 33691176/727 այլ դեղորայք սուլոդեքսիդ sulodexide դեղապատիճներ 250Լ Մ, բլիստերում հատ
280 33691176/728 այլ դեղորայք խոլին ալֆոսցերատ պոլիհիդրատ choline alfoscerate polyhydrate լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման 250մգ/մլ, 4մլ ամպուլներ հատ

281 33691176/738 այլ դեղորայք պանտոպրազոլ (պանտոպրազոլի նատրիումական սեսկվիհիդրատ) pantoprazole (pantoprazole sodium 
sesquihydrate)

դեղափոշի ներարկման լուծույթի 40մգ, ապակե սրվակ 
հատ

282 33691176/730 այլ դեղորայք օկտրեոտիդ (օկտրեոտիդի ացետատ) octreotide (octreotide acetate) լուծույթ ներարկման 0,1մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ հատ



283 33691176/731 այլ դեղորայք ցելեկօքսիբ դեղապատիճներ 200մգ, բլիստերում հատ
284 33691176/732 այլ դեղորայք դոբուտամին (դոբուտամինի հիդրոքլորիդ) dobutamine (dobutamine hydrochloride) լիոֆիլիզատ կաթիլաներարկման լուծույթի 250մգ, ապակե սրվակ հատ
285 33691176/734 այլ դեղորայք տրանեքսամաթթու լուծույթ ներարկման/ կաթիլաներարկման 100մգ / մլ, 5մլ ամպուլներ հատ

286 33691176/735 այլ դեղորայք հիդրօքսիէթիլօսլա hydroxyethyl starch լուծույթ կաթիլաներարկման 60մգ/մլ, 50մլ, 100մլ, 200մլ, 250մլ, 400մլ, 500մլ և 1000մլ 
պլաստիկե փաթեթ հատ

287 33691176/736 այլ դեղորայք նեոստիգմին (նեոստիգմինի մեթիլսուլֆատ) neostigmine (neostigmine methylsulfate) լուծույթ ներարկման 0,5մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ, բլիստերում հատ
288 33691176/748 այլ դեղորայք ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ ) phenylephrine (phenylephrine hydrochloride) լուծույթ մ/մ, ն/ե և ե/մ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ հատ

289 33691176/739 այլ դեղորայք սեխածառի չորացրած կաթնահյու թlatex exsicco papayaeae դեղափոշի լիոֆիլացված, արտաքին կիրառման 
լուծույթի

350Պ Մ/մլ, 10մլ ապակե սրվակ
հատ

290 33691176/741 այլ դեղորայք ֆենազեպամ phenazepam դեղահատեր 1մգ, բլիստերում հատ
291 33691176/742 այլ դեղորայք քլորդիազեպօքսիդ chlordiazepoxide դեղահատեր թաղանթապատ 10մգ, բլիստերում հատ

292 33691176/743 այլ դեղորայք պանտոպրազոլ (պանտոպրազոլի նատրիումական սեսկվիհիդրատ) pantoprazole (pantoprazole sodium 
sesquihydrate)

դեղահատեր աղելույծ 40մգ, բլիստերում 
հատ

293 33691176/740 այլ դեղորայք պրեգաբալին
pregabalin

դեղապատիճներ կոշտ 150մգ, բլիստերում 
հատ

294 33691176/745

այլ դեղորայք ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ), գլիցիրիզինաթթվի տրինատրիումական աղ (նատրիումի 
գլիցիրիզինատ), թերմոպսիսի հանուկ, նատրիումի հիդրոկարբոնատ ambroxol (ambroxol 
hydrochloride), glycyrrhizinic acid trisodium (sodium glycyrrhizinate), thermopsis extract, sodium 
hydrocarbonate

դեղահատեր 20մգ+30մգ+10մգ+200մգ, բլիստերում 

հատ

295 33691176/746
այլ դեղորայք դինատրիումի ադենոզին տրիֆոսֆատի տրիհիդրատ, կոկարբօքսիլազ, ցիանոկոբալամին, 

նիկոտինամիդ disodium adenosine triphosphate trihydrate, cocarboxylase, cyanocobalamin, nicotinamide
դեղափոշի լիոֆիլացված ներարկման լուծույթի 10մգ+50մգ+500մկգ+20մգ, 2մլ ամպուլներ և 2մլ ամպուլներ 

