Məhsulun adı

ACD3

Buraxılış
forması

Daxilə qəbul
üçün məhlul

Miqdar

20ml

Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə)

Köməkçi maddələr

Glucose syrup, deionized water, sugar,
polyoxyl 40 hydrogenated castor oil,
L-ascorbic acid 35 mg, Vitamin A 300 mcg (1000 IU), Vitamin D 10 mcg
sodium hydroxide, odor masking flavor,
(400 IU)
sodium carboxymethyl cellulose,
potassium sorbate, orange flavor

İstehsalçı şirkət

Berko İlaç ve
Kimya San. A.Ş.

İstehsalçı
ölkə

Türkiyə

Rəy tarixi

12.02.2019

Rəy

Ekspertiza nəticəsi

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş ACD3 (daxilə qəbul üçün məhlul, 20 ml)
adlı məhsul A, C və D vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi
deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini
aşmır.Qeyd: Qablaşmaz üzərində qeyd edilmiş "Qida əlavəsi" yazısının
"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi
zəruridir.Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda
"istifadə sahəsi" və "əks göstərişlər" bölməsinin qeyd edilməsi, "istifadə
qaydası" bölməsində "4 yaşdan yuxarı 0.5 ml (15 damcı) qəbul etmək"
tövsiyəsinin qeyd edilməsi və "Qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa
malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Zeyus Gida
Takvieleri Karışım
Ürünleri

Türkiyə

05.02.2019

Müsbət

Alfadol

məhlul

30ml

Vitamin D3 - 45000 IU (1 ml 20 drops; 1 drop 75 IU)

sodium benzoate, potassium sorbate,
deinoized water

Alimentolax

Şərbət

200 ml

Lactulose std. 66,7% - 5 g, Plum juice -75 mg, Carum carvi - 0,2 mg,
Foeniculum vulgare - 0,2 mg, Mentha longifolia - 0,2 mg

Water, Flavouring, Potassium sorbate,
Sodium benzoate

Gricar Chemical
SRL

İtaliya

19.02.2019

Müsbət

Alligat

Kapsul

(15 x 2)

Vitamin E – 100.5 mg (150 IU Natural D-Alpha Tocopherol ), Vitamin A 0.3 mg (1000 IU Retinyl acetate)

Soybean oil, gelatin, glycerin

Primea Limited

İngiltərə

26.02.2019

Müsbət

Apimol

Artinorm

Ascof

Şərbət

Krem

Şərbət

100ml

75 ml

120 ml

Propolis extract-200 mg, Echinacea extract-100 mg, Vitamin C-30 mg,
Honey-7600 mg, Grape seed extract-1 mg, Pomegranate extract-500
mg, zinc sulphate-5 mg,Blackberry fruit extract-200 mg, Menthol-0.005
mg

Salix sp. extract 0.1-1%,Thymus vulgaris oil 0.1-1%, Eucalyptus species
leaf oil 0.1-1%, Rosmarinus officinalis leaf oil 0.1-1%, Boswellia serrata
extract 0.1-1%, Juniperus communis fruit oil 0.1-1%, Zingiber officinale
extract 0.1-1%, Menthol 0.1-1%, Camphor 0.1-1%

Qliserin,Natrium metilparaben, Natrium
propilparaben, Natrium benzoat, Limon
turşusu,Dinatrium EDTA,KAramel
rəngləyicisi,sarı, günəş qürubu

Bion Corporation
Ltd

Deionized aqua, Glycerin, Petrolatum,
Liquid paraffin, Phenoxyethanol (and)
ethylhexylglycerin, Carbomer,
Triethanolamine, Polysorbate 20

Maximum Sağlık
Ürünleri Ltd

Roots Althea officinalis powder - 100 mg, Herba Thymus vulgaris powder
Water, Citric acid monohydrate,
- 100 mg, Folium Plantago major powder - 150 mg, Flowers Sambucus
Vega İlaç Koz.Gida
Potassium sorbate, Sodium benzoate,
nigra powder - 50 mg, N-acetyl cysteine - 50 mg, Vitamin C - 79 mg, Zinc
İmalat
Raspberry flavour, Xanthan gum,
San.Tic.Ltd.Şti
gluconate - 3 mg
Sucralose

Böyük
Britaniya

Türkiyə

Türkiyə

06.02.2019

28.02.2019

28.02.2019

Ekspertizaya təqdim olunmuş Alfadol (məhlul 30 ml) adlı məhsul vitamin
D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının
yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Alimentolax (şərbət 200 ml) adlı məhsul
bağırsaqların peristaltikasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil
Ekspertizaya təqdim olunmuş Alligat (kapsul №30) adlı məhsul A və E
vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının
yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.

“Tetrada” şirkətinin 07.01.2019-ci il tarixli məktubuna cavab olaraq
bildiririk ki, Birləşmiş krallığın “Birləşmiş krallıq” şirkətinin istehsalı olan
FS1718 seriyalı Apimol (şərbət 100 ml) adlı məhsulun dərman
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq
ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən
laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş
məhsulunda tərkibə aid olan sənədlərdə göstərilən viamin C, sink sulfat
maddələri aşkarlanmamışdır. Məhsulun qablaşması “Bioloji fəallığa malik
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa
malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair tələblər”inə (maddə 5)
Xitam
verilən
uyğun olaraq tərtib olunm am ışdır.
müraciətlər
Göstərilən uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza
rəyinin verilməsi mümkün deyildir, hazırlanma texnologiyası,
təhlükəsizliyi və keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən
məhsulun istifadəsim əqdsədəuyğun hesab olunm ur.
Uyğunsuzluğun səbəbləri araşdırıldıqdan sonra ekspertiza rəyinin
alınması üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il
10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına uyğun olaraq
yenidən Analitik Ekspertiza Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz.

Müsbət

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Artinorm ( krem , 75 ml) adlı məhsul
oynaq-sümük xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə
olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsideyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Ascof (şərbət, 120 ml) adlı məhsul kəskin
və xroniki respirator xəstəliklərin müalicəsində köməkçi vasitə kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "4 yaşa
qədər uşaqlara həkim m əsləhəti ilə təyin oluna bilər.
(0 – 4 yaş uşaqlara 2,5 ml gündə 2 dəfə)" yazısının ləğv edilməsi
zəruridir.

Ascof

Şərbət

120 ml

Astera

Tablet

3x10

Aypin

Damcı

Roots Althea officinalis powder - 100 mg, Herba Thymus vulgaris powder
Water, Citric acid monohydrate,
- 100 mg, Folium Plantago major powder - 150 mg, Flowers Sambucus
Vega İlaç Koz.Gida
Potassium sorbate, Sodium benzoate,
nigra powder - 50 mg, N-acetyl cysteine - 50 mg, Vitamin C - 79 mg, Zinc
İmalat
Raspberry flavour, Xanthan gum,
San.Tic.Ltd.Şti
gluconate - 3 mg
Sucralose

Artichoke leaf extract - 300 mg, alpha - lipoic acid - 50 mg, Lentinus
edodes extract - 10 mg, Ganoderma lucidum extract - 5 mg, Selenium 50 mcg, vitamin E - 100 IU

maltodextrin, microcristalline cellulose,
croscarmellose sodium, tricalcium
phosphate, opadry II yellow,
magnesium stearate

50ml

Vitamin A-0.03 mq, Vitamin D3-0.02 mq, Vitamin E-3 mq, Dəmir qlükonat10 mq

Maltodextrin, Citric acid, Flavouring,
Acesulfame K, Sucralose, Silicon
dioxide, Beta-carotene, DL-malic acid

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

28.02.2019

Müsbət

Türkiyə

01.02.2019

Müsbət

07.02.2019

Ekspertizanın bir qismi laboratoriya sınaqlarından ibarət idi və müəyyən
olmuşdur ki, məhsulun ph göstəricisi (təyin olunub - 4.79; normativ
sənəddə - 5.5-7.5) norm ativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlm əyir.
Həmçinin, məhsulun istifadə üzrə təlimatında məhsulun 1 ml-də neçə
Xitam
damcı olması göstərilməyib; normativ sənədlərdə və istifadə üzrə
verilən
təlimatda təqdim olunan tərkibin 50 ml üçün göstərilməsini və məhsulun
müraciətlər
20 damcı gündə 1 dəfə qəbul edilməsi tövsiyəsini nəzərə alaraq
nəticəyə gəlmək olar ki, bu dozalar 4-14 yaş uşaqlarda heç 15%
gündəlik fizioloji tələbatı belə ödəmir və fikrimizcən “placebo” – bənzər
effektinə malikdir.

USN (PTY) LTD

Cənubi Afrika
Respublikası

28.02.2019

Ekspertizaya təqdim olunmuş BCAA 12:1:1 (green apple) (toz 315 q)
adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini
aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

Vitamin Grup İlaç
Makina Kozamtik
Bitkisel və Tarım
Ürünleri Gida
Turizm İth. İhr. San
ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

BCAA 12:1:1 (green apple)

toz

315 q

Vitamin B6 – 2 mg, Chromium – 25 mcg, L-glutamine – 2500 mg, Lisoleucine – 400 mg, L-leucine – 5100 mg, L-valine – 400 mg

Belotero Lips Contour

inyeksiya
üçün gel

0.6ml

Cross-linked sodium hyaluronate-22.5 mg/ml, Lidocaine hydrochloride3.0 mg/ml

Phosphate buffer

Anteis SA

İsveçrə

12.02.2019

Belotero Lips Shape

inyeksiya
üçün gel

0.6ml

Cross-linked sodium hyaluronate-25.5 mg/ml, Lidocaine hydrochloride3.0 mg/ml

Phosphate buffer

Anteis SA

İsveçrə

12.02.2019

Bifidumbakterin

toz

5x2

ƏF BİOFARMA
MMC

Ukrayna

11.02.2019

Bifilac

Tablet

2x10

Probiotik qarışıq-100 mq,Lactobacillus acidophillus- 500 mln
KƏV,Bifidobacterium bifidum- 300 mln KƏV,Enterococcus faecum- 200
mln KƏV,İnulin-100 mq,Vitamin C-50 mq,Exinaseya cövhəri-50 mq

maltodekstrin, stearin turşusu (bitki
mənşəli), silikon dioksid və jelatin

MedPharma,
spol.s.r.o

Çex
respublikası

09.02.2019

Biohyalux Hyaluronan Soft
Tissue Filling Gel

inyeksiya
üçün gel

1ml

Sodium hyaluronate, cross linked-20 mg/ml

sodium chloride phosfat buffer

Bloomage Freda
Biopharm Co.Ltd

Çin Xalq
Respublikası

01.02.2019

BioHyalux Hyaluronan Soft
Tissue Filling gel Deep
Dermis

inyeksiya
üçün gel

1ml

Sodium hyaluronate, cross linked-20 mg/ml, Physiological sodium
chloride phosfat buffer pH-6.8-7.5

sodium chloride phosfat buffer

Bloomage Freda
Biopharm Co.Ltd

Çin Xalq
Respublikası

01.02.2019

Bifidobacterium bifidum-un canlı aktiv kultura kütləsi 5•107 KƏV-dən az
kristallik şəkər, natrium sitrat, dekstran
olmayaraq

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ascof (şərbət, 120 ml) adlı məhsul kəskin
və xroniki respirator xəstəliklərin müalicəsində köməkçi vasitə kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "4 yaşa
qədər uşaqlara həkim m əsləhəti ilə təyin oluna bilər.
(0 – 4 yaş uşaqlara 2,5 ml gündə 2 dəfə)" yazısının ləğv edilməsi
zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Astera (tablet №30) adlı məhsul
qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərm an vasitəsideyil
Qeyd: istifadə qaydasına yaş həddinin əlavə olunaraq “18 yaşdan yuxarı
1 tablet gündə 1 dəfə”olaraq dəyişdirilm əsizəruridir.

