
                                                  

               Эм, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн алба 

2018 оны 6-9 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 
 

Үнэлгээ 
Олон 

улсын 
нэршил 

Худалдааны 
нэршил 

Үйлдвэрлэгч 
Илэрсэн гаж 

нөлөө 

1 Гентамицин Гентамицин NCPC БНХАУ 
Нүдэнд оч гялалзсан, дотор 

муухайрсан, дагзаар хүчтэй өвдсөн, 
амьсгал давчидсан, тогой эргэсэн 

Илэрхий 

2 Гентамицин Гентамицин NCPC БНХАУ 
Нүдэнд оч гялалзсан, аманд 

амтагдсан, дагзаар хүчтэй өвдсөн, 
амьсгал давчидсан, тогой эргэсэн 

Илэрхий 

3 Гентамицин Гентамицин NCPC БНХАУ 
Нүүр ам халуун, оргисон, аманд 

амтагдсан, тогой эргэсэн, дагзаар 
хүчтэй өвдсөн 

Илэрхий 

4 Гентамицин Гентамицин NCPC БНХАУ 
Нүдэнд оч гялалзсан, аманд 

амтагдсан, тогой эргэсэн, дагзаар 
хүчтэй өвдөж амьсгал давчидсан 

Илэрхий 

5 Гентамицин Гентамицин NCPC БНХАУ 
Дотор муухайрч толгой эргэж, 
нүдэнд оч харагдаад, дагзаар 

хүчтэй өвдөж, гар хөл бадайрсан. 
Илэрхий 

6 Гентамицин Гентамицин NCPC БНХАУ 

Дотор муухайрч толгой эргэж, 
нүдэнд оч харагдаад эрээлжилнэ, 

дагзаар хүчтэй өвдөж, гар хөл 
бадайрсан. 

Илэрхий 

7 Xenetix 300 Xenetix 300 Франц 
Бөөлжиж, дотор муухай оргиж,  

уйлагнаж эхэлсэн 
Илэрхий 

8 Натри 
салициллат 

Натри 
салициллат 

Цомбо эмийн 
үйлдвэр 

Биеэр тууралт гарч, цэр үүсэж 
хоолой бага зэрэг хөөнгөтсөн 

Байж болох 

9 - Феррум Лек Орос Тууралт гарч, амьсгал боогдож 
бачуурсан. Нүд харанхуйлсан 

Үнэмшилтэй 

10 Никотины 
хүчил 

Витамин РР Нахиа эмийн 
үйлдвэр 

2 гар, хэвлий орчмоор улаан 
тууралт гарсан, загатнасан 

Илэрхий 

11 Ампициллин Amfin Синофарм 
Хятад 

Гар, хөл, толгойны хуйх халуун 
оргиж, амьсгал давчдаж татаж 

унасан, зүрх судас зогссон 

Үнэмшилтэй 

  12 Амоксицили
н+Кловлины 

хүчил 

Kmoxillin Chong Kun 
Dang Pharm 

Зүрх дэлсэж, бачиурж, айдастай 
байсан 

Үнэмшилтэй 

13 Амоксицили
н+Кловлины 

хүчил 

Флемоклав 
625 

Астеллас 
фарм 

Бөөлжиж дотор муухайрч, толгой 
эргэсэн, гар хөл бадайрсан, толгой 

өвдсөн 

Үнэмшилтэй 

14 Метизоприн
ол 

Гроприносин Гедеон 
рихтер 

Өтгөн хатсан Магадгүй 



15 Амоксицили
н 

Флемоксин Астеллас Хүйсний орчим жижиг тууралт гарч 
томорч загатнасан, уруулын эргэн 

тойрон арьс харлаж загатнасан 

Үнэмшилтэй 

16 Ампициллин Ампициллин CPCS Арьс салст шарлах, нүүр урүүл хэл 
хавагнах загатнах 

Үнэмшилтэй 

17 Никотины 
хүчил 

Никотины 
хүчил 

“Цомбо” 
эмийн 

үйлдвэр 

Улайж, нүүр ам нь чимчигнэгнэж 
жижиг гүвдрүүт тууралт гарсан. 

Үнэмшилтэй 

18 Никотины 
хүчил 

Никотины 
хүчил 

“Цомбо” 
эмийн 

үйлдвэр 

2 гараар загатнаж, арьсан дээр 
гүвдрүүт тууралт гарч дотор 

муухайрсан 

Үнэмшилтэй

19 Никотины 
хүчил 

Никотины 
хүчил 

“Цомбо” 
эмийн 

үйлдвэр 

Улайж, жижиг гүвдрүүт тууралт 
гарсан 

Үнэмшилтэй

20 Магнийн 
сульфат 

Магнийн 
сульфат 

Дальхим 
фарм 

Дотор муухайрч, амьсгаадсан, нүд 
улайж, хамар битүүрнэ, цээж 

давчдаж нулимс гарсан. 

Байж болох 

 

 