լուծչով 
հատ

296 33691176/744 այլ դեղորայք ուրսոդեօքսիխոլաթթու ursodeoxycholic acid դեղապատիճներ 250մգ, բլիստերում ,  պլաստիկե տարայում հատ
297 33691176/747 այլ դեղորայք էսցիտալոպրամ (էսցիտալոպրամի օքսալատ) escitalopram (escitalopram oxalate) դեղահատեր թաղանթապատ 10մգ, բլիստերում հատ
298 33691176/749 այլ դեղորայք արիպիպրազոլ aripiprazole դեղահատեր 30մգ, բլիստերում հատ

299 33691240/501 արյունատրամալուծիչ սպիտակուցազերծ` հորթի 
արյունից B05ZA, S01XA, D11AX

արյունատրամալուծիչ սպիտակուցազերծ` հորթի արյունից, hemodialysate protein-free from calves’ blood քսուք 2,07մգ/գ, 20գ ալյումինե պարկուճ
հատ

300 33691240/502 արյունատրամալուծիչ սպիտակուցազերծ` հորթի 
արյունից B05ZA, S01XA, D11AX

արյունատրամալուծիչ սպիտակուցազերծ` հորթի արյունից, hemodialysate protein-free from calves� blood լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման 42,5մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ 
հատ

301 33691240/503 արյունատրամալուծիչ սպիտակուցազերծ` հորթի 
արյունից B05ZA, S01XA, D11AX

արյունատրամալուծիչ սպիտակուցազերծ` հորթի արյունից, hemodialysate protein-free from calves’ blood լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման 42, 5մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ
հատ

302 33691240/504 արյունատրամալուծիչ սպիտակուցազերծ` հորթի 
արյունից B05ZA, S01XA, D11AX

արյունատրամալուծիչ սպիտակուցազերծ` հորթի արյունից hemodialysate protein- free from calves’ blood դոնդող 4,15մգ/գ, 20գ ալյումինե պարկուճ
հատ

303 33691185/518 հորթի արյան սպիտակուցազերծ ածանցյալ B06AB      հորթի արյան սպիտակուցազերծ ածանցյալ deproteinised haemoderivate of calf blood լուծույթ ներարկման 40մգ/մլ, 10մլ ամպուլներ 
հատ

304 33691187/504 վինպոցետին N06BX18 վինպոցետին, vinpocetine լուծույթ ներարկման 5մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ, բլիստերում հատ

305 33691189/504 բետահիստին (բետահիստինի դիհիդրոքլորիդ) 
N07CA01

բետահիստին (բետահիստինի դիհիդրոքլորիդ) betahistine (betahistine dihydrochloride) դեղահատեր 8մգ, բլիստերում 
հատ

306 33691190/508 թիոկտաթթու (ալֆա- լիպոյաթթու)    A16AX01, 
A05BA         

թիոկտաթթու, thioctic acid դեղահատեր թաղանթապատ 600մգ, բլիստերում 
հատ

307 33691191/524 ֆոսֆոլիպիդներ (էսենցիալ)-ԷՖԼ  A05C                                                                          ֆոսֆոլիպիդներ (էսենցիալ)-ԷՖԼ, phospholipids (essential)-EPL դեղապատիճներ 300մգ, բլիստերում հատ
308 33691191/523 ֆոսֆոլիպիդներ (էսենցիալ)-ԷՖԼ  A05C                                                                          էսենցիալ ֆոսֆոլիպիդներ,essential phospholipids լուծույթ ն/ե ներարկման 50մգ/մլ, 5մլ ապակե սրվակներ հատ
309 33691195/504 կլոզապին - N05AH02 կլոզապին clozapine դեղահատեր 100մգ, բլիստերում հատ
310 33691196/504 ռիսպերիդոն - N05AX08 ռիսպերիդոն risperidone դեղահատեր թաղանթապատ 2մգ, բլիստերում հատ
311 33691197/507 լևոմեպրոմազին - N05AA02 լևոմեպրոմազին levomepromazine լուծույթ ներարկման և կաթիլաներարկման 25մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ բլիստերում հատ
312 33691197/509 լևոմեպրոմազին - N05AA02 լևոմեպրոմազին (լևոմեպրոմազինի մալեատ ) levomepromazine (levomepromazine maleate) դեղահատեր թաղանթապատ 25մգ, ապակե տարայում հատ

