
თურქეთიდან იმპორტირებული პრეპარატების ჩამონათვალი „ფარმადეპო“-ს ქსელში 

 

თურქეთიდან იმპორტირებული მედიკამენტები, „ფარმადეპო“-ს ქსელში გადანაწილებულია 

საქართველოს მასშტაბით.  თქვენთვის სასურველი პრეპარატის მარაგების გადასამოწმებლად  

და ფილიალის მისამართის დასაზუსტებლად დაუკავშირდით  სააფთიაქო ქსელს ნომერზე - 

032 240 00 04 

 

აკლასტა ხსნარი საინფუზიო 5მგ/100მლ ფლაკონი 

ამარილი ტაბლეტი 4მგ 

არიმიდექსი ტაბლეტი 1მგ 

არომაზინი ტაბლეტი 25მგ 

ბეტასერკი ტაბლეტი 16მგ 

ბრილინტა ტაბლეტი 90მგ 

გალვუს მეტი ტაბლეტი 50მგ+1000მგ 

გალვუს მეტი ტაბლეტი 50მგ+850მგ 

გალვუს ტაბლეტი 50მგ 

გლიფორი ტაბლეტი 1000მგ 

გლუკოფაჟი ტაბლეტი 1000მგ 

დეპაკინი ხრონო ტაბლეტი 500გ 

დიოვანი ტაბლეტი 160მგ 

ელიქუისი ტაბლეტი 5მგ 

ვოლტარენი ემულგელი გელი  1% 50გრ ტუბი 

იანუვია ტაბლეტი 100მგ 

იანუმეტი ტაბლეტი 50მგ+1000მგ 

კო-დიოვანი ტაბლეტი 160მგ+12.5მგ 

კრესტორი ტაბლეტი 10მგ 

კრესტორი ტაბლეტი 20მგ  

პენტასა ტაბლეტი 500მგ 

პლავიქსი ტაბლეტი 75მგ 

სერეტიდი დისკუსი ფხვნილი საინჰალაციო 50მკგ+250მკგ/1დოზა 60დოზა  

სერეტიდი დისკუსი ფხვნილი საინჰალაციო 50მკგ+500მკგ/1დოზა 60დოზა  

სიმბიკორტი ტურბოჰალერი ფხვნილი საინჰალაციო 160მკგ+4.5მკგ/1დოზა 60დოზა ფლაკონი 

სირდალუდი ტაბლეტი 2მგ 

ფემარა ტაბლეტი 2.5მგ  

ფორქსიგა ტაბლეტი 10მგ 

ქსარელტო ტაბლეტი 10მგ 

ქსარელტო ტაბლეტი 15მგ 

ქსარელტო ტაბლეტი 20მგ 

ჯესი ტაბლეტი 0.02მგ+3მგ  

ზიმაქსი ტაბლეტი 400მგ  



 

თურქეთიდან იმპორტირებული პრეპარატების ჩამონათვალი „ავერსი“-ს ქსელში.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თურქეთიდან იმპორტირებული მედიკამენტები, „ავერსი“-ს ქსელში გადანაწილებულია 

საქართველოს მასშტაბით.  თქვენთვის სასურველი პრეპარატის მარაგების გადასამოწმებლად  

და ფილიალის მისამართის დასაზუსტებლად დაუკავშირდით  სააფთიაქო ქსელს ნომერზე -   

032 2 900-800; 032 2-967-227; 032 2-250-099 

თურქეთიდან იმპორტირებული პრეპარატების ჩამონათვალი „იმპექსი“-ს ქსელში.  

 

 

 

 

 