Müsbət

Belotero Lips Contour, inyeksiya üçün gel, 0.6 ml, əvvəlcədən
doldurulmuş şprisdə №1, kosmetoloqiyada dodqların korreksiyası üçün
tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.
Belotero Lips Shape, inyeksiya üçün gel, 0.6 ml, əvvəlcədən
doldurulmuş şprisdə №1, kosmetoloqiyada dodaqların korreksiyası üçün
Müsbət
tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Bifidumbakterin (flakon, №10) məhsul
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
Müsbət
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman
vasitəsideyil.
istifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmanın üzərində məhsulu 1 yaşdan
uşaqlara tövsiyə edilməsi barədə məlumat verildiyi halda onun
tərkibində olan exinaseya bitkisi Avropa Dərmanlar üzrə Agentliyi
(European Medicines Agency)-nın tövsiyələrinə əsasən 12 yaşdan
yuxarı uşaqlara təyin edilir. Həmçinin, Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq
Xitam
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi
verilən
QAYDASI”-ın tələblərinə əsasən 4 yaşına qədər uşaqlara istifadəsi
müraciətlər
üçün tövsiyə edildikdə müvafiq tədqiqatların protokollarının təqdimatı
vacibdir.
- ekspertizanın bir qismi laboratoriya sınaqlarından ibarət idi və
müəyyən olmuşdur ki, məhsulun qablaşdırmasında olan markalanması
normativ sənədlərə uyğun deyil ( göstərilib - tablet; normativ sənəddəkapsul).
BioHyalux Hyaluronan Soft Tissue Filling gel, inyeksiya üçün gel, 1 ml,
əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə №1, kosmetoloqiyada üz dərisinin
Müsbət
korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Müsbət

Müsbət

BioHyalux Hyaluronan Soft Tissue Filling gel Deep Dermis, inyeksiya
üçün gel, 1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə N1, kosmetoloqiyada üz
dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub,
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Biolectra Magnesium Direct
limon dadlı
mikroqranullar
Lemon

Biolectra Magnesium Direct portağal dadlı
mikroqranullar
Orange

Biozyme

Kapsul

B-MagFol

Kapsul

Bonestone

Şərbət

Brausetabletten Vitamin C

Tablet

1qx20

1qx20

Magnesium oxide, heavy 535,0 mg (corresp. to 300 mg Mg2+)

Magnesium oxide, heavy 535,0 mg (corresp. to 300 mg Mg2+)

Lactobacillus plantarum (as Lactobacillus plantarum)-3
mlrd.Lactobacillus sporogenes (as Lactobacillus sporogenes)-380
mln.Lactobacillus salivarius (as Lactobacillus salivarius)-300
mln.Lactobacillus casei (as Lactobacillus Casei)-225 mln.Lactobacillus
aсidophilus (as Lactobacillus acidophilus)-1 mlrd.Bifidobacterium lonqum
(as Bifidobacterium longum )-200 mln.Laktoferrin (as Lactoferrin)-10
mq,Ənginar yarpaqlarının ekstraktı (as Cynara scolymus leaf extract)-20
mq

Sodium citrate, sorbitol, citric acid,
sodium carboxymethyl cellulose, flavour
lemon, aspartame, magnesium
stearate, sodium cyclamate

Hermes Pharma
Ges.m.b.H /
Hermes Pharma
Ges.m.b.H.,
Austria

Hermes
Sodium citrate, sorbitol, citric acid,
Arzneimittel
sodium carboxymethyl cellulose, flavour
G.m.b.H / Hermes
orange, aspartame, magnesium
Pharma
stearate, sodium cyclamate
Ges.m.b.H.

Avstriya

Avstriya

04.02.2019

04.02.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Biolectra Magnesium Direct Lemon (saşe,
№20) adlı məhsul maqnezium mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici
inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə
həddini aşmır.Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda "istifadə qaydası" bölməsində yaş həddinin (14 yaşdan yuxarı
və böyüklər),"Dərman vasitəsi deyil", "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədilə
istifadə edilə bilməz" yazılarının qeyd edilməsi, "Diyetik əlavə və
dobavka" yazılarının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz
edilməsi və "Əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.İdxal
zamanı qablaşma üzərində olan yazıların stikerə uyğun olaraq verilməsi
və stiker üzərində qeyd edilmiş "Bioloji aktiv əlavə" yazısının "Bioloji
fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Biolectra Magnesium Direct Orange
(saşe, № 20) adlı məhsul maqnezium mineralının əlavə mənbəyi kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici
inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə
həddini aşmır.Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda "istifadə qaydası" bölməsində yaş həddinin (14 yaşdan yuxarı
və böyüklər),"Dərman vasitəsi deyil", "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədilə
istifadə edilə bilməz" yazılarının qeyd edilməsi, "Diyetik əlavə və
dobavka" yazılarının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz
edilməsi və "Əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.İdxal
zamanı qablaşma üzərində olan yazıların stikerə uyğun olaraq verilməsi
və stiker üzərində qeyd edilmiş "Bioloji aktiv əlavə" yazısının "Bioloji
fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir

sellyuloza, su

CJ Labs Inc.

ABŞ

09.02.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biozyme (kapsul N 20) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşmada BFMQƏ abreviaturasını
açmaq(tam yazmaq) zəruridir

Ukrayna

12.02.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş B-Mag Fol (kapsul, №30) adlı məhsul Sinirsistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol
verilən maximal istifadə həddini aşmır.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Bonestone (şərbət, 150 ml) adlı məhsul
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi
deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.

3x10

Magnezium sitrat 400mq, Bədrənc bitkisi 3 mq, Vitamin B6 5 mq, Vitamin
B1 2.5 mq, Vitamin B9 (Fol turşusu) 580 mkq, Vitamin B12 5 mkq

Laktoza

PE. Borodatov A.İ

200ml

Calcium 500 mg (as Calcium carbonate 1250 mg), Magnesium 150 mg
(as Magnesium sulphate monohydrate 855 mg), Zinc 4 mg (as Zinc
sulphate 11 mg), Vitamin D 400 İU

Deionized water, fructose, xanthan
gum, glycerol, saccharin, oranfe
flavour, sodium benzoate,

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

11.02.2019

Dirk Rossmann
GmbH

Almaniya

01.02.2019

Vitamin C-180 mg

Xitam
laborator sinaqlarda xarici görünüşü - tabletin rəngi və qablaşdırmanın
verilən
qeyri-düzgün tərtibi ilə bağlı.
müraciətlər

Bravolak

Kapsul

2x10

Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus
thermophiles, Lactobacillus parasei, Lactobacillus rhamosus – total
amount of live cells not less than 2,5 milliards n.c.u (CFU)

Magnesium stearate, Microcrystalline
cellulose, Jelatine

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

28.02.2019

Müsbət

Bravolak

Kapsul

2x10

Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus
thermophiles, Lactobacillus parasei, Lactobacillus rhamosus – total
amount of live cells not less than 2,5 milliards n.c.u (CFU)

Magnesium stearate, Microcrystalline
cellulose, Jelatine

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

28.02.2019

Müsbət

Brocsevin Kids

Şərbət

150 ml

Honey - 1 g, Thyme leaf (Thymus vulgaris L.) - 0,32 ml, Marshmallow
root (Althaea officinalis L.) - 0,60 ml, Elderberry flower (Sambucus nigra
L.) - 0,32 ml, Vitamin C (ascorbic acid) - 35 mg

Water, Glucose syrup, Flavouring,
Sodium benzoate, Potassium sorbate

Gricar Chemical
SRL

İtaliya

19.02.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Bravolak (kapsul, №20) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərm an vasitəsideyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Bravolak (kapsul, №20) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərm an vasitəsideyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Brocsevin Kids (şərbət 150 ml) adlı
məhsul tənəffüs yolları xəstəliklərinin profilaktikası məqsədilə tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, , tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

Bronchosef

Calbon D3

Calbone D3

Calmen

Cerebrovin

Cholika

Chondrocsil

Composor 05 Valerian
complex

Composor 08 Echina
complex

Şərbət

Tablet

Şərbət

Tablet

Tablet

Şərbət

Tablet

Daxilə qəbul
üçün məhlul

Daxilə qəbul
edilən məhlul

100 ml

Linden (Tilia cordata) flowers extract - 200 mg, Althea officinalis root
extract - 100 mg, Thymus vulgaris herb extract - 100 mg

Xanthan gum, Potassium sorbate,
Glycerol, Sucralose, Citric acid,
Purified water

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

3x10

Calsium (as Calsium carbonate 1500 mg ) 600 mg, Zinc (as Zinc oxide
12.44 mg) 10 mg, Vitamin K (as Phytomenadion) 50 mcg, Vitamin D (as
Cholecalciferol) 5 mcg

Sorbitol, lactose, maize starch, arabic
gum, microcrystalline cellulose,
magnesium stearate

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

150ml

Calcium (as Calcium carbonate 1250 mg) 500 mg, Magnesium (as
Magnesium sulphate monohydrate 855 mg) 150 mg, Zinc (as Zinc
sulphate 11 mg) 4 mg, Vitamin D 400 İU

Deionized water, fructose, xanthan
gum, glycerol, saccharin, orange flavor,
sodium benzoate

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

3 x 10

Maltodextrin, magnesium oxide,
microcrystalline cellulose,
Melissa ofﬁcinalis L. (Lemon Balm ext.) (std. 4% rozmarinic acid) - 150 croscarmellose sodium, silicon dioxide,
mg, Crataegus pinnatiﬁda Bge. (Hawthorn ext.) (std. 1,8% vitexin) - 150 vegetable grade magnesium stearate,
mg, Hypericum perforatum L. (St. John’s Wort ext.) (std. 0,3% hypericin) ethyl cellulose,
hydroxypropilmethylcellulose, glycerin
100 mg, Magnesium (from Mg oxide) - 200 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine
eur vegetable grade, medium chain
HCl) - 5 mg
triglycerides, oleic acid, ammonium
hydroxide, sodium alginate, stearic acid

15 x 2

maltodextrin, microcrystalline cellulose,
sodium croscarmellose, silicon dioxide,
Phosphatidylserine 30%/Phosphatidylcholine 20% - 100 mg, Ginkgo
vegetable grade stearic acid, vegetable
Biloba extract - 80 mg, Dimethylglycine HCL - 100 mg, Inositol - 100 mg,
grade magnesium stearate, acacia
Vitamin B1 - 1,1 mg, Vitamin B2 - 1,4 mg, Vitamin B6 -1,4 mg, Folic acid
gum, hipromellose, titanium dioxide,
- 200 mcg, Vitamin B12 - 2,5 mcg
copper chlorophyllin, glycerin, di
calcium phosphate

150 ml

10 x 3

50ml

50ml

Choline – 500 mg, L-Carnitine – 200 mg, Coenzyme Q10 – 50 mg

Glucosamine sulfate - 500 mg, Chondroitin sulfate - 400 mg,
Methylsulfonylmethane - 375 mg

Fluid extract of Passionflower (Passiflora incarnata L.aerial part) 800
mg, Valerian fluid extract (Valeriana officinalis L.root) 638 mg, Hawthorn
fluid extract (Crataegus oxyacantha Auct. flowering tops) 217 mg, Bitter
orange essential oil (Citrus aurantium L.branches and leaves) 6 mg

Fluid extract of Echinacea angustifolia D.C. 2.85 mg,,Propolis 172 mg,
Essential oil of Thymus vulgaris L.flowering tops 15.64 mg

Primea Limited

Primea Limited

Water, Citric Acid Monohydrate,
Vega İlaç Koz.Gida
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,
İmalat
Raspberry Flavor, Xhantan Gum,
San.Tic.Ltd.Şti
Sucralose

Polyvinylpyrrolidone, Hydroxypropyl
cellulose, Microcrystalline cellulose,
Vegetable magnesium stearate, Silica
Glazing agent: Pregelatinized modified
starch (E 1420), talc (E 470b), glycerol
(E 422), shellac (E 904), Titanium
dioxide (E 171), Yellow iron oxide (E
172)

glycerin, water

glycerin

Gricar Chemical
SRL

Soria Natural S.A

Soria Natural S.A

Türkiyə

Türkiyə

Türkiyə

İngiltərə

İngiltərə

28.02.2019

06.02.2019

06.02.2019

19.02.2019

19.02.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Bronchosef (şərbət, 100 ml) adlı məhsul
kəskin və xroniki respirator xəstəliklərin müalicəsində köməkçi vasitə
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadələrinə görə dərm an vasitəsideyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Calbon D3(tablet, № 3x10) adlı məhsul
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi
deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Calbon D3(şərbət, 150 ml) adlı məhsul
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi
deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Calmen (tablet №30) adlı məhsul MSS
fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Cerebrovin (tablet №30) adlı məhsul beyin
qan dövranını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə qaydasında yaş həddinin
göstərilməsi (18 yaşdan yuxarı), əks göstərişlər bölməsində "18 yaşa
qədər şəxslər" ifadəsinin əlavə olunması zəruridir.

Türkiyə

26.02.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Cholika (şərbət, 150 ml) adlı məhsul beyin
qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "4-14 yaş arası uşaqlar 5 ml gündə 1 dəfə,
14 yaşdan yuxarı 10 ml gündə 1 dəfə" tövsiyəsinin korrektə ediməsi və
"Farmakoloji qrupu" yazısının ləğv edilməsi zəruridir.Həmçinin, istifadə
üzrə təlimatda “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”,
“Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin”, “BFMQƏ normal qidalanmanı
əvəz etmir", “Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman
istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin” yazılarının qeyd edilməsi
zəruridir.

İtaliya

19.02.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Chondrocsil (tablet №30) adlı məhsul
sümük və qığırdaq toxumasının sağlamlığının qorunması məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini
aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsideyil.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Composor 05 Valerian complex
(daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml) adlı məhsul mərkəzi sinir-sistemini
sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsi deyil. Qeyd:"Passiflora incarnata" bitkisinin Azərbaycan dilində
təcüməsinin "Qonaqotu" bitkisi kimi qeyd edilməsi tövsiyə olunur.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Composor 08 Echina complex (
daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml) adlı məhsul immun sistemi
möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına
görə dərman vasitəsi deyil.