313 33691198/506 ադեմետիոնին - A16AA02 ադեմետիոնին ademetionine դեղափոշի լիոֆիլացված ներարկման լուծույթի 400մգ, ապակե սրվակներ  և 5մլ լուծիչ ամպուլում 
հատ

314 33691198/507 ադեմետիոնին - A16AA02 ադեմետիոնին ademetionine դեղահատեր աղելույծ 400մգ, բլիստերում հատ

315 33691201/504 կատվախոտի ոգեթուրմ - N05CM09 բուսական 
ծագման դեղ         

կատվախոտի ոգեթուրմ, tinctura valerianae ոգեթուրմ 200մգ/մլ, 25մլ ապակե սրվակ-կաթոցիկ
հատ

316 33691202/504 էտամզիլատ - B02BX01 էտամզիլատ,etamsylate դեղահատեր 250մգ, բլիստերում հատ
317 33691212/505 դիոսմին, հեսպերիդին-C05CA53 դիոսմին, հեսպերիդին diosmin, hesperidin դեղահատեր թաղանթապատ 450մգ+50մգ, բլիստերում, հատ
318 33691176/751 այլ դեղորայք լիոֆիլացված կենդանի կաթնաթթվային մանրէներ,lyophilized viable lactic acid bacterias դեղապատիճներ կոշտ 1,2x10^7, ապակե տարայում , բլիստերում հատ
319 33691176/752 այլ դեղորայք Բիֆիդոմակս 100մգ կապս. N90 այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ հատ
320 33691176/750 այլ դեղորայք Նարիմակս ֆորտե կապսուլա N30 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ հատ

321 33691176/753 այլ դեղորայք Նարինե դեղահատ քանակի 40 %-ը` N50, իսկ 60 %-ը` N300 փաթեթավորումով 
տուփերով հատ

322 33691215/504 պեպտիդներ խոզի գլխուղեղից    -N06BX պեպտիդներ խոզի գլխուղեղից, porcine brain peptides լուծույթ ներարկման 215,2մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ, բլիստերում հատ

323 33691216/506 էթիլմեթիլհիդրօքսիպիրիդինի սուկցինատ-N07XX էթիլմեթիլհիդրօքսիպիրիդինի սուկցինատ ethylmethylhydroxypiridine succinat լուծույթ ն/ ե և մ / մ ներարկման 50մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ, բլիստերում,
հատ

324 33691226/504
տրամադոլ (տրամադոլի հիդրոքլորիդ)-N02AX02 տրամադոլ (տրամադոլի հիդրոքլորիդ) tramadol (tramadol hydrochloride) լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ 

հատ

325 33691132/505
 հեղուկանցման (պերֆուզիա) լուծույթներ նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, մագնեզիումի քլորիդ, նատրիումի ացետատ, նատրիումի 

գլյուկոնատ, sodium chloride, potassium chloride, magnesium chloride, sodium acetate, sodium gluconate
լուծույթ կաթիլաներարկման (5,26գ+0,37գ+ 0,3գ+2,22գ+5,02գ)/ 1000մլ, 500մլ պլաստիկե 

տարա
հատ

326 33711120/504

 քրտնարտադրության դեմ կիրառվող միջոցներ բորաթթու, կապարի ացետատ, նատրիումի տետրաբորատ, տալկ, սալիցիլաթթու, ցինկի օքսիդ, 
անանուխի յուղ, հեքսամեթիլեն տետրամին, ֆորմալդեհիդի լուծույթ boric acid, lead acetate, sodium 
tetraborate, talc, salicylic acid, zinc oxide, oleum menthae, hexamethylene-tetramine, formaldehyde solution

մածուկ 70մգ/գ+3մգ/գ+70մգ/գ+250մգ/գ+14մգ/գ+250մգ/գ+3մգ/գ+35մգ/
գ+35մգ/գ, 50գ ալյումինե պարկուճ