არიმიდექსი 1მგ 

ბეტასერკი 16მგ  

ბრილინტა ტაბლეტი 90მგ 

გალვუს მეტი ტაბლეტი 50მგ+1000მგ 

გალვუს მეტი ტაბლეტი 50მგ+850მგ 

დიოვანი 80მგ 

ელიქუისი 5მგ 

ეპიქსი 500მგ 

ეპიქსი 1000მგ 

ესრამი 10მგ  

ესრამი 20მგ  

ვოლტარენი ემულგელი 1%50გრ 

იანუვია ტაბლეტი 100მგ 

კრესტორი ტაბლეტი 10მგ 

კო-დიოვანი 160/12.5მგ 

კო-ირდა 150მგ/12.5მგ  

კო-ირდა 300მგ/12.5მგ  

პლავიქსი 75მგ 

რელპაქსი 40მგ 

სერეტიდი დისკუსი 50/500მკგ 60დოზა 

ფორზიგა 10მგ 

ქსალერტო 10მგ 

ქსალერტო 15მგ 

ქსალერტო 20მგ 

ბრილინტა 90მგ 

ქსარელტო 15მგ 

ფორქსიგა 10მგ 

სერეტიდი დისკუსი 50/500მკგ 60დოზა 

ესრამი ტაბ. 10მგ  

ესრამი ტაბ. 20მგ 

კო-ირდა ტაბ. 150მგ  

კო-ირდა ტაბ. 300მგ  



თურქეთიდან იმპორტირებული მედიკამენტები, “იმპექსი“-ს ქსელში გადანაწილებულია 

საქართველოს მასშტაბით.  თქვენთვის სასურველი პრეპარატის მარაგების გადასამოწმებლად  

და ფილიალის მისამართის დასაზუსტებლად დაუკავშირდით  სააფთიაქო ქსელს ნომერზე -   

032 2 31 31 00 

თურქეთიდან იმპორტირებული პრეპარატების ჩამონათვალი „PSP“-ს ქსელში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თურქეთიდან იმპორტირებული მედიკამენტები, “PSP“-ს ქსელში გადანაწილებულია 

საქართველოს მასშტაბით.  თქვენთვის სასურველი პრეპარატის მარაგების გადასამოწმებლად  

და ფილიალის მისამართის დასაზუსტებლად დაუკავშირდით  სააფთიაქო ქსელს ნომერზე -   

032 2 185 111  - 1  

 

აკლასტა ფლაკონი 5მგ/100მლ 

არიმიდექსი ტაბ. 1მგ 

ბეტასერკი ტაბ. 16მგ 

ბეტასერკი ტაბ. 24მგ 

ბონვივა ტაბ.150მგ 

გალვუს მეტი ტაბ.50/1000მგ 

გალვუს მეტი ტაბ.50/850მგ  

დეპაკინი ხრონო ტაბ.500მგ 

დიოვანი ტაბ.160მგ 

დიოვანი ტაბ. 80მგ 

ელიქუისი ტაბ. 2.5მგ 

ელიქუისი ტაბ. 5მგ 

ექსფორჯი ტაბ. 10მგ/160მგ 

ექსფორჯი ტაბ. 5მგ/160მგ 

იანუვია ტაბ. 100მგ 

იანუმეტი ტაბ. 50მგ/1000მგ  

იანუმეტი ტაბ. 50მგ/ 850მგ 

კო-დიოვანი 160/12.5მგ 

კრესტორი ტაბ. 10მგ  

კრესტორი ტაბ. 20მგ 

პენტასა 500მგ 

პლავიქსი შ.ტაბ. 75მგ 

სერეტიდი დისკუსი 50/500მკგ 

ფემარა ტაბ. 2.5მგ 

ფორქსიგა 10მგ 

ქსარელტო 15მგ 

ქსარელტო 20მგ 

ვიქტოზა 6მგ/მლ 3მლ N1 კალამი 

ვოლტარენი ემულგელი 1% 50გ 



თურქეთიდან იმპორტირებული პრეპარატების ჩამონათვალი „ჯპს“-ის ქსელში.  

 

თურქეთიდან იმპორტირებული მედიკამენტები, “ჯპს“-ს ქსელში გადანაწილებულია 

საქართველოს მასშტაბით.  თქვენთვის სასურველი პრეპარატის მარაგების გადასამოწმებლად  

და ფილიალის მისამართის დასაზუსტებლად დაუკავშირდით  სააფთიაქო ქსელს ნომერზე -   

032 271 07 07 

 

 

 

 

 

 

