
 

 بنتا -

 . ف. ل ۲۲۱/۲۰۱۹

 واعتبرتھ بحكم الدواء التصنیف ووافقت على التصنیف ۲۰۱۹ -٦-۱۷ اللجنة الفنیة في جلستھا المنعقدة فياستكملت 

 

  - Hyatears uno ophtalmic solution 0.2% 20reclosable vials of 0.5ml 

 

 المصنع

Incos cosmeceutica industiale S.R.L.-Italy secondary packaged by Benta S.A.L. - Lebanon 

 الجھة المسؤولة

NTC - ITALY 

 

 

 قیصر شلھوب -

 . ف. ل۱٥۱۷/۲۰۱۸

احضار المستندا ت  م لعد ورفضت التسجیلالتسجیل  2019-6-17 اللجنة الفنیة في جلستھا المنعقدة في   استكملت 
  المطلوبة مرارا 

 

- Angioflux 250 LRU soft capsules 50 (sulodexide) 

 المصنع

Mitim srl - Italy 

 الجھة المسؤولة

Aesculapius farmaceutici SRL - Italy 



 

  قیصر شلھوب -

 .ف. ل ۱۷۹۲/۲۰۱۸

لتناقض االفادات المقدمة كل مرة حول  رفضت التسجیلو التسجیل   ۲۰۱۹-٦-۱۷اللجنة الفنیة في جلستھا المنعقدة في   استكملت 
     brand  or genericما اذا كان ھذا الدواء

 

- Solket 80mg powder for oral solution 30bipartite sachets (ketoprofen lysine salt) 

 

 المصنع

Special products line spa - Italy 

 الجھة المسؤولة

Aesculapius farmaceutici srl - Italy 

 

 

 

 فارماالب -

 .ف .ل  ۱۰۱۳/۲۰۱۸

شرط التحلیل في مختبر التسجیل ووافقت على التسجیل     2019-6-17اللجنة الفنیة في جلستھا المنعقدة في استكملت 
 مرجعي 

 

- Polifleks 5% dextrose solution in water for IV infusion 500ml (dextrose anhydrous) 

 

 المصنع والجھة المسؤولة



Polifarma ilac san ve tic a.s - turkey 

 

 

- pharma middle east-e 

 .ف . ل ۳۰۱/۲۰۱۹

 واعتبرتھ بحكم الدواء التصنیف ووافقت على التصنیف    2019-6-17اللجنة الفنیة في جلستھا المنعقدة في استكملت 

 

- Aliaxin FL 2prefilled syringes 

-  Aliaxin GP 2prefilled syringes 

-  Aliaxin EV 2prefilled syringes 

- Aliaxin SR 2prefilled syringes 

 

 المصنع

Regenyal laboratories SRL - Italy 

 الجھة المسؤولة

Rose pharma s.a. - Switzerland 

 

 فارمادكس -

 . ف. ل ۲۹۳/۲۰۱۹

  على ان یسعر الحقاالتسجیل ووافقت على التسجیل    2019-6-17اللجنة الفنیة في جلستھا المنعقدة في  استكملت 

 

- Merolin 1G IV powder for solution for injection / infusion box of 10 vials (meropenem 
trihydrate) 



 

 المصنع

Packed by pharmadex - Lebanon under license facta farmaceutici S.P.A. - Italy 
manufactured by facta farmaceutici S.P.A. - Italy 

 

 

  مكرومید -

 . ف. ل ۲۰۱۹/۱۰٤

 free sale originalو اصرت على طلب  ,التصنیف   2019-6-17اللجنة الفنیة في جلستھا المنعقدة في   استكملت 
legalized new date  

 

- Novagola throat spray strong 30ml 

 

 المصنع والجھة المسؤولة

Industria farmaceutica nova argentia SPA - Italy 

 

 

 

 