հատ

327 33191580/533  բժշկական օգնության միջոցներ դեքսմեդետոմիդին (դեքսմեդետոմիդինի հիդրոքլորիդ) dexmedetomidine (dexmedetomidine 
hydrochloride)

խտանյութ կաթիլաներարկ-ման լուծույթի 100մկգ/մլ, 2,0մլ ամպուլաներ 
հատ

328 33191580/534  բժշկական օգնության միջոցներ Երկաթսախարոզային համալիր Iron sucrose complex լուծույթ ն/ե ներարկման 20մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ հատ
329 33691140/524 ացետիլցիստեին r05cb01, v03ab23, s01xa08 ացետիլցիստեին acetylcysteine լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման և շնչառման 100մգ/մլ, 3մլ ամպուլներ հատ



330 33691177/501 էրիտրոպոէտին բետտա b03xa էպոետին բետա epoetin beta լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման 2000ՄՄ/0,3մլ, 0,3 մլ նախալցված
ներարկիչներ և ասեղներ հատ

331 33191580/539  բժշկական օգնության միջոցներ բիսակոդիլ bisacodyl մոմիկներ ուղիղաղիքային 10մգ, բլիստերում հատ
332 33191580/538  բժշկական օգնության միջոցներ ցիտիկոլին citicoline լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման 1000մգ/4մլ, 4մլ ամպուլներ հատ

333 33191580/535  բժշկական օգնության միջոցներ գրանիսետրոն (գրանիսետրոնի հիդրոքլորիդ) granisetron (granisetron hydrochloride) խտանյութ կաթիլաներարկման և ներարկման 
լուծույթի

1մգ/մլ, 3մլ ամպուլներ 
հատ

334 33691130/510

 պարենտերալ սնուցման լուծույթներ I խցիկ- L-ալանին, L- արգինին, գլիցին, L-հիստիդին, L-իզոլեյցին, L- լեյցին, L-լիզին
(լիզինի ացետատ), L-մեթիոնին, L-ֆենիլալանին, L-պրոլին, L-սերին,տաուրին, L-թրեոնին, L- 
տրիպտոֆան, L-թիրոզին, L-վալին, կալցիումի քլորիդ (կալցիումի քլորիդի դիհիդրատ), նատրիում 
գլիցերոֆոսֆատ (նատրիում գլիցերոֆոսֆատի հիդրատ), մագնեզիումի սուլֆատ (մագնեզիումի 
սուլֆատի հեպտահիդրատ), կալիումի քլորիդ, նատրիումի ացետատ(նատրիումի ացետատի 
տրիհիդրատ), ցինկի սուլֆատ(ցինկի սուլֆատի հեպտահիդրատ), խցիկ II- գլյուկոզ (գլյուկոզի 
մոնոհիդրատ), խացիկ III-սոյայի յուղ, տրիգլիցերիդներ, ձիթապտղի յուղ, ձկան յուղ
(հարստացված օմեգա-3 թթուներով)camera I- L-alanine, Larginine, glycine, L-histidine, L-isoleucine, 
Lleucine, L-lysine (lysine acetate), Lmethionine,L-phenylalanine, L-proline, Lserine, taurine, L-threonine, L-
triyptophan,L-tyrosine, L-valine, calcium chloride(calcium chloride dihydrate),sodium glycerophosphate 
(sodium glycerophosphate hydrate), magnesium sulphate (magnesium sulphate heptahydrate), potassium 
chloride, sodium
acetate (sodium acetate trihydrate), zinc sulphate (zinc sulphate heptahydrate),camera II-glucose (glucose 
monohydrate), camera III-soya-bean oil, triglycerides, olive
oil, fish oil (rich in omega-3