İspaniya

İspaniya

04.02.2019

04.02.2019

Composor 24 Uva-ursi
complex

Daxilə qəbul
edilən məhlul

50ml

Fluid extract of Heather (Calluna vulgaris L. flowering tops) 1107 mg,
Fluid extract of Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi Sprengel. leaves)
954 mg, Essential oil of pine (Pinus sylvestris L.leaves) 8.41 mg

glycerin, water

Soria Natural S.A

İspaniya

04.02.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Composor 24 Uva-ursi complex (
daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml) adlı məhsul sidik-yollarının iltihabiinfeksion xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları,
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd:İstifadə üzrə
təlimatda məhsulun 14 gündən artıq istifadə olunmaması barədə
məlumat olması zəruridir. Belə ki, Ayıqulağı bitkisi 2 həftədən artıq
istifadə olunduqda böyrəklərə qıcıqlandrıcı təsir göstərir.

Composor 25 (Lepidium
complex)

Daxilə qəbul
üçün məhlul

50ml

Fluid extract of Pepperworth (Lepidium latifolium L.leaves) 1518 mg,
Fluid extract of Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi Sprengel, leaves)
1119 mg, Solidago virga-aurea L. aerial parts 74 mg

Glycerin, water

Soria Natural S.A

İspaniya

05.02.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Composor 25 Lepidium complex (
daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml) adlı məhsul oksalat duzlarını əritmək
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.Qeyd:istifadə üzrə təlimatda məhsulun 14 gündən artıq istifadə
olunmaması barədə məlumat olması zəruridir. Belə ki, Ayıqulağı bitkisi 2
həftədən artıq istifadə olunduqda böyrəklərə qıcıqlandrıcı təsir göstərir.

CUE

Xaricə istifadə
üçün məhlul

15ml

Propylene glycol 635.25 mg, Glycerol 52.5 mg, Climbazol 5.52 mg,
Dipotassium glycyrrhizinate 0.525 mg, Acetic acid 42 mg, Allantoin 1.05
mg, Oily extracts (Origanum vulgare,Thymus vulgaris, Cinnamomum
zeylanicum, Olea Europea, Rosmarinus officinalis, Mentha piperita,
Lavandula officinalis, Hydrastes canadensis, Citrus limonum)

Purified water

DMG İtalia srl

İtaliya

13.02.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Cue (xaricə istifadə üçün məhlul, 15
ml) adlı məhsul xarici qulaq infeksiyaları zamanı köməkçi vasitə kimi
tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Esko Q10 (kapsul №30) adlı məhsul
antioksidant təsirli, ürək- damar sisteminin xəstəliklərinin müalicəsində
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsideyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "İstifadə qaydaları" bəndində "böyüklər
üçün" yazısı əlavə olunsun.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Esselisin (kapsul, N 50) adlı məhsul
essensial fosfolipidlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın
yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına
görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Məhsula dair ilkin müraciətlə bağlı tərəfimizdən mənfi rəy
verilmişdir. Öncədən mənfi rəy verilmənin səbəbi Azərbaycan
Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda
adı çəkilən məhsul ilə tərkibi eyni olan bir neçə dərman vasitələrinin
olmasıdır. Lakin ərizəçi tərəfindən olan müraciətlə bağlı təqdim olunmuş
normativ sənədlərin yenidən ekspertizası onun yüksək keyfiyyətini,
istehsalçı ölkədə BFMQƏ kimi qeydiyyatdan keçməsini və müvafiq
ədəbiyyat mənbəyinə istinad edərək(Karl-Josef Gundermann, Simon
Gundermann, Marek Drozdzik, and VG Mohan Prasad.Essential
phospholipids in fatty liver: a scientific update. Clin Exp Gastroenterol.
2016; 9: 105–117) məhsulun tərkibində əsas təsiredici maddə olan
essensial fosfolipidlərin xarici ölkələrdə bioloji fəallığa malik olan qida
əlavələri kimi istifadə olmasını aşkar etmişdir. Bu birləşmələr - qidanın
minor komponenti olub, zəhərli, narkotik, güclü təsirə malik olan dərman
maddələrə aid deyl, hepatoprotektiv təsirlidir, membranlarının strukturfunksional tamlığınının normallaşdırılmasına və hüceyrənin normal
metabolizmini bərpa etməyə kömək edir, qaraciyər hüceyrələrini bərpa
edir.Deyilənləri nəzərə alaraq, istisna hal kimi, adı çəkilən məhsula
əvvəlcədən verilm iş m ənfirəyin dəyişdirilm əsinizəruribilirik.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Exbona (kapsul №30) adlı məhsul A və E
vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının
yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.

Esko Q10

Esselisin

Exbona

Kapsul

3x10

Resveratrol-20 mg, Co-enzyme Q10-30 mg

Lactose, Microcristaline cellulose,
Talcum, Maqnezii stearat, Silikon
dioksid, Aroma spermint

Kapsul

Essensial fosfolipidləri 300 mq

jelatin, rütubətuducu maddə E422, boya
maddələri E171, E172, konservant E
211

Kapsul

Vitamin Е natural - 200 IU, Vitamin А - 800 IU, Zinc - 25 mg, Selenium 150 mcg

Sunflower oil, Beeswax, Sunflower
lecithin, Gelatin, Glycerin, İron oxide,
Titanium dioxide

(15 x 2)

Esensa d.o.o

Minskinterkaps

Primea Limited

Serbiya

Belarus

İngiltərə

04.02.2019

12.02.2019

26.02.2019

Fernicsil

Tablet

Fernicsil Kids

Şərbət

Ferogren

Kapsul

Fohow Gaoqian

Tablet

2 x 15

150 ml

Iron gluconate – 235 mg, Folic acid – 350 mcg, Vitamin B12 – 4 mcg,
Vitamin C - 60 mg

Ferrum gluconate - 150 mg (Of which Iron 18,7 mg), Folic acid - 0,2 mg,
Vitamin B12 - 1,5 mcg, Vitamin C - 30 mg

Iron (Iron (III) saccharate 40mg) – 16mg,Ascorbic acid(80mg Lascorbic) – 80mg

1

Konjak flour - 196 mg, Chitosan - 140 mg, Food fibres vegetable
cellulose (Helianthus tuberosus, Colocasia esculenta, Prunus persica) 140 mg, Sprirulina - 119 mg,

Maltodextrin, microcrystalline cellulose,
croscarmellose sodium, silicon dioxide,
vegetable grade magnesium stearate,
ethyl cellulose,
hydroxypropilmethylcellulose, glycerin
eur vegetable grade, medium chain
triglycerides, oleic acid, ammonium
hydroxide, sodium alginate, stearic acid

Glucose syrup, Fructose syrup, Apple
juice, Water, Flavouring, Potassium
sorbate, Sucralose, Citric acid

Primea Limited

Gricar Chemical
SRL

Anti Naturel Besin
Microcrystalline cellulose, calcium
ve Bitkisel Destek
alginat, hydroxy-propyl-methyl-cellulose. Ürünleri San. ve
Tic.

Strach, Magnesium stearate

Fohow Health
products Co.ltd

İngiltərə

19.02.2019

Müsbət

İtaliya

20.02.2019

Müsbət

Türkiyə

03.02.2019

Müsbət

Çin Xalq
Respublikası

28.02.2019

Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohow Sanbao Oral Liquid (məhlul 30 ml
№4) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilakik məqsədlə tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi
Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının
tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması,
qablaşma üzərində və istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan
inqredientlərin adları ilə yanaşı miqdarlarının da göstərilməsi zəruridir.

Şərbət

4x30ml

Cordyceps sinensis – 2,1 mg, Ganoderma lucidum – 2,1 mg, Lentinus
edoses – 2 mg

potassium sorbate, purified water

Fohow Health
products Co.ltd

Çin Xalq
Respublikası

01.02.2019

Müsbət

Folzed

Tablet

1

Folic acid - 400 mcg, İodine - 200 mcg

Magnesium stearate, Sorbitol

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

28.02.2019

Müsbət

Folzed-A

Tablet

1

L-methylfolate - 400 mcg

Magnesium stearate, Sorbitol

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

28.02.2019

Müsbət

Forever Arctic Sea

Kapsul

Omega-3 fatty acids - 1305 mg, EPA (eicosapentaenoic acid) - 600 mg, gelling agent (E441), natural lemon oil,
DHA (docosahexaenoic acid) - 600 mg, Oleic acid (from olive oil) - 300 natural lime oil, purified water, glycerin,
mg
anti-oxidant (E307)

Aloe vera of
America, İnc

ABŞ

11.02.2019

Müsbət

Tablet

stabiliser (microcrystalline cellulose,
Calcium (as calcium bisglycinate, calcium citrate and calcium carbonate) silicon dioxide), anti-caking agent
800 mg, Magnesium (magnesium oxide and magnesium bisglycinate) (croscarmellose sodium), anti-caking
300 mg, Vitamin C (as calcium-L-ascorbate) - 80 mg, Zinc (as zinc
agent (stearic acid), glazing agents
(sodium carboxymethylcellulose,
bisglycinate) - 6 mg, Manganese (as manganese bisglycinate) - 2 mg,
dextrin, dextrose, medium chain
Copper (as copper bisglycinate) - 1 mg, Vitamin D (as cholecalciferol) triglycerides, sodium citrate), natural
5 µg
vanilla flavor

Aloe vera of
America, İnc

ABŞ

11.02.2019

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fernicsil Kids (şərbət 150 ml) adlı məhsul
dəmir və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə üzrə təlimatda
istifadə qaydası bölməsində verilmiş cədvəlin götürülməsi və istifadə
qaydasının "4-14 yaş 5 ml, 14 yaşdan yuxarı 10 ml gündə 1 dəfə" kimi
dəyişdirilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FEROGREN(kapsul, №30) adlı
məhsul C vitamin və Fe mineralının əlavə mənbəyi kimii tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohow Gaoqian (tablet №144) adlı məhsul
sağlamlığın bərpası üçün tövsiyə olunan preparat olub, öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun
tərkibində olan Colocasia esculenta bitkisi BFMQƏ -in tərkibində istifadə
üçün qadağan olunan bitkilərinin siyahısına daxildir. Məhsulun
qablaşması “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan
keçirilməsi Qaydası”nın tələblərinə uyğun deyil.

Fohow Sanbao Oral Liquid

Forever Calcium (Forever
Kalsium)

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fernicsil (tablet №30) adlı məhsul dəmir
və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Folzed (tablet №30) adlı məhsul fol
turşusunun və yodun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Folzed-A (tablet №30) adlı məhsul fol
turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının
yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: məhsulun qablaşması üzərində tərkibin yazılışı ilə bağlı texniki
səhvə yol verilmişdir (əsas təsir edici maddə düzgün yazılmamışdır,
düzəliş olunması zəruri hesab olunur)
Ekspertizaya təqdim olunmuş Forever Arctic Sea (kapsul №120) adlı
məhsul omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə üzrə
təlimatda "əks göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması zəruri hesab
olunur.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Forever Calcium (tablet №90) adlı məhsul
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının
yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə üzrə təlimatda «əks göstərişlər»
bölməsinin əlavə olunması, istifadə qaydasında istifadə yaş həddinim
göstərilməsi (14 yaşdan yuxarı), qablaşma üzərində "bioloji fəallığa
malik qida əlavəsi" ifadəsinin əlavə olunması zəruri hesab olunur

Forever Garlic-Thym

Forever Royal Jelly (Forever
Arı Südü)

Gastrotuss Light

Grengam Plus

Hepawise

Holestop plus

Thyme powdered (leaves) – 50 mg, odorless garlic concentrate liquid
(bulb) – 10 mg

Kapsul

Kapsul

tablet

Kapsul

Aloe vera of
America, İnc

ABŞ

11.02.2019

Müsbət

Royal jelly powder - 250 mg

Sorbitol, fructose, citric acid, stearic
acid, magnesium stearate, silicon
dioxide, orange flavor

Aloe vera of
America, İnc

ABŞ

11.02.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Forever Royal Jelly (tablet №60) adlı
məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə üzrə
təlimatda «əks göstərişlər» bölməsinin əlavə olunması, istifadə
qaydasında istifadə yaş həddinin göstərilməsi (18 yaşdan yuxarı),
qablaşma üzərində «bioloji fəallığa malik qida əlavəsi», «dərman
vasitəsi deyil» ifadələrinin əlavə olunması zəruri hesab olunur

500ml

Magnesium alginate 23.34 mg, Simethicone (sol.30%) 13.2 mg

Sorbitol, demineralized water,
potassium bicarbonate, xanthan gum,
flavourings, methyl p-hydroxybenzoate,
potassium hydroxide, d-panthenol,
propyl p-hydroxybenzoate, color,
sucralose, EDTA disodium salt

DMG İtalia srl

İtaliya

13.02.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gastrotuss Light (şərbət, 500 ml) adlı
məhsul Qastroezofaqeal və ya farinqolaringeal reflüksün müalicəsində
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

2x15

GABA(Gamma amino butyric acid) – 150 mg, Glycine – 50 mg, inositol –
40 mg, Ginkgo biloba leaves extract – 30 mg (eq.7,2 mg of flavone
glycosides and 1,8 mg of terpen lactone), L-5 hydroxytryptophan (from
Griffonia simplicifolia seed extract) – 30 mg

Red iron oxide, titanium dioxide, corn
starch, gelatin, magnesium stearate,
silicon dioxide, microcrystalline
cellulose

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Grengam Plus (kapsul №30) adlı məhsul
beyin funksiyasını yaxşılaşdırmaq və yaddaşı gücləndirmək məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Alpha lipoic acid - 100 mg, Artichoke - 200 mg, Choline - 100 mg,
Siliphos® (Bioavailable Silybin + Phosphatidylcholine) - 100 mg

