
ԱՌԱՆՑ ԴԵՂԱՏՈՄՍԻ ՏՐՎՈՂ ԴԵՂԵՐԻ ԽՄԲԵՐ

ՑԱՎԱԶՐԿՈՂ,  ՀԱԿԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ, ՋԵՐՄԻՋԵՑՆՈՂ ԴԵՂԵՐ

պարացետամոլ ( պանադոլ, ցետամոլ, ցեֆեկոն, էֆերալգան, պարամոլան, ցետամոլ),
մետամիզոլ (անալգին),
ացետիլսալիցիլաթթու (ասպիրին,ուպսարին),
իբուպրոֆեն (բրուֆեն, նուրոֆեն, միգ, իբուպար, իբուֆեն, պերուֆեն, նուրոտոն, ֆասպիկ,
կաֆետին լեդի, իբունոկ, իզիգել),  դեքսկետոպրոֆեն (դեքսալգին),
համակցություններ՝ ասկոֆեն, ցիտրամոն, նևրալգին,  սոլպադեին ակտիվ, պանադոլ
էքստրա, քաֆետին էսսի նեքստ, այլ՝գլուկոզամին և քոնդրոիտին պարունակող դեղեր
(խոնդրո ռից, թերաֆլեքս, ստրուկտում, արտրա ֆորտե), նուկլեո ֆորտե

ՏԵՂԱՅԻՆ  ՑԱՎԱԶՐԿՈՂ  ԴԵՂԵՐ

կետոպրոֆեն, դիկլոֆենակ (վոլտարեն, վուրդոն, նակլոֆեն, օլֆեն, դիկլակ,
դիկլարեն,կլաֆեն), ացեկլոֆենակ (աիրտալ), ֆենիլբուտազոն (բուտադիոն), ինդոմետացին,
ինդովազին, էսպոլ, ռեպարիլ, արմալգոն, բենգեյ, դիպհիտ, ապիզարթրոն, վիպերալ,
կապսիկամ, վիպրոսալ, նայատոքս, դիմեքսիդ, դիպ ռելիֆ, ֆինալգոն, գևկամեն

ՍՊԱԶՄՈԼԻՏԻԿՆԵՐ

պապավերին,  դրոտավերին (նո-շպա, նո-շպա ֆորտե, նոշ-արփի), սպազմոլ, պղպեղային
անանուխի ոգեթուրմ,
համակցություններ՝ սպազմալգոն, սպազմոբլոկ, սպազգան, սպազմատոն, անդիպալ,
տեմպալգին

ՄՐՍԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  ՀԱՐԲՈՒԽԻ   ԴԵՂԵՐ

գրիպոստադ,  գրիպոֆլյու,  անտիֆլու, ֆերվեքս, քոլդրեքս, անտիգրիպին, անտիքոլդ,
թերաֆլյու, լինկաս օռվի, քաֆետին քոլդ, կորոլդ-աստերիա, մաքսիքոլդ, վոկհարդ քոլդ ռելիֆ,
գրիպպոտոն, էքսեդրին, ռինզա, ֆլյուրեմանվի,անվիռեմ

ԲԵՐԱՆԻ  ԽՈՌՈՉԻ   ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԲՈՒԺՄԱՆ ԴԵՂԵՐ

քլորհեքսիդին (բիսի, դենտահեքս, հեքսիլոք դենտա)
համակցություններ՝ էլուդրիլ, հեքսիմետ դենտա, հեքսիլոք դենտա մենթոլ, հեքսիմետ դենտա
մենթոլ, մետրոմեզոլ դենտ, ստոպանգին, հեքսորալ, խոլիսալ, տանտում վերդե, սոլկոսերիլ
դենտալ, դենտինոքս, լիզոբակտ, ստոմագել, կամիստադ, մարասլավին,  սանագել, գրամիդին,
անգինովագ, տրախիսան, անգալ կիտրոն, ակվա մարիս, ֆալիմինտ, սեպտոլետե, օրասեպտ,
ստրեպտսիլս, թերաֆլյու լար, հեքսասպրեյ, անտի անգին, կամետոն, հեքսալիզ