լուծույթ կաթիլաներարկման 14մգ/մլ+12մգ/մլ+ 11մգ/մլ+3մգ/մլ+ 5մգ/մլ+7.4մգ/մլ+ 
6.6մգմլ+4.3մգ/մլ+ 5.1մգ/մլ+11.2մգ/մլ+ 6.5մգ/մլ+1մգ/մլ+ 
4.4մգ/մլ+2մգ/մլ+ 0.4մգ/մլ+6.2մգ/մլ+ 0.56մգ/մլ+4.18մգ/մլ+ 
1.2մգ/մլ+4.5մգ/մլ+ 3. 4մ գ / մ լ+0.013մգ/մլ+ 
419.5մգ/մլ+60մգ/մլ+ 60մգ/մլ+50մգ/մլ+ 30մգ/մլ, (4) խցիկների 
հավաքածու 1904մլ (պլաստիկե խցիկ I /600մլ/ + պլաստիկե 
խցիկ II /1036մլ/ + պլաստիկե խցիկ III /268մլ/ )

հատ

335 33691130/515

 պարենտերալ սնուցման լուծույթներ L-իզոլեյցին, L-լեյցին, L-լիզին (լիզինի ացետատ), L-մեթիոնին, L- ֆենիլալանին, L-թրեոնին, L- 
տրիպտոֆան, L-վալին, L- արգինին, L-հիստիդին, L-ալանին, գլիցին, L-պրոլին, L-սերին, L- թիրոզին, 
տաուրին: L-isoleucine, L-leucine, L-lysine (lysine acetate), L-methionine, L-phenylalanine, L-threonine, L-
triyptophan, L-valine, L-arginine, L-histidine, L-alanine, glycine, L-proline, L-serine, L-tyrosine, taurine

լուծույթ կաթիլաներարկման 5.2մգ/մլ+8.9մգ/մլ+11.1մգ/մլ+3.8մգ/մլ+5.5մգ/մլ+8.6մգ/մլ+1.6մգ/
մլ+5.5մգ/մլ+20մգ/մլ+7.3մգ/մլ+25մգ/մլ+18.5մգ/մլ+17մգ/մլ+9.6մգ
/մլ+0.4մգ/մլ+2մգ/մլ; (10) ապակե շշիկ 500մլ

հատ

336 33691130/514

 պարենտերալ սնուցման լուծույթներ L-իզոլեյցին, L-լեյցին, L-լիզին (լիզինի ացետատ), L-մեթիոնին, L- ֆենիլալանին, L-թրեոնին, L- 
տրիպտոֆան, L-վալին, L- արգինին, L-հիստիդին, L-ալանին, գլիցին, L-պրոլին, L-սերին, L- թիրոզին, 
տաուրին: L-isoleucine, L-leucine, L-lysine (lysine acetate), L-methionine, L-phenylalanine, L-threonine, L-
triyptophan, L-valine, L-arginine, L-histidine, L-alanine, glycine, L-proline, L-serine, L-tyrosine, taurine

լուծույթ կաթիլաներարկման 5մգ/մլ+7.4մգ/մլ+6.6մգ/մլ+4.3մգ/մլ+5.1մգ/մլ+4.4մգ/մլ+2մգ/մլ+6.
2մգ/մլ+12մգ/մլ+3մգ/մլ+14մգ/մլ+11մգ/մլ+11.2մգ/մլ+6.5մգ/մլ+0.4մ
գ/մլ+1մգ/մլ; (10) ապակե շշիկ 500մլ

հատ

337 33611341/534
 վիտամիններ ռետինոլ (ռետինոլ պալմիտատ), ֆիտոմենադիոն, էրգոկալցիֆերոլ, ալֆա-տոկոֆերոլ: retinol (retinol 

palmitate), phytomenadione, ergocalciferol, alfa-tocopherol
կիթ կաթիլաներարկման 99մկգ/մլ+15մկգ/մլ+0.5մկգ/մլ+0.91մգ/մլ; (10) ամպուլներ 10մլ, 