Maltodextrin, microcrystalline cellulose,
croscarmellose sodium, silicon dioxide,
vegetable grade magnesium stearate,
ethyl cellulose,
hydroxypropilmethylcellulose, glycerin
eur vegetable grade, medium chain
triglycerides, oleic acid, ammonium
hydroxide, sodium alginate, stearic acid

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hepawise (tablet №30) adlı məhsul
qaraciyərin funksional fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə qaydasının "14
yaşdan yuxarı 1 tablet gündə 1 dəfə" olaraq dəyişdirilməsi zəruridir.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Holestop plus (kapsul, № 2x15 ) adlı
məhsul qanda lipoproteidlərin, triqliseridlərin və ümumi xolesterinin
səviyyəsini aşağı salmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik
dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi
deyil. Qeyd:Qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan
dilində də qeyd edilməsi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə
üzrə təlimatda "Bioloji aktiv əlavə" yazısının "Bioloji fəllığa malik qida
əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir

Tablet

Şərbət

canola oil, lecithin, beeswax, gelatin,
glycerin, purified water, carob extract

Ekspertizaya təqdim olunmuş Forever Garlic-Thym (kapsul №100) adlı
məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilakik məqsədlə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə üzrə
təlimatda «əks göstərişlər» bölməsinin əlavə olunması, istifadə
qaydasında istifadə yaş həddinin göstərilməsi (18 yaşdan yuxarı),
qablaşma üzərində "bioloji fəallığa malik qida əlavəsi", "dərman vasitəsi
deyil" ifadələrinin əlavə olunması zəruri hesab olunur

10 x 3

2x15

İmmun-İntercell akut

Kapsul

İnfalac

Kapsul

(10 x 2)

Jumbo-Mix

toz

10qx10

Red rice (Oriza sativa) fermented with Monascus purpureus yeast with
min 4% Monacolin-K 250 mg, Milk thistle (Silybum marianum) seed dry
extract with min 80% of silymarin, 40:1 100 mg, Japanese pagoda tree
(Sophorae japonica L) flower dry extract with min 98% of quercetin, 15:1
100 mg, Vitamin E (as d-α-tocopheryl acetate) 10 mg

gelatin, titanium dioxide, E171,
microcrystalline cellulose, magnesium
stearate.

JSC Aconitum

Primea Limited

Elephant Co

Litva

İngiltərə

Serbiya

06.02.2019

19.02.2019

01.02.2019

Vitamin C-350 mg, Zink-10 mg, Selen-100 mkq, Vitamin D3-800 IU,
Bakterienkulturen-5 mld KBE, İnulin-20 mg

Mikrokristalik selluloza, Hidroksiropil
metilselluloza, Doldurulmuş kartof
nişastası, Zink qlükonat, Yağlı turşuların
maqnezium duzu

İntercell Pharma
GmbH

Almaniya

01.02.2019

Müsbət

Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus
thermophiles, Lactobacillus parasei, Lactobacillus rhamosus – total
amount of live cells not less than 2,5 milliards n.c.u (CFU)

Magnesium stearate, microcrystalline
cellulose, gelatin

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

25.02.2019

Müsbət

Almaniya

07.02.2019

Müsbət

Vitamin C - 40 mg, Vitamin B1 - 0.36 mg, Vitamin B2 - 0.46 mg,
Sugar, Oligofructose, Citric acid,
Dr.B.Scheffler
Rasperry fruit powder, Hibiscus
Nicotinamid - 5.3 mg, Pantothenat - 2 mg, Vitamin B6 - 0.46 mg, Folic
Nanchf.GmbH&Co.
acid - 66 mcg, Biotin - 16.5 mcg, Vitamin B12 - 0.83 mcg, Calcium - 200 extract, Flavourings, Sucralose, Silicon
KG
mg
dioxide

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmun-İntercell akut(kapsul №20)
adlı məhsul immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub,
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş İnfalac (kapsul №20) adlı məhsul bağırsaq
mikroflorasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Jumbo-Mix (saşe №10) adlı məhsul
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının
yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil

Kantazol

Şərbət

150ml

Sadə sarı göbələk (10:1)-300 mq

Krilom

Kapsul

3x10

Fish oil 950 mg, Omega-3 640 mg, EPA 340 mg, DHA 235 mg,
Astaxanthin extract (Haematococcus pluvialis) 0.11 mg

Ksantan kitrəsi-20 mq,Kaliumsorbat12.5 mq,Limon turşusu (monohidrat) 25 mq,Sorbitol-3800 mq,Banan
ətirləndirici-15 mq,Təmizlənmiş su1577,5 mq

Biofaktor Sp.z.o.o

Polşa

04.02.2019

Müsbət

Deionized water, edible gelatin,
glycerol, orange flavour, alphatocopherol

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

07.02.2019

Müsbət

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

07.02.2019

Müsbət

Krilom with orange flavour

Şərbət

150ml

Fish oil 2350 mg, Total Omega 3 705 mg, EPA 376 mg, DHA 235 mg

Deionized wate, xylitol, citric acid,
orange flavour, potassium sorbate,
sodium benzoate, polysorbate 80,
xanthan gum, guar gum, sucralose,
tocopherol-rich extract, calcium acetate

L-Elixir (L-Eliksir)

Daxilə qəbulu
üçün damcı

30ml

Kaliforniya yasəm ənin ekstraktı(as C yanotus A m erican extract)-9
mq,Qırmızı yoncanın güllərinin ekstraktı-7.5 mq, (as Red Clover
blossoms extract)-6 mq, Qrin kökün ekstraktı (as Stillingia Root extract)7.5 mq, Cənub gülün tikanının ekstraktı-6 mq

distillə edilmiş su, qliserin

CJ Labs Inc.

ABŞ

11.02.2019

Müsbət

Levosensa

Kapsul

3x10

L-carnitine tartarate 500.04 mg

Sılıcon dioxide, magnesium stearate,
aroma Passion fruit

Esensa d.o.o

Serbiya

05.02.2019

Müsbət

Adi Alaqanqal -300 mq, Silimarin-240 mq,Ənginar-300 mq, Xlorogen
turşusu-15 mq, L-metionin-300 mq, L-qlutation-20 mq

Mikrokristalik sellulosa, Stearin turşusu,
ərəb kitrəsi,lubrikantlar-maqnezium
stearat, silisium dioksidŞ rəngvericilər
E171, E141, çəki artıran maddəmikrokristalik selulozaŞ
maltodekstrinlər, trikalsium fosfat

Erbozeta S.p.A

San-Marino

11.02.2019

Vitamin D3 - 45000 IU (1 ml 20 drops; 1 drop 75 IU)

sodium benzoate, potassium sorbate,
deinoized water

Zeyus Gida
Takvieleri Karışım
Ürünleri

Türkiyə

05.02.2019

MedPharma,
spol.s.r.o

Çex
respublikası

Liv-Aktiv

Tablet

Loqezan

məhlul

Mammavit

MaxiCa-D

Tablet

Tablet

30ml

2x15

Magnesium - 100 mg, Calcium - 100 mg, Vitamin C - 100 mg, Vitamin E - Microcrystalline Cellulose, Magnesium
23 mg, Iron - 20 mg, Nicotinamide - 15 mg, Zinc - 10 mg, Pantothenic
stearate, Coating (Hypromellose,
acid - 6 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Beta carotene - 1,80 mg, Vitamin B2 Polydextrose, Maltodextrine,
1,80 mg, Vitamin B1 - 1,60 mg, Folic acid - 400 µg, Iodine - 150 µg, Biotin Triglycerides, Talc, Titanium dioxide,
Iron oxides)
- 60 µg, Vitamin D3 - 10 µg, Vitamin B12 - 3,50 mcg

Calcium Carbonate - 800 mg, Magnesium sulfate - 200 mg, Zinc - 5 mg,
Vitamin D3 - 400 I.U

Microcrystaline cellulose, Tri calcium
Phosphate TCP, Magnesium salts

Zeyus Gida
Takvieleri Karışım
Ürünleri

Türkiyə

08.02.2019

04.02.2019

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən KANTAZOL(şərbət,150 ml) adlı
məhsul müxtəlif parazit və helmintlərdən azad olmaq üçün köməkçi
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd: istifadə üzrə təlimatda Sadə sarı göbələyin elmi adını Cantharēllus cibārius qeyd edilməlidir; istifadə qaydalırında yalnız
böyüklər üçün dozalanma saxlanılsın.Belə ki, bizə məlum olan elmi
ədəbiyyat mənbələrində və təqdim olunmuş dosyedə məhsulun uşaqlara
tövsiyələr ilə bağlı təhlükəsizliyini təsdiq edən heç bir məlumat təqdim
olunmayıb.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Krilom ( kapsul, № 3 x10 ) adlı
məhsul omeqa-3 tipli yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim
olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası
nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə
dərman vasitəsi deyil.Qeyd: "İstifadə qaydası" bölməsində "14 yaşdan
yuxarı və böyüklər 2 kapsul yemək zamanı qəbul etmək" tövsiyəsinin
qeyd edilməsi zəruridir.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Krilom with orange flavour ( şərbət,
150 ml) adlı məhsul omeqa-3 tipli yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin
dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə
alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən L-Elixir/L-Eliksir(daxilə qəbul üçün
məhlu- damcı,30 ml) adlı məhsul immun sisteminin fəaliyyətini
yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda məhsulun bitki
inqredientlərinin elmi(latın) adlarında səhvlər olduğu üçün. düzgün
korrektə olunsun.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Levosensa (kapsul, №30) adlı
məhsul orqanizmdə baş verən metabolik prossesləri tənzimləmək üçün
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.Qeyd: "İstifadə qaydası" bölməsində yaş həddinin (14 yaşdan
yuxarı) qeyd edilməsi zəruridir.

ekspertiza zamanı aşağıdaki catışmazlıqlar aşkar olunmuşdur:
-“silimarin” inqredientinin miqdari BFMQƏ-lər üçün nəzərdə tutulmuş
dozanı aşır(makimal 115 mq olmalıdır);
Xitam
böyüklər üçün”əlavə olunm alıdır;
-istifadə üzrə təlim atda “
verilən
müraciətlər
- ekspertizanın bir qismi laboratoriya sınaqlarından ibarət idi və
müəyyən olmuşdur ki, məhsulun(tabletin) orta çəkisi normativ sənədlər
uyğun deyil (təyin olubub -0,9640;norm ativ sənəddə- 0,855-0,945).

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Loqezan(məhlul 30 ml) adlı məhsul
vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının
yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Mammavit (tablet №30) adlı məhsul
hamiləlik zamanı vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş MaxiCa-D (tablet №60) adlı məhsul
kalsium və vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Beta Glycan 250 mg, Echinacea angustifolia (used part:herb) 100 mg,
Vitamin E 65 mg, Vitamin C 50 mg, Zinc 20 mg, Selenium 200 mcg

Vegatable oil, gelatine

GH YİLDİZ İLAÇ
VE KOZMETİK
SANAYİ TİCARET
LTD.ŞTİ.

Türkiyə

01.02.2019

Mənfi

Ekspertizaya təqdim edilmiş Maximuno (kapsul, №30) adlı məhsul
immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan vasitə olub, tərkib
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun
tərkibində olan Selen inqredienti gündəlik istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşır (tövsiyə olunan miqdar 140-150 mkq).Bundan
başqa, məhsulun tərkibində olan "Exinachea angustifolia" bitkisinin
xammal kimi otundan istifadə olunduğu qeyd edilib.Lakin Avropa Dərman
Agentliyinin tövsiyələrinə əsasən bu bitkinin xammal kimi kökündə
istifadə olunması barədə məlumat qeyd edilib.Belə halda bitk xammalına
dair monoqrafiya təqdim edilməsi zəruridir.Həmçinin,Azərbaycan dilində
tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda inqredientlərin Azərbaycan dilində
tərcüməsi qeyd edilməyib.

1ml

Sodium Hyaluronate 4 mg/ml, peptides, oligopeptides, vitamins,
microelements, amino acids, nucleic acids etc.

Water, Butylene Glycol, Sodium
Chloride, Potassium Chloride, Sodium
Phosphate

BNC Korea İNC

Cənubi
Koreya

12.02.2019

Müsbət

Meso Eye C71, inyeksiya üçün gel, 1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş
şprisdə №1, kosmetoloqiyada göz ətrafı dərinin korreksiyası üçün
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.

məhlul

5mlx10

Hyaluronic acid, peptides, oligopeptides, vitamins, amino acids etc.

Water, Butylene Glycol,
Phenoxyethanol, Disodium EDTA,
Hydrochloric Acid, Sodium Chloride,
Sodium Hydroxide

Skin Tech Pharma
Group S.L.

İspaniya

12.02.2019

Müsbət

Meso- Genesis BP3, inyeksiya üçün məhlul, 5 ml, ampullarda №10,
saç tökülməsinə qarşı tövsiyyə olunan kosmetik vasitələrə aid olub,
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

MesoSculpt C71TM

inyeksiya
üçün gel

1ml

Sodium Hyaluronate 4 mg/ml, peptides, oligopeptides, vitamins,
microelements, amino acids, nucleic acids etc.

