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Денсаулық сақтау министрлігі

Министерство здравоохранения
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ӘҚКЖН нөмірі: KZ80VBN00029945
ТІРКЕУ КУӘЛІГІ
ҚР-ДЗ-5№010764
Осы тіркеу куәлігі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының
Кодексіне сәйкес:
1. Тіркеу куәлігі ұстаушының атауы
2. Тіркеу куәлігі ұстаушының елі

Пептек АҚ
Ресей

оның ішінде, дәрілік заттар тіркелген және Қазақстан Республикасының аумағында медициналық қолдануға
рұқсат етілген.
Тіркелген дәрілік заттар туралы ақпарат
3. Препараттың саудалық атауы
4. Отандық өндірушілер үшін
экспортқа арналған сауда атауы

Ликопид®

5. Халықаралық патенттелмеген атауы (бар болған Деректер жоқ
кезде)
6. Дәрілік түрі
7. Мөлшерлеу
8. Қаптама
9.
10.
11.
12.

АТХ коды
Белсенді заттардың құрамы
Сақтау мерзімі
Босату тәртібі (рецепт арқылы, рецептісіз)

Таблеткалар
1 мг
10 таблеткадан пішінді ұяшықты қаптамада. 1
пішінді ұяшықты қаптамадан картон қорапшада.
L03A Иммуностимуляторлар
Глюкозаминилмурамилдипептид 0,001 г
5 ж.
Рецепт арқылы

Дәрілік затты өндіруші туралы ақпарат
№
Ұйым түрі немесе өндіріс учаскесі
1. Өндіруші
2. Қаптаушы

Ұйымның атауы
Пептек АҚ
Пептек АҚ

Елі
Ресей
Ресей

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 29.06.2018, №N015781
Дейін жарамды: 29.06.2023
Өзгеріс енгізілген күні:
Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) Т.А.Ә.: БЮРАБЕКОВА ЛЮДМИЛА
ВИТАЛЬЕВНА

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлы қол қою жөнінде» 2003 жылғы 7 қаңтардағы ҚРЗ
7-бабы
сәйкес«Электронды
қағаз түріндегі
құжатқа
теңқол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
Бұл
құжат ҚР1-тармағына
2003 жылдың 7 қаңтарындағы
құжат және электронды
сандық
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.
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