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• лукмо кече (иммунобиологический эм-влаклан);
• регистрационный удостоверенийын номерже;
• кучылташ лийме жап, йӧн, дозировко але кон-

центраций, кугыт, упаковкысо дозо чот, эм формо;
• аралыме, отпуск нерген увер, увертарыше во-

зыш-влак.

Инструкцийыште тыгай пункт-влак лийшаш 
улыт: предприятийын-лукшын лӱмжӧ да юридиче-
ский адресше гыч тӱҥалын, аралыме нерген увер 
марте. Кучылтмо вер, показаний але противопоказа-
ний, побочный действий-влак да моло эм-влак дене 
кылдалтмыже, дозировко, кучылтмо йӧн да отпускын 
условийже. Инструкцийыште кӱшнӧ палемдыме кокла 
гыч кеч ик пунктшо уке гын, тиде сатум налаш кӱлеш 
але уке манын сайын шоналтыман. 

ЭМЛЫШЫН ОЙЖЫМ КОЛЫШТСА! 

Шарныза, ик эмак да тӱҥ веществаже тӱрлӧ фор-
ман выпускан, дозировкан лийын да организмлан тӱр-
лын влиятлен кертеш. Тылеч посна тиде препарат лач 
тыланда келшен толеш да моло эм-влак дене пырля 
йӱмӧ годым побочный эффектым ок пу манын ӱша-
ныман. 

Эмлыше врачын кӱштымыжым колыштман да шук-
тыман да рецепт улмо годым эмгудыш кайыман. Шке 
гыч фармацевт дек эм шотышто ой-каҥашым йодын 
мийыман огыл. Фармацевт але эмым ужалыше вес 
пашаеҥ тыланда препаратын формыжым да дози-
ровкыжым ойырен огеш керт. Тудо пайдаланышылан 
темлен гына кертеш, тиде эмым налмылан мутым те 
шке кучеда. 

ЭМЫМ ШОНЕН НАЛЗА – УПАКОВКЫМ  
ПОЧЫН ДА ТУДЫМ КУЧЫЛТЫН ОГЫДАЛ 

ГЫНАТ, САТУМ ПӦРТЫЛТАШ АЛЕ  
ВАШТАЛТАШ ОК ЛЕК. 
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Налме арвер сай огыл качестван логалын гын, 
пайдаланышын ны пӧртылтен, ны икгайрак сату-
лан вашталтен кертдыме сату тӱшка уло. Пайдала-
нышылан налмыж деч ончыч чыла увер миен шужо 
манын,  тыгай арвер-влакым ужалыме годым посна 
правил-влак улыт. Тиде тӱшкашке эм препарат ден 
медицине арвер-влак пурат. 

Россий Федераций Виктерын  2020 ий 31 де-
кабрьысе 2463-шо номеран «Сатум посна нал-
ме-ужалыме договор дене ужалыме, кужу жа-
план кучылташ келшыше сату (ремонтыш пуымо 
але вашталтыме годым пайдаланыше сатум яра 
налын огеш керт)  лӱмер,  вашталташ лийдыме, 
сай огыл  качестван продовольственный огыл 
сату лӱмер,  Россий Федераций Виктерын южо 
актышкыже вашталтыш-влакым пуртымо шо-
тышто правил-влакым пеҥгыдемдыме нерген» 
пунчалже. 

Правил-влакын 26-шо пунктышт дене келшышын, 
сатум дистанционный йӧн дене ужалыме годым эм-
лалташ келшыше эм препарат-влакым дистанцион-
ный йӧн дене посна ужалаш лийме правил-влак по-
чеш ужалыман. 

Россий Федераций Виктерын 2020 ий 16 майысе 
697-ше номеран «Сатум посна налме-ужалыме до-
говор дене эмлалташ келшыше эм препарат-влакым 
дистанционный йӧн дене ужалыме,  палемдыме эм 
препарат-влакым ужалыме да кондымо да Россий 
Федераций Виктерын южо актышкыже эмлалташ 
келшыше эм препарат-влакым посна ужалымаш-
ке вашталтышым пуртымо йодыш шотышто пра-
вил-влакым пеҥгыдемдыме нерген» пунчалже почеш 
граждан-влаклан палемдыме эм препарат-влакым 
ужалаш лиеш.