Water, Polysorbate 80, Sodium
Chloride, Potassium Chloride, Sodium
Phosphate

BNC Korea,İNC

Cənubi
Koreya

12.02.2019

Müsbət

Meso-Wharton P199TM

inyeksiya
üçün gel

1.5ml

Water, Sodium Phosphate, Potassium
Chloride

BNC Korea,İNC

Cənubi
Koreya

12.02.2019

Müsbət

Meso-Xanthin F199TM

inyeksiya
üçün gel

1.5ml

Hyaluronic acid 1.5%, peptides, oligopeptides, vitamins, amino
acids,nucleic acids etc.

Water

BNC Korea,İNC

Cənubi
Koreya

12.02.2019

Müsbət

Metabolin

Kapsul

3 x 10

L- carnitine - tartrate - 500 mg, Zinc 2 mg, Chromium 25 mcg

Dicalcium phosphate, Magnesium
stearate, Silicon dioxide, Gelatin, Iron
oxide, Titanium dioxide

Fortex
Nutraceutical LTD

Bolqarıstan

28.02.2019

Müsbət

Milgamma krem

Krem

45 ml

Urea 10 g

Polyethylenglycol 300, polyethylenglycol
1500

Worwag Pharma
GmbH&Co KG

Almaniya

15.02.2019

Müsbət

Montana

Tablet

3x10

Magnesium oxide - 300 mg, vitamin B6 - 5 mg, Kalium iodine - 200 mcg

gum arabic, micronized cellulose,
maltodextrin

Vega İlaç Koz.Gida
İmalat
San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə

04.02.2019

Müsbət

150ml

Vitamin A 1200 İU, Vitamin B1 0,8 mg, Vitamin B2 0,6 mg, Vitamin B3 10
mg, Vitamin B5 2 mg, Vitamin B6 0,6 mg, Vitamin B12 1,5 mcg, Vitamin C
50 mg, Vitamin D 400 İU, Vitamin E 8 mg, Biotin 15 mcg, Zinc sulphate 5
mg, Folic acid 200 mcg, Potassium iodide 120 mcg, Chromium sulphate
15 mcg, Manganese sulphate 1.5 mg, Sodium molybdate 22 mcg,
Sodium selenite 45 mcg, Calcium 100 mg, Lecithin 10 mg

Deionized water, glycerin, banana
flavours, xanthan gum, caramel
colouring, sodium benzoate

Maximum Sağlık
Ürünleri Ltd

Türkiyə

04.02.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Montevit (şərbət, 150 ml) adlı məhsul
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi
deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin
gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.

8ml

Hydroxypropyl methylcellulose - 0.500 g, Sodium phosphate monobasic
dehydrate - 0,220 g, Sodium phosphate dibasic dehydrate - 0,950 g, Nhydroxymethyl Glycinate - 0,002 g, Sodium edetate - 0,100 g, Sodium
chloride - 0,430 g, L- proline - 0,0752 g, L- glycine - 0,100 g, L-lysine
hydrochloride - 0,014 g, L-leucine - 0,0108 g

Purified water (q.b. to 100)

Sooft İtalia S.p.A

İtaliya

13.02.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Nextal Gel (məhlul 8 ml) adlı məhsul göz
üçün nəmləndirici və lyubrikant göz yaşı əvəzedicisi kimi tövsiyə olunan
tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi
deyil

Maximuno (Maksimuno)

Kapsul

Meso Eye C71

inyeksiya
üçün gel

Meso-Genesis BP3TM

Montevit

Şərbət

Nextal Gel

Oftalmoloji
məhlul

Hyaluronic acid 1.5%, peptides, oligopeptides, vitamins, microelements,
amino acids, nucleic acids etc.

Meso Sculpt C71, inyeksiya üçün gel, 1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş
şprisdə №1, kosmetoloqiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil.
Meso Wharton P199, inyeksiya üçün gel, 1.5 ml, əvvəlcədən
doldurulmuş şprisdə №1, kosmetoloqiyada üz dərisinin korreksiyası
üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.
Meso Xanthin F199, inyeksiya üçün gel, 1.5 ml, əvvəlcədən doldurulmuş
şprisdə №1, kosmetoloqiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Metabolin (kapsul №30) adlı məhsul
metabolik prosesləri tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Qablaşdırma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan
dilində qeyd edilməsi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda "Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman
istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin”yazısının qeyd edilməsi
zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Milqamma ( krem, 45 ml) adlı məhsul
ayaq dərisinin qulluğu üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Qeyd: Məhsulun
istehsalçı ölkədə və bir neçə ölkədə kosmetik vasitə kimi qeydiyatdan
keçdiyinə dair sənəd təqdim edildiyi üçün tərəfimizdən öncə verilmiş rəy
dəyişdirilmişdir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Montana (tablet №30) adlı məhsul
maqnezium və yodun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Neyrolux-B

Tablet

Novalopin

Kapsul

Novanefron

Novarest

Novarest Kids

Novasan

tablet

Tablet

Şərbət

Tablet

15 x 2

Vitamin C - 300 mg, Vitamin E - 16 mg, Vitamin B1 (Thiamine) - 10 mg,
Vitamin B2 (Riboflavin) - 10 mg, Vitamin B3 - 15 mg, Vitamin B6 –
(Pyridoxine Hydrochloride) - 10 mg, Folic acid - 0,4 mg, Vitamin B12 0,005 mg, Pantothenic acid - 20 mg

Cellulose, Croscarmellose sodium,
Magnesium stearate (veggrade), Steric
Acid, Hydroxypropylmethylcelullose

MedPharma,
spol.s.r.o

Çex
respublikası

12.02.2019

Mənfi

Ekspertizası nəticəsində müəyyən edildi ki, Neyrolux-B (tablet №20)
adlı məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan məhsul olub,
tərkib və istifadə qaydasına əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki, adı
çəkilən məhsulda B5 (yol verilən 15 mg), B1 (yol verilən 5 mg), B2 (yol
verilən 6 mg), B6 (yol verilən 6 mg) vitaminlərinin gündəlik miqdarı
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddindən yüksəkdir. Məhsulun 12
yaşdan aşağı uşaqlara yarım tablet tövsiye olunduğu halda tablet
üzərində bölgü xətti yoxdur (bölgü xətti olduğu halda bununla bağlı
normativ texniki sənədlərdə müvafiq məlumatlar və tablet bölündüyü
halda tərkibində olan maddələrin bərabər miqdarda paylandığına dair
nəticələr göstərilməlidir).

Fish oil - 1000 mg (EPA - 350 mg, DHA - 250 mg), Vitamin E - 7,5 mg

Gelatine, Glycerin

Gricar Chemical
SRL

İtaliya

19.02.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Novalopin (kapsul №30) adlı məhsul
omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Novanefron (tablet №30) adlı məhsul sidikcinsiyyət sistemi xəstəliklərində profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Novarest (tablet №30) adlı məhsul MSS
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərm an vasitəsideyil

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Novarest Kids (şərbət 150 ml) adlı məhsul
MSS fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərm an vasitəsideyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Novasan (tablet №30) adlı məhsul vitamin
və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

15 x 2

Maltodextrin, microcrystalline cellulose,
croscarmellose sodium, silicon dioxide,
Cranberry extract - 80 mg, Bearberry extract - 80 mg, Corn silk extract - vegetable grade magnesium stearate,
80 mg, Orthosiphon stamineus extract - 80 mg, Dandelion extract - 40
ethyl cellulose,
hydroxypropilmethylcellulose, glycerin
mg, Equisetum extract - 40 mg, Bilberry common extract - 40 mg,
eur vegetable grade, medium chain
Magnesium citrate - 30 mg
triglycerides, oleic acid, ammonium
hydroxide, sodium alginate, stearic acid

(3 x 10)

Maltodextrin, microcrystalline cellulose,
croscarmellose sodium, silicon dioxide,
vegetable grade magnesium stearate,
Passion flower (dry extract) - 150 mg, Hawthorn (dry extract) (std. 1,8%
ethyl cellulose,
vitexin) - 150 mg, Melissa ofﬁcinalis (dry extract) (std. 4% rozmarinic
hydroxypropilmethylcellulose, glycerin
acid) - 100 mg, Maqnesium - 150 mg, Vitamin B6 (pyridoxine
eur vegetable grade, medium chain
hydrochloride) - 3 mg
triglycerides, oleic acid, ammonium
hydroxide, sodium alginate, stearic
acid, gum Arabic

Primea Limited

150 ml

Passiflora d.e. std. 0,5% - 140 mg, Melissa f.e. - 100 mg, Hawthorn d.e. - Glucose syrup, Fructose syrup, Water,
140 mg, Magnesium chloride - 350 mg (of which Magnesium 42 mg),
Flavouring, Potassium sorbate,
Sodium benzoate, Citric acid
Vitamin B6 - 2 mg

Gricar Chemical
SRL

(10 x 3)

Maltodextrin, Microcrystalline Cellulose,
Retinol palmitate - 800 mcg, Vitamin C - 120 mg, Vitamin D3 - 10 mcg,
Croscarmellose Sodium, Silicon
Vitamin E - 40 mg, Vitamin B1 - 5 mg, Vitamin B2 - 4 mg, Nicotinamide Dioxide, Stearic Acid, Magnesium
20 mg, Panthothenic acid - 10 mg, Vitamin B6 - 6 mg, Folic acid - 400
Stearate,
mcg, B12 - 9 mcg, Biotin - 70 mcg, Vitamin K1 – 50 mcg, Calcium - 120
Hydroxypropylmethylcellulose,
mg, İron - 27 mg, Magnesium - 100 mg, Potassium - 40 mg, Zinc - 25
Hydroxypropyllcellulose, Medium Chain
mg, Selenium - 150 mcg, İodium - 15 mcg, Copper – 2 mg, Molybdenum
Triglycerides, Titanium Dioxide,
– 90 mcg, Manganase – 4 mg
Riboflavin, Carmin

Primea Limited

Primea Limited

İngiltərə

İngiltərə

İtaliya

İngiltərə

19.02.2019

26.02.2019

26.02.2019

26.02.2019

Oftavision

Tablet

3x10

Bilberry extract (Vaccinium myrtillus L.) 100 mg, Citrus bioflavonoids 50
mg, Zeaxanthin 1 mg, Beta carotene 3 mg, Lutein 5 mg

Microcrystalline cellulose,
polyvinylpyrolidone, croscarmellose
sodium, Opadry orange, magnesium
stearate, silicon dioxide, ethyl alcohol,
deionized water,

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

11.02.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Oftavision (tablet, №30) adlı məhsul
görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman
vasitəsi deyil.Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə
təlimatda "istifadə sahəsi" bölməsində müalicə xarakterli tövsiyələrin,
"istifadə qaydası" bölməsində "həkim məsləhəti ilə" yazısının ləğv
edilməsi (qablaşma üzərində də ləğv edilməlidir), "Böyüklərə gündə 1-2
dəfə qəbul etmək" tövsiyəsi ilə əvəz edilməsi, "əks göstərişlər"
bölməsində "3 yaşdan aşağı uşaqlara əks göstərişdir" yazısının
"uşaqlara əks göstrətişdir" yazısıilə əvəz edilm əsizəruridir.

Omegavit Junior

Şərbət

150 ml

Fish oil – 1000 mg (EPA – 180 mg, DHA – 120 mg), Vitamin A – 1.5
mcg, Vitamin E – 15 mg, vitamin D – 200 IU, Zinc – 15 mg

Sugar, Xanthan gum, Glycerol, Orange
flavor, Citric acid, Polysorbate 80,
Sodium benzoate, Sodium saccharine,
Ascorbic acid, Deionized water

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

28.02.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Omegavit Junior (şərbət 150 ml) adlı
məhsul omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Optoyal A

Oftalmoloji
məhlul

8ml

Hyaluronic acid sodium salt - 0,150 g, Sodium phosphate monobasic
dehydrate - 0,220 g, Sodium phosphate dibasic dihystrate - 0,950 g, Nhydroxymethyl Glycinate - 0,002 g, Sodium edetate - 0,100 g, Sodium
chloride - 0,430 g, L- proline - 0,0752 g, L- glycine - 0,100 g, L-lysine
hyfrochloride - 0,014 g, L-leucine - 0,0108 g

Purified water

Sooft İtalia S.p.A

İtaliya

07.02.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Optoyal A (damcı 8 ml) adlı məhsul göz
yaşı sekresiyası defisitini aradan qaldırmaq və göz yaşı pərdəsinin
fizioloji vəziyyətini bərpa etmək üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub,
tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Ornacard

Ornafer

Ornicsil

Ornoflex

Kapsul

Tablet

Tablet

toz

1

15 x 2

(15 x 2)

L-Carnitine tartrate - 500 mg, Coenzyme Q-10 - 20 mg, Fish oil Omega3 - 600 mg

lecithin, softisan, beeswax, gelatin,
glycerin, iron oxide, sorbitol

Maltodextrin, microcrystalline cellulose,
croscarmellose sodium, silicon dioxide,
vegetable grade magnesium stearate,
ethyl cellulose,
Ferrous gluconate - 230 mg, Vitamin C - 80 mg, Copper gluconate - 700
hydroxypropilmethylcellulose, glycerin
mcg, Folic acid - 350 mcg, Vitamin B12 - 9 mcg
eur vegetable grade, medium chain
triglycerides, oleic acid, ammonium
hydroxide, sodium alginate, stearic
acid, tartaric acid

