
თურქეთიდან იმპორტირებული პრეპარატების ჩამონათვალი „ფარმადეპო“-ს ქსელში 

 

აკლასტა ხსნარი საინფუზიო 5მგ/100მლ ფლაკონი 

ვოლტარენი ემულგელი გელი  1% 50გრ ტუბი 

სირდალუდი ტაბლეტი 2მგ  

ატაკანდი ტაბლეტი 16მგ 

ბრილინტა ტაბლეტი 90მგ 

დიოვანი ტაბლეტი 160მგ  

კო-დიოვანი ტაბლეტი 160მგ+12.5მგ 

კონკორი ტაბლეტი  5მგ 

კონკორი ტაბლეტი 10მგ  

კორდარონი ტაბლეტი 200მგ 

კრესტორი ტაბლეტი 10მგ 

კრესტორი ტაბლეტი 20მგ  

პლავიქსი ტაბლეტი 75მგ 

ტენორეტიკი ტაბლეტი 100მგ+25მგ 

არიმიდექსი ტაბლეტი 1მგ 

ჯესი ტაბლეტი 0.02მგ+3მგ  

ბეტასერკი ტაბლეტი 16მგ 

ბეტასერკი ტაბლეტი 24მგ 

დეპაკინი ხრონო ტაბლეტი 500მგ 

გალვუს მეტი ტაბლეტი 50მგ+1000მგ 

გალვუს მეტი ტაბლეტი 50მგ+850მგ 

გალვუს ტაბლეტი 50მგ 

გლიფორი ტაბლეტი 1000მგ 

გლუკოფაჟი ტაბლეტი 1000მგ 

იანუვია ტაბლეტი 100მგ 

იანუმეტი ტაბლეტი 50მგ+1000მგ 

ინსულინი ლანტუსი solostar ხსნარი საინექციო 100სე/1მლ 3მლ შპრიც-კალამი  

ფორქსიგა ტაბლეტი 10მგ 

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

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

სიმბიკორტი ტურბოჰალერი ფხვნილი საინჰალაციო  80მკგ+4.5მკგ/1დოზა 60დოზა ფლაკონი  

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

არომაზინი ტაბლეტი 25მგ 

პენტასა ტაბლეტი 500მგ 

ელიქვისი ტაბლეტი 5მგ 

ქსარელტო ტაბლეტი 10მგ 

ქსარელტო ტაბლეტი 20მგ 



აღნიშნული მედიკამენტების შეძენა, შესაძლებელია „ფარმადეპო“-ს 11 ფილიალში, რომელთა 

მისამართებიც შეგიძლიათ ნახოთ აქ. მარაგის გადასამოწმებლად დაუკავშირდით სააფთიაქო 

ქსელს ნომერზე - 032 240 00 04 

რეგიონი მისამართი 

თბილისი სანაპიროს N10ა 

თბილისი ვაჟა-ფშაველას N6 

თბილისი ვაჟა-ფშაველას N65 

თბილისი მელიქიშვილის N6 

თბილსი კახეთის გზატკეცილი N36 

ქუთაისი აღმაშენებლის N24 

ზუგდიდი გამსახურდიას N8 

ბათუმი მელიქიშვილის 18/გორგასლის 92 

თელავი ალაზნის N43 

გორი იურუშალაიმის N9 

ქუთაისი აღმაშენებლის N24 

 

თურქეთიდან იმპორტირებული პრეპარატების ჩამონათვალი „ავერსი“-ს ქსელში.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბრილინტა ტაბლეტი 90მგ 

ელიქუისი 2.5მგ 

ელიქუისი 5მგ 

კრესტორი ტაბლეტი 10მგ 

კრესტორი ტაბლეტი 20მგ  

პლავიქსი ტაბლეტი 75მგ 

ქსალერტო 10მგ 

ქსალერტო 15მგ 

ქსალერტო 20მგ 

ვიზანნა 2მგ 

ეპიქსი 500მგ 

ეპიქსი 1000მგ 

ლამიქტალ DC 100მგ 

რელპაქსი 40მგ 

გალვუს მეტი ტაბლეტი 50მგ+1000მგ 

გალვუს მეტი ტაბლეტი 50მგ+850მგ 

იანუვია ტაბლეტი 100მგ 

იანუმეტი ტაბლეტი 50მგ/1000მგ 

იანუმეტი ტაბლეტი 50მგ/850მგ 

ფორზიგა 10მგ  

სერეტიდი დისკუსი 50/500მკგ 60დოზა  

ქსოლეარი 150მჰ 



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 „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  

 

 

 

ქსარელტო 15მგ 

ეპიქსი XR ტაბ. 500მგ  

ეპიქსი XR ტაბ. 750მგ  

ეპიქსი ტაბ.  500მგ N 

ეპიქსი ტაბ. 1000მგ  

ეპიქსი ტაბ. 250მგ  

ვაზოსერკი BID ტაბ. 24მგ 

ვანსეარი გრანულა 4მგ  

ვანსეარი საღეჭი ტაბ.  4მგ 
ვანსეარი საღეჭი ტაბ.  5მგ   
ვანსეარი ტაბ.  10მგ 
პარკინი ტაბ. 0,25მგ  
პარკინი ტაბ. 1მგ  
ციტოლესი ტაბ. 10მგ  
ციტოლესი წვეთები 10მგ/მლ 15მლ 
ესრამი ტაბ. 10მგ  
ესრამი ტაბ. 20მგ 
კო-ირდა ტაბ. 150მგ  
კო-ირდა ტაბ. 300მგ  
რივოქსარი ტაბ.10მგ  
რივოქსარი ტაბ.15მგ  
რივოქსარი ტაბ. 20მგ  