բլիստերում հատ

338 33691130/512

 պարենտերալ սնուցման լուծույթներ I խցիկ- l-ալանին, l- արգինին, գլիցին, l-հիստիդին, l-իզոլեյցին, l- լեյցին, l-լիզին (լիզինի ացետատ), l-
մեթիոնին, l-ֆենիլալանին, l-պրոլին, l-սերին, տաուրին, l-թրեոնին, l- տրիպտոֆան, l-թիրոզին, l-
վալին, կալցիումի քլորիդ (կալցիումի քլորիդի դիհիդրատ), նատրիում գլիցերոֆոսֆատ (նատրիում 
գլիցերոֆոսֆատի հիդրատ), մագնեզիումի սուլֆատ (մագնեզիումի սուլֆատի հեպտահիդրատ), 
կալիումի քլորիդ, նատրիումի ացետատ(նատրիումի ացետատի տրիհիդրատ), ցինկի սուլֆատ(ցինկի 
սուլֆատի հեպտահիդրատ), խցիկ ii- գլյուկոզ (գլյուկոզի մոնոհիդրատ), խացիկ III-սոյայի յուղ, 
տրիգլիցերիդներ, ձիթապտղի յուղ, ձկան յուղ (հարստացված օմեգա-3 թթուներով)camera i- l-alanine, 
larginine, glycine, l-histidine, l-isoleucine, l-leucine, l-lysine (lysine acetate), l-methionine, l-phenylalanine, l-
proline, l-serine, taurine, l-threonine, l-triyptophan, l-tyrosine, l-valine, calcium chloride(calcium chloride 
dihydrate), sodium glycerophosphate (sodium glycerophosphate hydrate), magnesium sulphate (magnesium 
sulphate heptahydrate), potassium chloride, sodium acetate (sodium acetate trihydrate), zinc sulphate (zinc 
sulphate heptahydrate), camera ii-glucose (glucose monohydrate), camera iii-soya-bean oil, triglycerides, 
olive oil, fish oil (rich in omega-3 acids)

կիթ կաթիլաներարկման 14մգ/մլ+12մգ/մլ+11մգ/մլ+3մգ/մլ+5մգ/մլ+7.4մգ/մլ+6.6մգմլ+4.3մգ
/մլ+5.1մգ/մլ+11.2մգ/մլ+6.5մգ/մլ+1մգ/մլ+4.4մգ/մլ+2մգ/մլ+0.4մգ/մ
լ+6.2մգ/մլ+0.56մգ/մլ+4.2մգ/մլ+1.2մգ/մլ+4.5մգ/մլ+3.4մգ/մլ+0.01
3մգ/մլ+419.5մգ/մլ+60մգ/մլ+60մգ/մլ+50մգ/մլ+30մգ/մլ; (4) 
խցիկների հավաքածու 986մլ (պլաստիկե խցիկ I 500մլ + 
պլաստիկե խցիկ II 298մլ + պլաստիկե խցիկ III 188մլ),

հատ

339 33691130/513  պարենտերալ սնուցման լուծույթներ սոյայի յուղ, տրիգլիցերիդներ, ձիթապտղի յուղ, ձկան յուղ (հարստացված օմեգա-3 թթուներով) : soya 
bean oil, triglycerides, olive oil, fish oil (rich in omega-3 acids)

կիթ կաթիլաներարկ-ման 60մգ/մլ+60մգ/մլ+ 50մգ/մլ+30մգ/մլ, 100մ լ և 500մ լ ապակ ե 
շշիկ (10) հատ

340 33191580/536
 բժշկական օգնության միջոցներ լևոբուպիվակային (լևոբուպիվակայինի հիդրոքլորիդ): levobupivacaine (levobupivacaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման/կաթիլաներարկման 5մգ/մլ;  ամպուլներ 10մլ

հատ

341 33691130/511

 պարենտերալ սնուցման լուծույթներ 1(A) փաթեթ - Եգիպտացորենի մալթոդեքստրին- 1900մգ,լակտոբացիլուս ռամնոսուս-100մգ,                           
2(B) փաթեթ-Նատրիումի քլորիդ-360մգ, կալիումի քլորիդ-300մգ, նատրիումի ցիտրատ-580մգ, 
գլյուկոզա-3020մգ, սուկրալոզա-10մգ,կրեմնիի երկօքսիդ-10մգ,ելակի համով արոմատիազատոր-
120մգ,դեղաձևը՝ դեղափոշի դեղաչափված փաթեթիկներ

 զուգավորված փաթեթ /A+B/ 1(A) 1900մգ+100
2 (B) 360մգ+300մգ+580մգ+3020մգ+10մգ+10մգ+120մգ

հատ

342 33191580/540
 բժշկական օգնության միջոցներ դեքսկետոպրոֆեն (դեքսկետոպրոֆենի տրոմետամոլ) dexketoprofen (dexketoprofen trometamol) լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման 25մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ բլիստերում 