Silymarin - 80 mg, L-ornithine - 200 mg, Artichoke - 200 mg

Maltodextrin, microcrystalline cellulose,
silicon dioxide, vegetable garde stearic
acid, vegetable grade magnesium
stearate, hydroxypropylmethylcellulose,
hydroxypropylcellulose, titanium
dioxide, capric, iron oxide

Primea Limited

Primea Limited

Primea Limited

İngiltərə

İngiltərə

İngiltərə

20.02.2019

20.02.2019

26.02.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ornacard (kapsul №30) adlı məhsul
omeqa - 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə qaydasında
istifadə yaş həddinim göstərilməsi (14 yaşdan yuxarı) zəruri hesab
olunur

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ornafer (tablet №30) adlı məhsul dəmir və
fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə yaş həddinin
göstərilməsi zəruridir (14 yaşdan yuxarı)

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ornicsil (tablet №30) adlı məhsul
qaraciyərin funksional fəalliyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə
göstərişinə görə dərm an vasitəsideyil

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ornoflex (toz, saşedə №30) adlı məhsul
sümük və qığırdaq toxumasının sağlamlığının qorunması məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

7125 mg

Hydrolysed collagen - 5000 mg, Glucosamine Sulphate 2KCl - 500 mg,
Chondroitin sulphate - 500 mg, Methylsulfonylmethane (MSM) - 400 mg, lemon flaovuring, citric acid, sucralose,
Devil’s claw extract - 50 mg, Bamboo extract - 150 mg, Horsetail extract lechitin
100 mg, Vitamin C - 15 mg

Gricar Chemical
SRL

İtaliya

19.02.2019

Müsbət

Primea Limited

İngiltərə

20.02.2019

Ornovin

Tablet

3 x 10

Phosphatidylserine 20% - 100 mg, Phosphatidylcholine 30% - 100 mg,
Vegetal magnesium stearate, Silica,
Ginkgo d.e. 3% - 80 mg, dimethylglycine – 100 mg, vitamin B1 - 1,1 mg,
Microcrystalline cellulose, PVP, Dibasic
vitamin B6 - 1,4 mg, vitamin B2 - 1,4 mg, vitamin B12 - 0,0025 mg, Folic
calcium phosphate, Glazing agents
acid - 0,20 mg, Inositol – 100 mg

Osteohard

Tablet

15 x 2

Sodium carboxymethyl cellulose,
magnesium salts of fatty acids,
Calcium (from Ca carbonate) - 600 mg, Zinc (from Zinc oxide) - 10 mg,
Vitamin K1 (Phytomenadione) - 50 mcg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 5 hydroxypropyl methylcellulose, titanium
dioxide, PEG, cellulose, talc,
mcg
polysorbate 80

Primea Limited

İngiltərə

20.02.2019

Müsbət

Sugar, dionized water, emulgator
(mono and diglycerides of fatty acids),
flavouring( water based lemon flavour,
oil-based lemon flavour, Antioxidant (
alpha-tocopherol),Thinkener agent(
sodium carboxymethyl cellulose),
preservative( pottasium sorbate),
flavouring (stravbery flavour),
cholecalsiferol (Vitami D) (0.004%)

Berko İlaç və
Kimya San A.Ş

Türkiyə

01.02.2019

Xitam
verilən
müraciətlər

Pepee

məhlul
(birdəfəlik
qaşıqda)

Total Omega 3-455.0 mg, EPA-175.0 mg,DHA-280.0 mg, Vitamin D-5
mkq

Polirong

Şərbət

150ml

Polivit

Şərbət

100 ml

Propolis ekstraktı ( Propolis extract) - 20 mq,Arı tozcuğu ( Bee Pollen)15 mq,Beta qlükan (Beta glukan) - 20 mq,Exinaseya ekstraktı
sorbatol, qliserol, fruktoza, kalium(Echinacea purpurea) - 30 mq,Qara üzümün çəyirdəyinin ekstraktı (
sorbat, natrium- benzoat, limon turşusu,
Fortex
Extract uva semen) - 1 mq, Nar ekstraktı ( Extract punicum) - 30
ksantan kitrəsi, sink-qlukonat, vanil ətri, Nutraceutical LTD
mq,Böyürtkən meyvələrinin ekstraktı (Extract blackberry fructum) - 15
su
mq,Aptek zəncəfili ( Zingiber officinale) - 50 mq,Sink sulfat (Zinc Sulfate) 2 mq

Concentrated grape juice – 70 ml, Vitamin C – 0.05 g, Liquid extract of
walnut fruit – 30 ml, Dry extract aronia - 0.025 g, Dry extract rosehip 0.025 g

Sorbic acid

Litoral Universitet
İnnovasiya Şirkəti

Bolqarıstan

11.02.2019

Müsbət

Rusiya

25.02.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ornovin (tablet №30) adlı məhsul beynin
funksional vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: istifadə yaş həddinin göstərilməsi zəruridir (böyüklər)
Ekspertizaya təqdim olunmuş Osteohard (tablet №30) adlı məhsul
kalsium və vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə yaş həddinin
dəyişdirilməsi zəruridir (14 yaşdan yuxarı)

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən POLİRONG(şərbət, 150 ml) adlı
məhsul immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşdırmavə istifadə üzrə təlimatda bitki inqradientlərinin
elmi(latın dilində) adlarında çox sayda səhvlər olduğundan, korrektə
olunsun.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Polivit (şərbət 100 ml) adlı məhsul
sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Qablaşma üzərində "dərman vasitəsi deyil" ifadəsi ilə yanaşı
"bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ifadəsinin olması, istifadə qaydasında
yaş həddinin göstərilməsi "18 yaşdan yuxarı" zəruridir.

Pover-SAQ

Çeynəmə
tablet

2x15

S-acetyl L- glutathione 200 mg

Mannitol, xylitol, microcrystalline
cellulose, mono and diglycerides of
fatty acids, silicon dioxide, magnesium
salts of fatty acids, flavour, Acesulfame
K, citric acid,

Probiocsin

Kapsul

1

Lactic acid and bifido bacteria complex (Biﬁdobacterium biﬁdum,
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum,
Lactobacillus rhamnosus, Enterococcus faecium, Streptococcus
thermophilus, Biﬁdobacterium longum) - 2x109 CFU, Saccharomyces
boulardii - 2x109 CFU

Maltodextrin, inulin, gelatin, titanium
dioxide

Primea Limited

İngiltərə

20.02.2019

Müsbət

Propinex

toz

5qx10

Inuline – 2000 mg, lactobacillus acidophilus – 100000 CFU,
bifidobacterium longum – 100000 CFU

Maltodextrin, orange flavour

Vega İlaç Koz.Gida
İmalat
San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə

07.02.2019

Müsbət

Prudens D3

məhlul

15 ml

Vitamin D3 - 50000 IU (1000 UI/10 drops)

Sunflower seed oil, Mix of tocopherols

Salix SrL

İtaliya

06.02.2019

Müsbət

Gricar Chemical
SRL

İtaliya

19.02.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim edilmiş Pover-SAQ (şeynəmə tablet, №30) adlı
məhsul orqanizmi zərərlı maddələrdən qorumaq üçün tövsiyə olunan,
andioksidant təsirə malik BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd:
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "14 yaşdan
yuxarı 1 tablet gündə 1-2 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi
zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Probiocsin (kapsul №30) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Propinex (saşe №10) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: qablaşma və istifadə üzrə
təlimatda "hekim təyinatı ilə" ifadəsi götürülsün!
Ekspertizaya təqdim olunmuş Prudens D3 (məhlul 15 ml) adlı məhsul
vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının
yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil. Qeyd: məhsul 6 damcıdan artıq tövsiyə olunduğu
halda yol verilen istehlak həddi aşır. Buna görədə istifadə üzrə təlimatda
"Uşaqlar: raxitin proﬁlaktikası məqsədi ilə gündə 4-10 damcı (400-1000
BV); Raxitin müalicəsi məqsədi ilə gündə 10 damcı və daha artıq"
ifadəsinin götürülməsi zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Sakolin (şərbət 200 ml) adlı məhsul həzm
sistemi xəstəliklərinin profilaktikası məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərm an vasitəsideyil.

Sakolin

Şərbət

200 ml

Foeniculum vulgare – 250 mg, Matricaria chamomilla – 250 mg, Malva
sylvestris – 50 mg, prune juice concentrate – 400 mg, fig juice
concentrate – 250 mg

Xanthan gum, sugar, Water,
Flavouring, Potassium sorbate,
Sodium benzoate, Citric acid

Primea Limited

İngiltərə

26.02.2019

Müsbət

Sambovin Kids

Şərbət

150 ml

Beta Glucan (from mushroom and oats) - 125 mg, Vitamin C - 90 mg,
Vitamin E - 35 mg, Selenium - 125 mcg, Zinc - 21 mg

Sorbitol, Apple syrup, Xanthan gum,
Pineapple flavoring, Lemon flavoring,
Sodium benzoate, Potassium sorbate

Primea Limited

İngiltərə

20.02.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sambovin Kids (şərbət 150 ml) adlı
məhsul immun sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

5x100ml

Sodium Hyaluronate - 0,0100%, Bromelain 2500 Gou - 0,0006%, Zinc
Sulfate Heptahydrate -0,3000%, Disodium Edta - 0,1000%, Sodium
Methylparaben - 0,1000%, Glycolic Extract Of Soja - 0,2000%, Glyceric
Esxtract Of Oat - 1,0000%, Aloe Vera Gel Dec 1 Ox (Aloe Barbadensis
Leaf Juice) - 1,0000%, Imidazolidinyl Urea Sol (16,67% ) - 1,0000%,
Parfum (Rosa Rossa 6/93) - 1,2000%, Polisorbate 20 - 0,2000%,
Lacticacid - 0,1000%, Chlorhexidine Digluconate (20%) - 0,5000%

water (91,8894%)

D&Fisher Co LTD

Kipr

08.02.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sanovag (məhlul 100 ml №5) adlı məhsul
vaginal mikrofloranı yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan tibbi vasitə
olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil

Sanovag

Sanuren

Sedariks

məhlul

Tablet

Kapsul

15 x 2

3x10

Orthosiphon (Orthosiphon stamineus Bent.) leaf dry extract std. 0,1% as
sinensetin - 70 mg, Peppermint (Mentha x piperita L.) leaf dry extract std.
0,5% essential oil - 70 mg, Pinus pinaster Aiton bark dry extract std. 95% Vegetal magnesium stearate, Silica,
OPC - 40 mg, Hop (Humulus lupulus L.) inflorescence dry extract std. Microcrystalline cellulose, PVP, Glazing
agents, Pregelatinized modified starch ,
0,1% flavonoids calc. as rutine - 70 mg, Corn (Zea mays L.) silk dry
extract std. DER 4:1 - 50 mg, Borneol - 15 mg, Carrot (Daucus carota
talc , glycerol, shellac
L.) root dry extract std. DER 4:1 - 25 mg, Origanum (Origanum vulgare
L.) leaf essential oil - 10 mg, Magnesium citrate - 25 mg

Polysorbate 80, Beeswax, Sunflower
oil, Gelatin, Moisture-retaining agent
Stantartlaşdırılmış quru pişikotu ekstraktı (Valerian officinalis) - 87,5 mq
(0,582 mq valeren və asetoksivaleren turşularının məcmusu), badrənc glycerin E-422, Purified water, Sodium
yarpaqlarının (Melissa officinalis) standartlaşdırılmış quru ekstraktı - 35,0 benzoate E-211, iron oxide yellow Emq (2,0 mq rozmarin turşusu)
172, iron oxide black E-172, iron oxide
red E-172, titanium dioxide E-171

Gricar Chemical
SRL

Minskinterkaps

İtaliya

Belarus

19.02.2019

07.02.2019

Müsbət

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sanuren (tablet №30) adlı məhsul sidikcinsiyyət sisteminin funksional fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və
istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: istifadə qaydasında yaş həddinin göstərilməsi zəruridir (18
yaşdan yuxarı)

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sedariks (kapsul №30) adlı məhsul MSS
fəaliyyətini və yuxunu yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyi.l Qeyd: istifadə üzrə təlimatda "Qidaya bioloji aktiv
əlavə" ifadəsinin dəyişdirilərək "bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ifadəsi
ilə əvəz olunması, qablaşma üzərində xarici dildə olan məlumatların
Azərbaycan dilində də olm asızəruridir.

Selevef

Skin-cap

Smart D

Tablet

Krem

Daxilə qəbul
üçün məhlul

3x10

50 qr

30 ml

Selenium - 100 mcg, Zinc - 15 mg, Vitamin A - 1000 mcg, Vitamin C - 90
mg, Vitamin E - 45 mg, Vitamin B6 - 2.2 mg

Magnesium stearate, croscarmellose
sodium, microcrystalline cellulose,
tricalcium phosphate, Opadry white
85F18422

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

08.02.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Selevef (tablet №30) adlı məhsul
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının
yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.