ՀԱԿԱՀԱԶԱՅԻՆ ԵՎ  ԽՈՐԽԱԲԵՐ  ԴԵՂԵՐ

հերբիոն, բրոնխիկում, դր էայս բրոնխոսեպտ, մուկալտին, պրոսպան հազի դեմ, հեդելիքս,
ումկալոր, ալտե, լինկաս, կոդելակ բրոնխո, տրավիսիլ, դոկտոր մոմ, դեղահատեր հազի դեմ,
նո դոլ բրոնխո, ացց, ֆլուիմուցիլ, բրոմհեքսին, բրոնխոբոս, ֆլուիֆորտ, ամբրոքսոլ
(աբրոբիոն, ամբրոհեքսալ, լազոլվան, ֆլավամեդ, հալիքսոլ, աքսոլ), սինեկոդ, օմնիտուս,
լիբեքսին, բրոնխոբրյու, էքսպեկտորանտ, ստոպտուսին, դիմեկս



ՀԱԿԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ

ռեմանտադին, օքսոլին քսուք, ացիկլովիր քսուք (հերպևիր, զովիրաքս), պենցիկլովիր,
հերպֆերոն, կագոցել, արբիդոլ, ինգավիրին, ամիքսին, լավոմաքս, էրգոֆերոն

ԱԿԱՆՋԻ  ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԴԵՂԵՐ

օտիբրյու, օտիպաքս, օտոֆիքս, օտիրելաքս, ֆուրալգին, օտիկային

ՔԹԻ ԿԱԹԻԼՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ԴԵՂԱՁԵՎԵՐ

ֆենիլէֆրին(նազոլ կիդս), օքսիմետազոլին (նազիլոք, նազիվին, նազոլ, նոզակար, օքսիվին),
քսիլոմետազոլին (գալազոլին, գալոզիլոք, գրիպոստադ ռինո, դլիանոս, ռինոմարիս,
ռինոստոպ, սնուպ, տիզին, տոնոզոլին, քսիմելին,օտրիվին, գրիպպոտոն ), նաֆազոլին
(նաֆթիզին, սանորին, սանտոլ, պրոկուլին), մորեալ, սալիպան, սալին, համակցություններ՝
սեպտանազալ, դելուֆեն, սեպտոակվա, պինոսոլ, վիբրոցիլ, քսիլոպան

ԱՉՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԴԵՂԵՐ

արցունք բնական, ալբուցիդ, օֆտագել, պրոկուլին, մոնտեվիզին, վիզին, վիզոպտին, լեկրոլին

ՍՏԱՄՈՔՍԻ ԹԹՎԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՋԵՑՆՈՂ ԴԵՂԵՐ (թթվայնության բարձրացման հետ
կապված դիսպեպտիկ երևույթներ, այրոց)

ալմագել, ալմագել Ա, ալմագել նեո,  ֆոսֆալյուգել, մաալոքս, ստոմալոքս,  ռեննի, գևիսկոն,
ռուտացիդ

ԼԵՂԱՄՈՒՂ, ԼՅԱՐԴԱՊԱՇՏՊԱՆ ԴԵՂԵՐ

ալոխոլ,  կարսիլ, լեգալոն, էսսենցիալե ֆորտե, խոֆիտոլ, հեպաբել, խոլոսաս, օդեստոն,
ռեզալուտ պրո, էսլիվեր ֆորտե,  էսլիդին, բոնջիգար,

ՓՈՐԿԱՊՈՒԹՅԱՆ  ԲՈՒԺՄԱՆ  ԴԵՂԵՐ

սենադե, սենադեքսին, ռեգուլաքս, գուտալաքս. գլիցերին մոմեր, գլիցելաքս,  չոկոլաքս,
ֆրանգուլաքս, բիսակոդիլ, մագնեզիումի սուլֆատ, միկրոլաքս,  լակտուլոզ (դյուֆալակ,
լաքսալակ, պերիստալիդ, տրանսուլոզա),  մակրոգոլ ( ֆորտրանս, ֆորլաքս)

ԴԻԱՐԵԱՅԻ (ՓՈՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)  ԲՈՒԺՄԱՆ   ԴԵՂԵՐ

լոպերամիդ (իմոդիում),  ռեհիդրոն, սմեկտա, նեոսմեկտին,  ակտիվացված ածուխ,
բիֆիդումբակտերին, բիֆիֆորմ, լակտո ջի, լինեքս, էնտերոլ, էնտերոժերմինա, ացիպոլ,
էնտոբան

ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ

պանկրեատին  (կրեոն, մեզիմ ֆորտե, եուրոբիոլ, պանգրոլ, պանզինորմ, պանզինորմ ֆորտե,
պանկրեոֆլատ), յունիէնզիմ



ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  ԱՅԼ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ  ԲՈՒԺՄԱՆ  ԴԵՂԵՐ

սիմետիկոն (բոբոտիկ, դիսֆլատիլ, էսպումիզան) գաստրիտոլ,  համակցություններ (բեյբինոս,
մետեոսպազմիլ)

ԹՈՒԹՔԻ (ՀԵՄՈՐՈՅ)  ԲՈՒԺՄԱՆ  ԴԵՂԵՐ

անեսթեզոլ, անուզոլ, օլեստեզին, ռելիֆ, ուլտրապրոկտ, շիկատակի հանուկով մոմիկներ,
չիչխանի յուղով մոմիկներ, դոքսիպրոկտ, պրոկտոմեդ, պրոկտո-գլիվենոլ, հեպաթրոմբին Հ,
իխթիոլ մոմիկներ

ՀԱՆԳՍՏԱՑՆՈՂ  ԴԵՂԵՐ

կորվալոլ, վալոկարդին, վալիդոլ, կատվախոտի հանուկ, առյուծագու ոգեթուրմ, ալոճի
ոգեթուրմ, գլիցին, պերսեն,  կորսիզ, մելքսեն, լոտոսոնիկ, սեդավիտ, վալուսեդ, ներվոմիքս,
վալերիանա ֆորտե, սոմնա ռից

ԱՐՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ  ԱԶԴՈՂ ԴԵՂԵՐ

ացետիլսալիցիլաթթու 75-300 մգ (ասպիկոր, ասպիրին կարդիո, տորմբո աս, թրոմբասպին,
պերկոր, տրոմբոպոլ), ացետիլսալիցիլաթթվի և մագնեզիումի համակցություններ
(կարդիոմագնիլ, կարդիոլայֆ), հեպարին պարունակող արտաքին օգտագործման քսուքներ
(լիոտոն, հեպաթրոմբին, թրոմբլես, վենոլայֆ)

ԱՆՈԹԱՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԴԵՂԵՐ

ֆլեբոդիա, տրոքսեռուտին, տրոքսեվազին, ասկորուտին, դետրալեքս, պելեթրոցին պլյուս,
ֆլեբավեն, գինկոր ֆորտ, էսկուզան, էսկուվեն

ԱՐՅԱՆ  ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ  ԱԶԴՈՂ ԴԵՂԵՐ

բիլոբիլ, գինկոֆար, տանական, գինկգո բիլոբա, վիտրում մեմորի, տեբոկան

ՀԱԿԱԱԼԵՐԳԻԿ  ԴԵՂԵՐ

տավեգիլ, սուպրաստին, ալերգոզան, ֆենիսիտիլ,կեստին, պսիլո պալզամ,  ցետիրիզին
(ալեր, զոդակ, լետիզեն, պարլազին, զիրտեկ), լևոցետիրիզին (զիրտեքսիզ, կոնտրահիստ,
պոլեզին, ցեզերա, քսիզալ, զոբրալ), լորատադին (կլարիսենս, կլարիտին, էրոլին, լոմիլան),
դեսլորատադին (դարեք, դեսա, էրիուս, կլարիքսիզ, լորդեստին), դիազոլին, ալերգոդիլ,
թելֆաստ, ֆեքսոդին,ֆենկարոլ

ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐ  ԵՎ ՄԻԿՐՈԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ

վիտամիններ Ա, Ե, Ց, ասկորբինաթթու գլյուկոզով, բենֆոթիամին, կալցիումի գլյուկոնատ,
մագնեզիում, մագնեզիումի օրոտատ,
պոլիվիտամիններ և միկրոէլեմենտներ (աեվիտ, ամիվիտ,  կալցիում Դ3, կալցեմին, վիտրում,
պիկովիտ, մուլտի տաբս, մուլտիմաքս, սուպրադին, էլեվիտ պրոնատալ, պրեգնավիտ,
կոմպլիվիտ, մակրովիտ, տրիովիտ, անգիովիտ, պրեֆետալ, օլիգովիտ, կալցինովա, մագնե
Բ6, մագնելիս Բ6, բիոլեկտրա մագնեզիում, պանագին, ասպարկամ, մագներոտ,ձկան յուղ),
յոդբալանս



ԿԵՆՍԱԽԹԱՆԻՉՆԵՐ ԵՎ ԱՆԱԲՈԼԻԿՆԵՐ

պանտոկրին, ապիլակ, ստիմոլ, էլեութերոկոկ հեղուկ հանուկ, վիտանգո, կալիումի օրոտատ,
ինտելան, հերբիոն ժենշեն

ԻՄՈՒՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ԴԵՂԵՐ

պոլիօքսիդոնիում, գրիպֆերոն, ֆլոգէնզիմ, վոբէնզիմ

ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ  ԴԵՂԵՐ

Ֆեմիլեքս, վագինորմ, դեպանթոլ, հեքսոսեպտ, հեքսիկոն, զիդին, բետադին,
ֆարմատեքս,տանտում ռոզա, ֆեմինոն, պոստինոր, էսկապել

ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ  ԴԵՂԵՐ

սոլիդագորեն, լեսպեֆրիլ,վիտապրոստ, ֆիտոլիզին, տրիբեստան, ուրոլեսան, պրոստամեդ

ՄԱՇԿԱՅԻՆ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐԻ  ԲՈՒԺՄԱՆ  ԴԵՂԵՐ

սինթոմիցին քսուք, ստրեպտոցիդ քսուք, լեվոմեկոլ, դերմազին, արգոսուլֆան, սիլվադև,
սուլֆարգին, հիդրոկորտիզոն քսուք, մեթիլուրացիլ քսուք, հեքսիմետ դոնդող,  հեքսիմետ
մենթա դոնդող, ապիլակ քսուք, մաքսիբիոտիկ, բանեոցին, կոնտրակտուբեքս, ֆուրասոլ,
մեկոլ,  իլոն, դրապոլեն, բալասանային նրբամածուկ, օլազոլ

ՄԱՇԿԻ  ՌԵԳԵՆԵՐԱՑԻԱՆ ԼԱՎԱՑՆՈՂ ԴԵՂԵՐ

դեքսպանթենոլ (բեպանտեն, պանթենոլ, պանտոդերմ, պանիլոք), համակցություններ
(դեսպանթոլ, պանիհեքս, պեպանթեն պլյուս), սոլկոսերիլ

ԱՐՏԱՔԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱԿԱՍՆԿԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ

կլոտրիմազոլ, կետոկոնազոլ (նիզորալ, կլարազոլ),  միկոնազոլ (ֆունգազոլ), սերտակոնազոլ
(զալաին),  տերբինաֆին (լամիզիլ, ֆունգոտերբին, տերբիզիլ, տերմիկոն), միկոսեպտին,
էքսոդերիլ

ԱՐՏԱՔԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՆՏԻՍԵՊՏԻԿՆԵՐ

քլորհեքսիդին (հեքսիկոն, հեքսիլոք), ցիտեալ, ռիվանոլ, ֆուրացիլին, բորաթթու,  պովիդոն յոդ
(բետադին,  բետադինոկ, բետայոդին, յոդոգել), յոդ, յոդինոլ, ադամանդյա կանաչ, ֆորմիդրոն,
դերմոբակտեր, բժշկական սպիրտ

ԱԿՆԵԻ   ԲՈՒԺՄԱՆ  ԴԵՂԵՐ

ակնե ուոշ, անտի ակնե, կուրիոզին, սիլկադերմ, վիտասիլկ, սկինորեն

ԳՈՐՏՆՈՒԿԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԴԵՂԵՐ

սալիցիլաթթու (վերուֆիլմ)



ԿՈՇՏՈՒԿՆԵՐԻ  ԲՈՒԺՄԱՆ  ԴԵՂԵՐ

գեմոզոլ կոշտուկի քսուք

ՈՋԼԱԹԱՓՈՒԹՅԱՆ  ԴԵՂԵՐ

պերմեթրին (պեդեկս, պեդիլին, անտիլայս), բենզիլ բենզոատ(բե-բո)

ԱՐՆԵԿԱՆԳ ԴԵՂԵՐ

կապրոֆեր լուծույթ, նատալսիդ մոմիկ

ԾԽԵԼՈՒ ԴԵՄ  ԴԵՂԵՐ

տաբեքս, նիկորետտե

ՀՈՄԵՈՊԱԹԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ

դենտոկինդ, էնտերոկինդ, կլիմակտոպլան, դիսմենորմ, ռեմենս, գենտոս, իմպազա, աֆալա,
անաֆերոն, իմունոկինդ, թրամուել, տենոտեն, կինդինորմ, տոնզիլոտրեն, աֆլուբին,
ցինաբսին, համամելիս, կլիմաքսան, ավիա մորե