հատ
343 33191580/541  բժշկական օգնության միջոցներ բիլաստին bilastin դեղահատեր 20մգ, բլիստերում հատ
344 33191580/542  բժշկական օգնության միջոցներ ռիվարոքսաբան rivaroxaban դեղահատեր թաղանթապատ 20մ գ, բլիստերում հատ
345 33191580/543  բժշկական օգնության միջոցներ ցիսատրակուրիում (ցիսատրակուրիում բեզիլատ) cisatracurium (cisatracurium besylate) լուծույթ ն/ ե ներարկման 2մգ/մլ, 2.5մլ սրվակ   հատ
346 33191580/544  բժշկական օգնության միջոցներ ֆիտոմենադիոն phytomenadione լուծույթ ներարկման/ներքին ընդունման 2մգ/0,2մլ, 0,2մլ ամպուլներ   և դեղաչափիչ սարք հատ
347 33191580/545  բժշկական օգնության միջոցներ լևետիրացետամ levetiracetam դեղահատեր թաղանթապատ 250մ գ, բլիստերում հատ

348 33191580/546  բժշկական օգնության միջոցներ վալպրոաթթու (նատրիում վալպրոատ) valproic acid (valproate sodium) դեղահատեր թաղանթապատ , երկարատև 
ձերբազատմամբ

300մգ, պլաստիկե տարայում 
հատ

349 33141100/510
մեկանգամյա օգտագործման ոչ քիմիական 
բժշկական և հեմատոլոգիական պարագաներ

Հեմակոն արյան և պլազմայի պաշարման և պահպանման համար երկպարկ CPDA-1 450/300 երկփաթեթ պլաստ հատ

հատ
350 33141165/504  ալբումին մարդու ալբումին, human albumin լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ, 100մլ ապակե շշիկ հատ

351 33611341/533  վիտամիններ վիտամին A, վիտամին Bl, վիտամին B2, վիտամին C vitamin A, vitamin Bl, vitamin B2, vitamin C դրաժե 2500ՄՄ+1մգ+1մգ+35մգ, պլաստիկե տարայում 
հատ

352 33621120/507 էնօքսապարին b01ab05 էնօքսապարին (էնօքսապարին նատրիում) լուծույթ ներարկման 20մգ/0,2մլ, 0,2մլ նախալցված ներարկիչ հատ



353 33631230/507 պովիդոն յոդ d08ag02, d09aa09, d11ac06, g01ax11, 
r02aa15, s01ax18

պովիդոն յոդ, povidone-iodine լուծույթ արտաքին կիրառման 100մգ/մլ, ,1000մլ պլաստիկե շշիկ
հատ

354 33651114/504 բենզիլպենիցիլինի աղեր j01ce01 բենզիլպենիցիլինի նատրիում, benzylpenicillin sodium դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000000Մ Մ, ապակե սրվակ հատ

355 33651116/505 ցեֆազոլին j01db04 ցեֆազոլին (ցեֆազոլինի նատրիումական աղ) cefazolin (cefazolin sodium) դեղափոշի ն/ե և մ/մ ներարկման լուծույթի 1000մգ, ապակե սրվակ (1), ապակե սրվակներ (5,10,50)
հատ

356 33651118/504 ցեֆտրիաքսոն j01dd04 ցեֆտրիաքսոն, ceftriaxone դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ, ապակե սրվակ հատ
357 33651122/505 իմիպենեմ+ ցիլաստատին j01dh51 իմիպենեմ, ցիլաստատինի նատրիում , imipenem, cilastatin sodium դեղափոշի կաթիլաներարկման լուծույթի 500մգ+500մգ, ապակե սրվակներ հատ

358 33651124/504 ցեֆտազիդիմ j01dd02 ցեֆտազիդիմ (ցեֆտազիդիմի պենտահիդրատ) ceftazidime (ceftazidime pentahydrate) դեղափոշի ներարկման/ կաթիլաներարկման 
լուծույթի

1000մգ, ապակե սրվակ
հատ

359 33651125/511 ազիթրոմիցին j01fa10, s01aa26 ազիթրոմիցին, azithromycin դեղապատիճներ 500մգ, բլիստերում հատ