Zinc Pyrithione 0.2 g, Ceramides 2 g, Bisabolol 0.5 g

Aqua, İsopropyl Palmitate, Diethylhexyl
Carbonate, Sucrose cocoate,
Polyglyceryl-3 Methylglucose
distearate, Glycerin,
Cyclopentasiloxane, Glyceril stearate,
Propylene glycol, Diazolidinyl urea,
Methylparaben, Propylparaben, Stearyl
alcohol, Methyl gluceth-20, BHT,
Tocopheryl acetate, Parfum

Chemigroup
France

Fransa

27.02.2019

Müsbət

Skin-kap, yerli istifadə üçün krem, 50 g, tubda N1, dərinin
nəmləndirilməsi üçün tövsiyyə olunan kosmetik vasitələrə aid olub,
tərkibivə istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: Məhsulun yekun qablaşmasında və istifadə təlimatında "Uzun
müddətli istifadəsi tövsiyyə olunmur" yazısının olması zəruridir.

D-alpha tocopherol, Sunflower
(Helianthus anuus) oil

Vitamin Grup İlaç
Makina Kozamtik
Bitkisel və Tarım
Ürünleri Gida
Turizm İth. İhr. San
ve Tic. Ltd. Şti

Cholecalciferol 4 mg (Vitamin D 160000 IU)

Türkiyə

18.02.2019

Müsbət

Solidofol

Tablet

15 x 2

Microcrystalline cellulose, Maltodextrin,
Vegetable magnesium stearate, Silica,
Folic acid - 400 mcg, Potassium iodide - 164 mcg (of which Iodine - 125
Glazing agents, Acetylated starch,
mcg), Vitamin B12 - 9 mcg
Talc, Titanium dioxide, Shellac,
Ammonium hydroxide, Glycerol

Solidoste

Tablet

3 x 10

Vegetable magnesium stearate, Silica,
Calcium - 650 mg, Vitamin D3 - 400 IU, Zinc oxide - 8,7 mg (Zinc 7 mg), Glazing agents, Acetylated starch, Talc,
L-lisine - 50 mg
Titanium dioxide, Shellac, Ammonium
hydroxide, Glycerol

Gricar Chemical
SRL

İtaliya

20.02.2019

Müsbət

Solidovit B

Tablet

(15 x 2)

Folic acid - 400 mcg, Vitamin B1 - 5 mg, Vitamin B2 - 5 mg, Vitamin B6 - Maltodextrin, Microcrystalline cellulose,
6 mg, Vitamin B12 - 9 mcg, Vitamin B3 - 20 mg, Vitamin B5 - 10,5 mg,
Vegetable magnesium stearate, Silica,
Biotin - 100 mcg
Glazing agents

Gricar Chemical
SRL

İtaliya

26.02.2019

Müsbət

Spirgen

Subalin

Şərbət

Suspenziya
hazırlamaq
üçün toz

150ml

Trigonella foenum graecum extract 275 mg, Spirulina maxima extract
275 mg, Cichorium endivia extract 275 mg, Nasturtium officinalis extract
275 mg, Vitamin C 12 mg, Vitamin B12 0.375 mg, Copper (Copper
gluconate) 0.28 mg, Curcuma longa essential oil 0.009 mg, Zingiber
officinale essential oil 0.008 mg

Sporları və canlı mikrob hüceyrələri – 1•109 CFU-dan az olmayaraq;

sorbitol (E420), glycerol (E422),
potassium sorbate (E202), sodium
benzoate (E211), polysorbate 80
(E433), flavouring pineapple, water

fruktoza, silisium dioksid, natrium sitrat,
kristallik şəkər (saxaroza).

Gricar Chemical
SRL

İtaliya

19.02.2019

Müsbət

Fortex
Nutraceutical LTD

ƏM BİOFARMA
MMC

Bolqarıstan

Ukrayna

05.02.2019

07.02.2019

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Smart-D ( daxilə qəbul üçün
məhlul,30 ml) adlı məhsul D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır, öz tərkibi və istifadə
qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Solidofol (tablet №30) adlı məhsul fol
turşusu, yod və vitamin B12-nin əlavə mənəyi kimi tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə
istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə
qaydasının dəyişdirilərək "14 yaşdan yuxarı 1 tablet gündə 1 dəfə"
olması zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Solidoste (tablet №30) adlı məhsul
kalsium və vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Solidovit B (tablet №30) adlı məhsul B
qrup vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Mənfi

Ekspertizaya təqdim edilmiş Spirgen (şərbət, 150 ml) adlı məhsul
İştahanın stimullaşmasına, həzm prosesinin yaxşılaşmasına, bağırsaq
mikroflorasının normallaşmasına kömək edən vasitə olub, tərkib və
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun
tərkibində olan B 12 vitamini gündəlik istehlakın yol verilən maximal
istifadə həddini aşır (tövsiyə olunan miqdar 9 mkq).Bundan başqa,
məhsulun tərkibində olan bitkilərin bitki xammalı qeyd edilməyib və bitki
mənşəli inqredientlərin hansı bioloji fəal maddəyə görə standartlaşması
göstərilməyib(bu səbəbdən bitki komponentlərinin BFMQƏ-də istifadə
dozasını hesablamaq mümkün deyil).Həmçinin, tərkibə aid sənəd ilə
qablaşma və istifadə üzrə təlimatda uyğunsuzluq aşkar edilmişdir.Belə
ki, tərkibə aid sənəddə məhsulun tərkibində 0.28 mq "Mis" inqredienti
olduğu qeyd edildiyi halda, qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
istifadə üzrə təlimatda 0.28 mg "Mis qlükonat" inqredienti olduğu qeyd
edilib.

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Subalin(suspenziya hazırlamaq üçün
toz- saşe, №10) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının normallaşması
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd: məhsulun 4 yaşa qədər uşaqlarda istifadəsinə dair təhlükəsizliyi
ilə bağlı müvafiq sənədlərin təqdim edilməməsi səbəbindən İstifadə üzrə
təlimatda "İstifadə qaydası və tövsiyə olunan doza" bəndində "doğulduğu
gündən 1 saşe gündə 2 dəfə" yazısı" 4-14 yaş uşaqlar - 1 saşe gündə
2 dəfə." yazısı ilə əvəz olunsun; "Ehtiyat tədbirləri" bəndində "Hamiləlik
və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə
məsləhətləşin." cümləsi" 4 yaşına kimi uşaqlar üçün, hamiləlik və
laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə
məsləhətləşin." cümləsi ilə əvəz olunsun.

Subalin

Subalin-Forte

Sun Drops

Super Cool Comfort Bal +
Limon

Super Cool Comfort
Exineziya + Mentol

məhlul
hazırlamaq
üçün toz

Kapsul

Damcı

sorma tablet

sorma tablet

Super Cool Comfort Mentol +
sorma tablet
Adaçayı

Super Cool Comfort Mentol +
sorma tablet
Evkalipt

Suvastin

2 plastik
konteynerdə

Kapsul

30ml

(2 x 12)

(2 x 12)

(2 x 12)

(2 x 12)

(10 x 3)

Sporları və canlı mikrob hüceyrələri – 1•109 CFU-dan az olmayaraq;

kristallik şəkər (saxaroza), natrium
sitrat.

Sporları və canlı mikrob hüceyrələri – 2•109CFU-dən az olmayaraq;

mikrokristallik sellüloza, krospovidon,
silisium dioksid, natrium sitrat,
maqnezium stearat, kristallik şəkər
(saxaroza).

D3-100 IU

Menthol - 0.51%, Honey - 0.14%, Lemon extract - 0.10%

Menthol - 0.45%, Echinacea extract - 0.25%

Menthol - 0.51%, Sage Oil - 0.10%

Menthol - 0.51% , Eucalyptus Oil - 0.79%

ƏM BİOFARMA
MMC

ƏM BİOFARMA
MMC

Su, Fruktoza, Natrium sorbat, Limon
turşusu, Sukraloza, banan

İnalme S.r.L

Sugar, Glucose, Food colours

İNDO Trade
International

Sugar, Glucose, Food colours

Sugar, Glucose, Food colours, Citric
acid.

Sugar, Glucose, Food colours

Chamomile dry extract - 50 mg, Pancreatin - 155 mg (Lipase - 6750
Microcrystalline cellulose, Magnesium
PhEur; Amylase 6300 PhEur; Protease - 450 PhEur), Pepsin 1 : 10000 stearate, Colloidal silicon dioxide,
Gelatin
10 mg, Bromelain 1200 GDU/g - 100 mg, Papain- 100 mg

İNDO Trade
International

İNDO Trade
International

Ukrayna

Ukrayna

İtaliya

Hindistan

Hindistan

Hindistan

05.02.2019

07.02.2019

07.02.2019

28.02.2019

28.02.2019

28.02.2019

Müsbət

Müsbət

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Subalin(məhlul hazırlamaq üçün toz
şüşə flakonda, N 10) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasının
normallaşması üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsideyil.
Qeyd: məhsulun 4 yaşa qədər uşaqlarda istifadəsinə dair təhlükəsizliyi
ilə bağlı müvafiq sənədlərin təqdim edilməməsi səbəbindən İstifadə üzrə
təlimatda "İstifadə qaydası və tövsiyə olunan doza" bəndində "doğulduğu
gündən 1 flakon gündə 2 dəfə" yazısı" 4-14 yaş uşaqlar - 1 flakon
gündə 2 dəfə." yazısı ilə əvəz olunsun; "Ehtiyat tədbirləri" bəndində
"Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi
zamanı həkimlə məsləhətləşin." cümləsi" 4 yaşına kimi uşaqlar üçün,
hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı
həkimlə məsləhətləşin." cümləsi ilə əvəz olunsun.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Subalin Forte (kapsul, №10) adlı
məhsul bağırsaq mikroflorasının normallaşması üçün tövsiyə olunan
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi
və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sun Drops(daxilə qəbul üçn məhlul
damcı, 30 ml) adlı məhsul D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır VƏ öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Super Cool Comfort Bal + Limon (tablet
№24) adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək kimi halların profilaktikasında
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Super Cool Comfort Exineziya + Mentol
(tablet №24) adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək kimi halların
profilaktikasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: "Echinacea" bitkisinin Azərbaydan dilində düzgün yazılış forması
"Exinasea"-dır.

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Super Cool Comfort Mentol + Adaçayı
(tablet №24) adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək kimi halların
profilaktikasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: İstifadə yaş həddinin dəyişdirilməsi zəruridir (18 yaşdan yuxarı)

İNDO Trade
International

Hindistan

28.02.2019

Müsbət

SC Laboratoarele
Remedia SRL

Rumıniya

26.02.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Super Cool Comfort Mentol + Evkalipt
(tablet №24) adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək kimi halların
profilaktikasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil
Ekspertizaya təqdim olunmuş Suvastin (kapsul №30) adlı məhsul həzmi
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının
yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə
dərm an vasitəsideyil.
Qeyd: İstifadə qaydasında istifadə yaş həddinin göstərilməsi zəruridir
(14 yaşdan yuxarı)

Trammalife

Unikomb

Gel

toz

100 ml

Glucosamine sulfate – 2 g, Chondroitin sulfate – 1.6 g, Devil's claw
extract – 2 g (50 mg harpagoside), Peppermint essensial oil – 0.1 g,
Menthol – 1 g, Lavander essential oil – 0.2 g

Demineralised water, Carbomer,
Triethanolamine, Phenoxyethanol,
Caprylyl glycol

15x2q

Inuline – 1000 mg, lactobacillus rhamnosus – 2,75 (0,55 x 109 ),
lactobacillus acidophilus – 1,5 mg (0,3 x 109 ), bifidobacterium infantis –
0,75 mg (0,15 mg x 109 )

Maltodextrin, lemon flavor

Cellulose, polyvinylpirrolidone (E 1201),
lactose monohydrate, povidone
(E1201), crospovidone (E1202),
L-arginine 500 mg, Tribulus terrestris extract 250 mg, Maca (Lepedium
Nutraficient green 114A210000,
meyenii) extract 170 mg, Horny Goat Weed (Epimedium sp.) extract 50
croscarmellose sodium, magnesium
mg, Coenzyme Q10 30 mg, Ginseng (Panax ginseng) extract 25 mg
stearate, silicon dioxide, ethyl alcohol,
deionized water

Cydonia doo

Bosniya və
Herseqovina

28.02.2019

Müsbət

Vitamin Grup İlaç
Makina Kozmetik
Bitkisel və Tarım
Ürünleri Gida
Turizm İth. İhr. San
ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

06.02.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Trammalife (gel 100 ml) adlı məhsul oynaq
ağrıları zamanı tövsiyə olunun tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: qablaşma üzərində
və istifadə üzrə təlimatda təsireidici maddələrin miqdarının göstərilməsi
zəruridir.
Ekspertizaya təqdim olunmuş Unikomb (saşe №15) adlı məhsul
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd; qablaşma üzərində
"dərman vasitəsi deyil" və "bioloji fəallığa malik qida əlavəsidir" ifadələri
qeyd olunmalıdır.

