
 
 

 

 

ЭМ,ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН 
АЛБА 

 
 
 

 
2020 оны 01-03-р сард тус төвд мэдээлэгдсэн эмийн гаж нөлөөний мэдээллийг 
Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар үнэний магадлалыг зэрэглэн ангилж, 

хэлэлцсэнийг хураангуйлан хүргэж байна. 
 

 
№ 

 

Гаж нөлөө илэрсэн эмийн мэдээлэл 

Үн
эл

гэ
э 

Олон улсын 
нэршил 

Худалдаа-ны 
нэршил 

Үйлдвэр-лэгч Илэрсэн гаж нөлөө 

1 Гентомицин  Гентомицин 
Ninhua Group 
Co.,Ltd  

Амьсгал, зүрх зогссон, 
захад пульсгүй, нүүр 
хөхөрсөн

Эргэлзээтэй  

2 
Амоксациллин+ 

клавуланы хүчил  
Амоксиклав Lek 

Арьсны тууралт, нүүр, 
уруул хэл хавагнах  

Үнэмшилтэй 

3 Гентамицин-К  Гентамицин  КРКА 

Дотор муухайрах, толгой 
өвдөх, зүрх дэлсэх, 
амьсгал давчдах, уналт 
таталт, уйлагнаж, царай 
цонхийж хөхөрсөн, 
амьсгал давхцсан, 
халуурсан

Үнэмшилтэй  

4 Гентамицин-К  Гентамицин  КРКА 

Дотор муухайрах, толгой 
өвдөх, зүрх дэлсэх, 
амьсгал давчдах, уналт 
таталт, уйлагнаж, царай 
цонхийж хөхөрсөн, 
амьсгал давхцсан, 
халуурсан

Үнэмшилтэй  

5 Ванкомицин  Ванкомицин Красфарма  
Арьсны тууралт, нүүр 
улайж, гүвдрүүт тууралт   

Үнэмшилтэй 

6 Aprotonini  Апротекс  Veropharm  

Бөөлжих, дотор 
муухайрах, нүүр, уруул, 
хэл хавагнах, нулимс 
гоожиж нүд улайсан, 
хоолой аргана, 1 удаа 
бөөлжсөн, зүрхний 
цохилтын тоо олширсон 

Үнэмшилтэй 

7 
Витамины 
комплекс  

Иммуновис 
плюс №30  

Фармавишн  

Дотор муухай оргиж 
бөөлжсөн, эмээрээ 
хэхэрж байсан, хоол 
идэж чадахгүй огиж 
байсан

Эргэлзээтэй  

8 Парацетамол  Парацетамол Фармавишн 

Өглөө уух болгонд 30 
минутын турш огиж 
бөөлжсөн дотор муухай 
оргисон, шар ногоон 

Үнэлэх боломжгүй  



зүйлээр бөөлжсөн, гэдэс 
базалж өвдсөн  

9 Имупрет  Имупрет  
Нүүр гар, цээж, нуруу, 
хөлөөр улаан тууралт 
гарсан 

Үнэмшилтэй  

10 
Амоксициллин+ 

клауны хүчил  
Амоксиклав  Лек  

Нүүр биеэр тууралт 
гарсан 

Үнэлэх боломжгүй 

11 Cefotaximi 1.0 Seonelxime  Biopharmaceuticals  

Дотор муухайрах, толгой 
эргэх ухаан алдах, 
загатнах, гар, хөл 
бадайрах, арьсны 
тууралт, амьсгал 
давчдах, 

Байж болох 

12 Lobitridol  Xenetix 300  
Загатнах арьсны 
тууралт  

Үнэмшилтэй  

13 Levomycetin  Хлорфеникол  Монос  

Шээсний гарц, өнгөний 
өөрчлөлт, загатнах, 
арьсны тууралт, амьсгал 
давчдах

Байж болох 

14 Cefixime Suprax  Astellas  

Толгой өвдөх, зүрх 
дэлсэх, дотор 
муухайрах, амьсгал 
давчдах 

Байж болох 

15 Lobitridol  Xenetix 300 Guerbet Арьсны тууралт  Үнэмшилтэй  

16 Пентаса  Пентаса Ферринг  
Толгой өвдөх, зүрх 
дэлсэх, дотор муухайрах 

Үнэмшилтэй 

17  
Түрүү 

булчирхайн лаа 
 Хүндрэхэд өвддөг  Үнэлэх боломжгүй  

18 Ciprofloxacin  Co-Cipro  Hawonpharm  

Бөөлжих, толгой өвдөх, 
дотор муухайрах, толгой 
эргэх ухаан алдах, 
нойргүйдэх, шээсний 
гарц өнгөний өөрчлөлт, 
загатнах, гар хөл 
бадайрах, арьсны 
тууралт, амьсгал 
давчдах

Үнэмшилтэй  

19 Gentamycin  Gentamycin-K  КРКА 
Нүүр гар биеэр улаан 
тууралт гарсан 

Байж болох 

20 Кагоцел Кагоцел Ниармедин фарма 
Дотор муухайрах, 
гүйлгэх, толгой өвдөх  

Байж болох 

21 Terconazole Тиразол 
Merck Serono, 
Герман 

Гарын алга улайсан, 
хөлийн ул, шилбээр 
гүвдрүүт тууралт гарна 

Үнэмшилтэй  

 
 