360 33651125/510 ազիթրոմիցին j01fa10, s01aa26 ազիթրոմիցին (ազիթրոմիցին դիհիդրատ) azithromycin (azithromycin dihydrate) դեղափոշի լիոֆիլացված կաթիլաներարկման 
լուծույթի

500մգ,ապակե սրվակ
հատ

361 33651134/517 ցիպրոֆլօքսացին j01ma02, s01ae03, s02aa15, 
s03aa07

ցիպրոֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ, ciprofloxacin hydrochloride դեղահատեր թաղանթապատ 500մգ, բլիստերում 
հատ

362 33651143/504 մերոպենեմ j01dh02 մերոպենեմ (մերոպենեմի տրիհիդրատ) meropenem (meropenem trihydrate) դեղափոշի ն/ե ներարկման/ կաթիլաներարկման 
լուծույթի

500մգ, ապակե սրվակներ 
հատ

363 33651192/504

հակաթունային շիճուկ (օձի) j06aa03 Օձի պոլիվալենտ սիճուկ պոլիվալենտ ,պարունակում է 150ME կոբրայի 
հակաթույն,250 ME էֆայի հակաթույն  և 500AE 
գյուրզայի հակաթույն ,5-10մլ սրվակ

N1 փաթեթավորումով տուփ

հատ
364 33661110/523 իզոֆլուրան n01ab06 իզոֆլուրան isoflurane հեղուկ շնչառման 100%, 250մլ ապակե շշիկ հատ

365 33691129/504 նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի 
քլորիդ (ռինգերի լուծույթ) 

նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ, sodium chloride, potassium chloride, calcium 
chloride

լուծույթ կաթիլաներարկման 8,6մգ/մլ+0,3մգ/մլ+0,33մգ/մլ, 500մլ պլաստիկե փաթեթ
հատ

366 33691136/516 նատրիումի քլորիդ a12ca01, b05cb01, b05xa03 նատրիումի քլորիդ, sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 500մլ պլաստիկե փաթեթ
հատ

367 33691140/523 ացետիլցիստեին r05cb01, v03ab23, s01xa08 ացետիլցիստեին, acetylcysteine դեղահատեր դյուրալույծ 200մգ, պլաստիկե տարայում հատ

368 33691176/729 այլ դեղորայք պիպերացիլին (պիպերացիլինի նատրիում), տազոբակտամ (տազոբակտամի նատրիում) piperacillin 
(piperacillin sodium), tazobactam (tazobactam sodium)

դեղափոշի կաթիլաներարկման լուծույթի 4000մգ+500մգ, ապակե սրվակ
հատ

369 33691176/733 այլ դեղորայք ցեֆոպերազոն, սուլբակտամ դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ+1000մգ, 20մլ ապակե սրվակ հատ

370 33691223/504 նադրոպարինի կալցիումական աղ- B01AB06 նադրոպարին կալցիում nadroparin calcium լուծույթ ներարկման 5700ՄՄ AXa/0,6մլ, 0, 6մլ նախալցված ներարկիչներ 
հատ

371 33191580/537  բժշկական օգնության միջոցներ սևոֆլուրան : sevofluran հեղուկ շնչառման 100%; 250մլ պլաստիկե տարա հատ

-չափման միավոր ընդունել «դեղաչափը և թողարկման ձևը» սյունակի տեղեկատվությունը՝ առանց փաթեթավորման

 - Դեղամիջոցների մնացորդային պիտանելիության ժամկետները հանձման պահին պետք է համապատասխանեն ՀՀ կառավարության 02.05. 2013թ. թիվ 502-Ն որոշման 7-րդ կետի պահանջներին, մասնավորապես  2,5 տարի և ավելի պիտանելիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնման պահին պետք է 
 -Մասնակցի առաջարկում դեղաձևի թողարկման ձևը (փաթեթավորումը) կարող է ներկայացվել ՀՀ գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր) առկա տվյալ դեղաձևի ցանկացած փաթեթավորմամբ /հիմք՝ ՀՀ կառավարության 02.05.2013թ. թիվ 502-Ն որոշմամբ հաստատված չափորոշիչների 
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