აკლასტა ხსნარი საინფუზიო 5მგ/100მლ ფლაკონი 

ამარილი ტაბლეტი 4მგ 

არიმიდექსი ტაბლეტი 1მგ 

ბეტასერკი ტაბლეტი 16მგ 

ბრილინტა ტაბლეტი 90მგ 

გალვუს მეტი ტაბლეტი 50მგ+1000მგ 

გალვუს მეტი ტაბლეტი 50მგ+850მგ 

გალვუს ტაბლეტი 50მგ 

გლუკოფაჟი ტაბლეტი 1000მგ 

დიოვანი ტაბლეტი 160მგ 

ვოლტარენი ემულგელი გელი  1% 50გრ ტუბი 

იანუვია ტაბლეტი 100მგ 

იანუმეტი ტაბლეტი 50მგ+1000მგ 

კო-დიოვანი ტაბლეტი 160მგ+12.5მგ 

კრესტორი ტაბლეტი 10მგ 

კრესტორი ტაბლეტი 20მგ  

პლავიქსი ტაბლეტი 75მგ 

სიმბიკორტი ტურბოჰალერი ფხვნილი საინჰალაციო 160მკგ+4.5მკგ/1დოზა 60დოზა ფლაკონი 

სირდალუდი ტაბლეტი 2მგ 

ფემარა ტაბლეტი 2.5მგ  

ფორქსიგა ტაბლეტი 10მგ 

ქსარელტო ტაბლეტი 10მგ 

ქსარელტო ტაბლეტი 15მგ 

ქსარელტო ტაბლეტი 20მგ 

ჯესი ტაბლეტი 0.02მგ+3მგ  

ზიმაქსი ტაბლეტი 400მგ 



თურქეთიდან იმპორტირებული პრეპარატების ჩამონათვალი „ფარმსახლი“-ს ქსელში.  

გალვუს მეტი ტაბ 50/850მგ 

გალვუს მეტი ტაბ.50/1000მგ  

გლიფორი ტაბ.1000მგ 

ეპიქსი XR ტაბ.500მგ  

ეპიქსი XR ტაბ.750მგ  

ეპიქსი ტაბ 250მგ  

ეპიქსი ტაბ 500მგ 

ეპიქსი ტაბ.1000მგ  

ესრამი ტაბ 10მგ  

ესრამი ტაბ 20მგ  

ვაზოსერკი BID ტაბ.24მგ  

ვანსეარი საღ.ტაბ.10მგ  

ვანსეარი საღ.ტაბ.4მგ  

ვანსეარი საღ.ტაბ.5მგ  

კო-ირდა ტაბ.150მგ/12.5მგ  

კო-ირდა ტაბ.300მგ/12.5მგ  

კრესტორი ტაბ.20მგ  

პარკინი ტაბ.1მგ  

რივოქსარი ტაბ.10მგ  

რივოქსარი ტაბ.15მგ  

რივოქსარი ტაბ.20მგ  

ციტოლესი 10მგ  

ციტოლესი წვეთები 10მგ/მლ 15მლ 

ქსარელტო ტაბ. 20მგ 

 

თურქეთიდან იმპორტირებული მედიკამენტები, “ფარმსახლის“-ს ქსელში გადანაწილებულია 

საქართველოს მასშტაბით.  თქვენთვის სასურველი პრეპარატის მარაგების გადასამოწმებლად  

და ფილიალის მისამართის დასაზუსტებლად დაუკავშირდით  სააფთიაქო ქსელს ნომერზე -   

0322 41 01 10 

 

 

 

 

 

 

 



თურქეთიდან იმპორტირებული პრეპარატების ჩამონათვალი „დოიჩე აფთიაქი“-ს ქსელში.  

 

ვიზანნა 2მგ  

დიფერინი  გელი 0.1% 30გრ ტუბი 

ელიქუისი ტაბლეტი 5მგ  

ბონვივა  ტაბლეტი 150მგ  

ვიქტოზა  ხსნარი საინექციო 6მგ/1მლ 3მლ შპრიც-კალამი  

ელიქუისი  ტაბლეტი 2.5მგ 

ბონვივა ხსნარი საინექციო 3მგ/3მლ მზა შპრიცი 

ვირეადი  ტაბლეტი 245მგ  

კეპრა  ტაბლეტი  500მგ  

კეპრა  ტაბლეტი 1000მგ  

კოპაქსონი  ხსნარი საინექციო მზა შპრიცი 40მგ/მლ  

რებიფი  ხსნარი საინექციო 44მკგ(12მლნ სე) 0.5მლ მზა შპრიცი 

რისპერდალი კონსტა ხსნარი საინექციო 37.5მგ ამპულა 

პროლია  ხსნარი საინექციო 60მგ/1მლ მზა შპრიცი 

იანუმეტი ტაბლეტი 50მგ+1000მგ 

იანუვია  ტაბლეტი 100მგ 

ქსარელტო  ტაბლეტი 10მგ  

ქსარელტო  ტაბლეტი 15მგ  

ქსარელტო  ტაბლეტი 20მგ 

 

თურქეთიდან იმპორტირებული მედიკამენტები, „დოიჩე აფთიაქი“-ს ქსელში 

გადანაწილებულია საქართველოს მასშტაბით.  თქვენთვის სასურველი პრეპარატის მარაგების 

გადასამოწმებლად  და ფილიალის მისამართის დასაზუსტებლად დაუკავშირდით  სააფთიაქო 

ქსელს ნომერზე -   032 270 10 10 

 

 