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

12.02.2019

Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Unimac (tablet, №30) adlı məhsul
libidonu və reproduktiv funksiyanı effektiv surətdə artırmağa kömək
edən, fiziki və emosional aktivliyi gücləndirən vasitə olub, öz tərkibi və
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun
tərkibində olan Tribulus L. bitkisi BFMQƏ-in tərkibində istifadə üçün
qadağan olunan bitkilərinin siyahısına daxildir (bu bitkinin elmi cəhətdən
hipotoksikliyi, nefrotokskliyi və neyrotoksikliyi sübut olunmuşdur və
yalnız dərman vasitələrinin tərkibində istifadə oluna bilər!).

Glycerin, Sorbitol 70, Disodium EDTA,
Propylene Glycol, Sodium Saccharin,
Methyl Salicylate, Menthol, Purified
Water
Purified Water, Glycerin, Xylitol, Peg40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium
Saccharin, Poloxamer 407, Methyl
Salicylate, Menthol, Blue Soluble
W6002
Purified Water, Disodium EDTA,
Sodium Saccharin, Sorbitol 70,
Glycerin, Propylene Glycol, Methyl
Salicylate, Menthol, Carbopol 980,
Sodium Hydroxide

İntermed S.A.
Pharmaceutical
Laboratories

Yunanıstan

27.02.2019

Müsbət

Unisept Buccal oral drops, yerli istifadə üçün məhlul, 15 ml, flakonda N1,
adlı məhsul ağız boşluğunda yaranan yaraların təmizlənməsi üçün
istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.

İntermed S.A.
Pharmaceutical
Laboratories

Yunanıstan

27.02.2019

Müsbət

Unisept Dental Cleanser, yerli istifadə üçün məhlul, 250 ml, flakonda
N1, adlı məhsul ağız boşluğunun gigiyenası üçün istifadə olunan tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.

İntermed S.A.
Pharmaceutical
Laboratories

Yunanıstan

27.02.2019

Müsbət

Unisept İnterdental Cleanser, yerli istifadə üçün gel, 30 ml, flakonda N1,
adlı məhsul ağız boşluğunun gigiyenası üçün istifadə olunan tibbi
vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.

Urea Peroxide 4.3 %

Glycerin, Propylene Glycol, Sorbitol Sol
70%, Disodium EDTA, Poloxamer 407,
Methyl salicylate, Menthol, Water
Purified, Phosphoric Acid 85%

İntermed S.A.
Pharmaceutical
Laboratories

Yunanıstan

27.02.2019

Müsbət

Unisept Mouthwash, yerli istifadə üçün məhlul, 250 ml, flakonda N1, adlı
məhsul ağız boşluğunun gigiyenası üçün istifadə olunan tibbi vasitələrə
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

30q

Urea Peroxide 10 %

Glycerin, Propylene Glycol, Carbomer,
Disodium EDTA, Sodium Saccharinate,
Methyl Salicylate, Menthol

İntermed S.A.
Pharmaceutical
Laboratories

Yunanıstan

27.02.2019

Müsbət

3x10

Pacran Quşüzümü bitkisinin standartlaşdırılmış ekstraktı-250 mq, DMannoza-200 mq

Bitki yağı, ağ mum, jelatin, qliserin,
təmizlənmiş su, qırmızı dəmir oksid

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

13.02.2019

Müsbət

Unimac

Tablet

3x10

Unisept Buccal Oral drops

Damcı

15 ml

Urea Peroxide 10 %

Unisept Dental Cleanser

məhlul

250 ml

Hydrogen Peroxide 35 % - 2.5144 %, Chlorhexidine Digluconate 20%0.274 %, Cetylpyridinium Chloride 0.05%

Unisept İnterdental Cleanser

qel

30 ml

Sodium Fluoride 0.221 %, Urea Peroxide 11 %

Unisept Mouthwash

məhlul

250 ml

Unisept Oral gel

gel

Urinon-D

Kapsul

Unisept oral gel, yerli istifadə üçün gel, 30 g, flakonda N1, adlı məhsul
ağız boşluğunda yaranan yaraların təmizlənməsi üçün istifadə olunan
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman
vasitəsi deyil.
Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən URİNON-D (kapsul №30) adlı
məhsul böyrək xəstəliklərinin iltihabi proseslərində köməkçi vasitə kimi
tösiyə olunan BFMQƏ iolub, onun tərkibində olan təsiredici
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi
deyil.
Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada Vaccinium
macrocarpon bitkinin Azərbaycan dilində adı düzgün yazılsın:Mərcani.
İstifadə üzrə təlimatda: dosyedə Mərcani ekstraktının
standartlaşdırılması haqqında heç bir məlumat olmadığı üçün
"standartlışdırılmı" sözü ləğv olunsun.BFMQƏ-lərin farmakoloji
xüsusiyyətləri olmadığı üçün bu termin və bununla bağlı "farmakoloji
qrup" bəndi ləğv olunsun; dozalanmada -"böyüklər" sözü əlavə
olunsun;“Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”;
“Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin”; “BFMQƏ normal qidalanmanı
əvəz etmir” yazıları əlavə olunsun.

Ursolin

Kapsul

(5x10)

Ursodeoxycholic acid - 250 mg

DHA - 100 mg, EPA - 200 mg, Potassium orotate - 200 mg, Magnesium
(source: Mg oxide) - 120 mg, Inositol - 80 mg, Vitamin E natural (d-alphatocopherol) - 40 mg, Vitamin B3 (Nicotinamide) - 30 mg, Coenzyme Q10 25 mg, Dihydroquercetin -20 mg, Selenium (source: sodium selenite) 150 mcg

Vascard

Kapsul

10 x 3

Vertex plus

Tablet

-

lecithin (Solek B-10) E 322, beeswax E
901, Sunflower oil, Gelatin, glycerin E
422, Purified water, methyl
parahydroxybenzoate E 218, titanium
dioxide E 171, Sunset yellow yellow E
110

sunflower oil, sunflower lecithin,
softisan, beeswax, gelatin, glycerin,
iron oxide, titanium dioxide.

Glucosamine sulphate - 500 mg, Chondroitine sulphate - 400 mg,
Magnesium stearate, Microcrystalline
Methylsulfonylmethane - 375 mg, Zinc (as Zinc gluconate - 67.7 mg ) - 10
cellulose, Sorbitol, Talc
mg

Vipaxon

Tablet

(10 x 3)

Phosphatidylserine 50% - 100 mg, Folic acid - 250 mcg, Pantothenic
acid (Vitamin B5) - 15 mg, Pyridoxine HCl (Vitamin B6) - 6 mg, Thiamine
Mononitrate (Vitamin B1) - 5 mg, Riboflavine (Vitamin B2) - 5 mg,
Cyanocobalamine (Vitamin B12) - 9 mcg

Vitcofol

Kapsul

3x10

Fe-fumarat-122.5 mg, Sink-7.5 mg, Fol turşusu-0.40 mg, Vitamin B120.0075 mg,Vitamin B6-1.5 mg,

Tablet

15 x 2

Zishel Rose Forte

inyeksiya
üçün gel

1x1ml

Sodium hyaluronate -20 mg/ml, Lidocaine hydrochloride -3 mg/ml

Zishel Rose Mild

inyeksiya
üçün gel

1 ml x 1

Sodium hyaluronate -20 mg/ml , Lidocaine hydrochloride - 3 mg/ml

Zishel Rose Touch

inyeksiya
üçün gel

1 ml x 1

Sodium hyaluronate -20 mg/ml , Lidocaine hydrochloride -3 mg/ml

Belarus

12.02.2019

Müsbət

Primea Limited

İngiltərə

20.02.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vascard (tablet №30) adlı məhsul omeqa
3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə üzrə təlimatda
"farmakoloji qrup" ifadəsinin götürülməsi zəruridir.

Koç
Pharmaceuticals
Co.Ltd

Türkiyə

27.02.2019

Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vertex plus (tablet №30) adlı məhsul
sümük və qığırdaq toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini
aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsideyil.

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vipaxon (tablet №30) adlı məhsul B qrup
vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının
yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil.

Maltodextrin, microcrystalline cellulose,
croscarmellose sodium, silicon dioxide,
vegetable grade magnesium stearate,
ethyl cellulose,
hydroxypropilmethylcellulose, glycerin
eur vegetable grade, medium chain
triglycerides, oleic acid, ammonium
hydroxide, sodium alginate, stearic acid

Primea Limited

İngiltərə

26.02.2019

Müsbət

Maqnesium steart, Silisium dioksid,
Sellüloza 102

Biofaktor Sp.z.o.o

Polşa

13.02.2019

Xitam
verilən
müraciətlər

Boswellia gumresin ((Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.) d.e. std. 65%
boswellic acids) - 125 mg, Fennel seeds ((Foeniculum vulgare Mill. var. Vegetable magnesium stearate, Silica,
Glazing agents, Acetylated starch, Talc,
dulce D.C.) d.e. std. 0,9% essential oils) - 75 mg, Grapefruit seeds
((Citrus x paradise MACFAD) d.e. std. 50% bioflavonoids) - 70 mg,
Titanium dioxide, Shellac, Ammonium
Pumpkin seeds ((Cucurbita maxima Duchesne) d.e. std. Drug/Extract
hydroxide, Glycerol, Microcrystalline
4:1) - 75 mg, Cinnamon leaf ((Cinnamomum zeylanicum Blume) essential
cellulose
oil) - 12,5 mg

Xoledocvin

Minskinterkaps

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ursolin (kapsul, N 50)adlı məhsul öd
daşlarının əmələ gəlməsinin qabağını alan və qaraciyərin fəalyyətini
qoruyucu kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini
aşmır və öz tərkibivə istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsideyil.
Qeyd:Məhsula dair ilkin müraciətlə bağlı tərəfimizdən mənfi rəy
verilmişdir. Öncədən mənfi rəy verilməsinin səbəbi Azərbaycan
Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda
adı çəkilən məhsul ilə tərkibi eyni olan bir neçə dərman vasitələrinin
olmasıdır. Lakin ərizəçi tərəfindən olan müraciətlə bağlı təqdim olunmuş
normativ sənədlərin yenidən ekspertizası onun istehsalçı ölkədə
BFMQƏ kimi qeydiyyatdan keçməsini, yüksək keyfiyyətini və müvafiq
ədəbiyyat mənbəyinə istinad edərək(Colombo C, Battezzati PM,
Crosignani A, Assaisso M, Ronchi M, Giunta A, 1990. Effects of taurine
and ursodeoxycholic acid on liver function tests in patients with cystic
fibrosis. Acta. Univ. Carol. [Med] (Praha), 36(1-4), 148-151) məhsulun
tərkibində əsas təsiredici maddə olan ursodezoksixol turşusunun əksər
ölkələrdə bioloji fəallığa malik olan qida əlavələri kimi istifadə olmasını
aşkar etmişdir. Bu maddə - təbii öd türşularına aid olub, zəhərli, narkotik,
güclü təsirə malik olan maddələrə aid deyl, hepatoprotektiv təsirlidir, öd
daşlarının əmələ gəlməsinin qabağını alır, qaraciyəri qoruyur və insan
ömrünü uzadır. Deyilənləri nəzərə alaraq, istisna hal kimi, adı çəkilən
məhsula əvvəlcədən verilm iş m ənfirəyin dəyişdirilm əsinizəruribilirik.

Gricar Chemical
SRL

İtaliya

19.02.2019

Müsbət

Sodium chloride, Water

Meditech Co, Ltd

Cənubi
Koreya

12.02.2019

Müsbət

1,4-Butanediol diglycidyl ether (BDDE),
Sodium Chloride, Purified Water

Meditech Co, Ltd

Cənubi
Koreya

27.02.2019

Müsbət

Meditech Co, Ltd

Cənubi
Koreya

27.02.2019

Müsbət

1,4-Butanediol diglycidyl ether (BDDE),
Sodium Chloride, Purified Water

Ekspertizaya təqdim olunmuş Xoledocvin (tablet №30) adlı məhsul həzm
sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə
dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə qaydasında istifadə yaş həddinin
göstərilməsi (14 yaşdan yuxarı) zəruri hesab olunur
Zishel Rose Forte, inyeksiya üçün gel, 1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş
şprisdə N1, kosmetoloqiyada üz dərisinin korreksiyası üçün istifadə
olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən
dərman vasitəsi deyil.
Zishel Rose Mild, inyeksiya üçün gel, 1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş
şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.
Zishel Rose Touch, inyeksiya üçün gel, 1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş
şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə
əsasən dərman vasitəsi deyil.

Z-Relaxo

Kapsul

Valerian root extract-100 mg, Passiflora leaf extract-105 mg, Hops
flower extract-60 mg, lemon balm leaf extract-15 mg, StJohns Wort
extract-15 mg, Magnesium citrate-50 mg, Vitamine B6-2 mg

jelatin kapsul, Mikrokristalik sellüloza,
Maqnezium stearat

Vefa İlaç San. ve
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə

04.02.2019

Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Z-Relaxo(kapsul №30) adlı məhsul
MSS- nə sakitləşdirici üçün tövsiyə edilən BFMQƏ, onun tərkibində olan
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman
vasitəsideyil.
Qeyd:Qablaşdırmanın üzərində "istifadə qaydaları" bəndində İstifadə
üzrə təlimata uyğun olaraq "1 kapsuldan gündə iki dəfə və ya 2 kapsul
axşam yatmazdan əvvəl" korrektə olunsun.