ласкалышаш. Ужалыше препаратын инструкцийже, 
сертификацийым пеҥгыдемдымаш да сатум сопро-
водитлыше кагаз-влак дене тендан йодмыда почеш 
палдарышаш.

Чыла арвер-влакым ужалыме деч ончыч тер-
гышаш улыт. Тиде распаковко, сортировко, сатум 
тӱрыс ончен лекмаш; сатун качествыжым (тӱж-
вал тӱсшӧ дене) да сату да тудым лукшо (по-
ставшик) нерген увер улмым тергымаш. Кӱлеш 
годым заводской мазьым кораҥдымаш, ком-
плектностьым, сборкым да наладкым тергымаш. 

Кучылтмо йӧн да фармакологий свойство дене 
келшышын препарат-влак икте-весышт деч посна 
вераҥдалтшаш улыт. 

ФИРМЕННЫЙ ЭМЫМ ГЫНА НАЛЗА 

61-ше номеран федерал законын 13-шо статья-
же дене келшышын, исполнительный кучемын кел-
шыше федерал органже регистрироватлен гын, Рос-
сий Федерацийыште эмым лукташ, ышташ, аралаш, 
тӱрлӧ кундемлашке колташ, Россий Федерацийышке 
пурташ, Россий Федераций гыч лукташ, рекламым 
ышташ, ужалаш, кид гыч кидыш пуаш, кучылташ, 
эмым пытараш лиеш. 

Эм-влакым фирменный упаковко деч посна ида 
нал. Шоя эм-влак тазалыклан лӱдыкшӧ улыт. Препа-
ратым регистрироватлыме нерген увер эмын упа-
ковкыштыжо лийшаш, да пайдаланыше тудым лудын 
кертшаш. 

УПАКОВКЫМ ШЫМЛЫЗА ДА  
ИНСТРУКЦИЙЫМ ЛУДСА 

№ 61-ше номеран федерал закон эм сату упа-
ковкышто лийшаш уверым палемда. Тыгай увер-
влак лийшаш улыт:

• эмын лӱмжӧ (тӱнямбалне патентоватлыдыме, але 
группировочный, але химический да ужалыме лӱм);

• эмым лукшын лӱмжӧ, серий номер;

ТӰТКӦ ЛИЙЗА
2020 ий 1 июль гыч эмлыме препаратлаште 

маркировко обязательныйлан шотлалтеш. 
Закон почеш, кажне упаковкышто 

DataMatrix цифровой код лийшаш. Тиде код 
сату, тудым кучылташ лийме, лукшо нерген 
уверым ончыкта да «Честный ЗНАК» систе-
мыш пуртымо эмын шифрже дене келшен 
толмым  палдара. 

Пайдаланыше DataMatrix кодын чын ул-
мыжым тергымеке, чын огыл эмым налме деч 
кораҥын кертеш.

ТЕРГЫМЕ АПТЕКЫЛАШКЕ ГЫНА  
КОШТСА

61-ше номеран федерал закон дене келшышын, 
фармаций пашам ышташ лийме нерген лицензиян 
эмгудо организаций, ветеринар эмгудо органи-
заций, амалкалче-влак, фармаций пашам ышташ 
лийме нерген медицине организаций-влак (ял-
лаште верланыше амбулаторий, фельдшер, фельд-
шер-акушер пункт, общий врач (еш) практике) рӱ-
дер (пӧлка), кушто фармаций пашам ышташ лийме 
нерген лицензиян эмгудо ден ветеринар органи-
заций-влак уке улыт) эмым посна ужален кертыт.  
Россий Федерацийыште регистрацийым эртыше 
але фармаций пашам ышташ лийме нерген лицен-
зиян эмгудышто, ветеринар эмгудо организаций-
ыште, амалкалчын ыштыме эм-влак-влакым посна 
ужален кертыт.

ПРЕПАРАТ-ВЛАКЫМ АРАЛЫМЕ  
УСЛОВИЙ-ШАМЫЧЫМ ЭСКЕРЫЗА

Аралыме условий дене да сатун транспортиров-
кыж дене келшышын, ужалыше эм-влакым аралышаш. 

Тыгай пашаеҥ налшылан сатун ойыртемже, 
кучылтмо жап да йӧн, кузе аралыме нерген ка-


