სადეზინფექციო საშუალებების ნუსხა სარეგისტრაციო
მოწმობების მიხედვით
სადეზინფექციო საშუალებები
სარეგისტრაციო
მოწმობის
№

საშუალების
დასახელება

მწარმოებელი
კომპანია

მწარმოებელი
ქვეყანა

გაცემის
თარიღი

№1
№2

Descosept Pur

Dr. Schumacher

გერმანია

30/03/2017

Ukip Kozmetik San.
Ve Tic. Ltd.
Ukip Kozmetik San.
Ve Tic. Ltd.

თურქეთი

30/03/2017

თურქეთი

30/03/2017

„ეკოფორმი“

სომხეთი

03/04/2017

№5

Joanna Instant Hand
sanitizer
Joanna Instant Hand
sanitizer
(არომატიზებული)
ალკოგელი სურნელის
გარეშე “Mister Jin”
DEBAC NL

“ZEP” UK LTD

06/04/2017

№6

ZEP TABS EVO

“ZEP” UK LTD

დიდი
ბრიტანეთი
დიდი
ბრიტანეთი

№23
№29
№42

„Soluscope GTA”
“SANIMED”

ს/ს “ANIOS”
“Italchimica”

საფრანგეთი
იტალია

18/05/2017

“Schulke +”

გერმანია

05/06/2017

№44

„გიგასეპტი
მარგალიტი“
(Gigasept pearl)
„DetroSept AF“

თურქეთი

25/07/2017

№45

“DetroDerm”

თურქეთი

25/07/2017

№46

NOWA quick-des

Detroks Kimya ve
Saglik Urn
Detroks Kimya ve
Saglik Urn
Werner & Mertz
GmbH
„ეკოტექნოლოგიური
პრობლემების
ინსტიტუტი“
“Dr.Schumacher
GmbH”
“Anax International
Trading Gmbh”
„გეოდეზ +“
“ANIOS”

ავსტრია

25/07/2017

№3
№4

№51

„ბიოპაგ-დ“

№52
№53

“Descoton Extra”
დესკოტონ ექსტრა
APROHD

№61
№63

„გოლდეზ +“
“Actanios LDI”

06/04/2017

07/06/2017

რუსეთი,

23/08/2017

გერმანია

23/08/2017

გერმანია

14/09/2017

საქართველო
საფრანგეთი

19/09/2017
13/10/2017

№64

“OPASTER”

№65

“SPITADERM”
სპიტადერმი
Cleanmed Ready

№66
№68
№69

’DREWBROM ONE1’’
‘’Apesin handaktiv’’

№71

‘’ATLAS POOL 802’’

№72

‘’Bonsolar’’

№73

‘’დიასეპტიკ-30’’

№74

‘’ოპტიმაქსი’’

№75

№81

ჟივასეპტ რაპიდ MD
– (Zhivasept Rapid
MD)
„ჟივასეპტი გელი“
პოვიდონ იოდი 10%
(კონიქს)
„დეს ინშურანსი“
‘’Trichloroisocyanuric
Acid 90%’’
‘Sodium
dichloroisocyanurate
dihidrate 56%’’
‘სტეროქსი’’

№82

‘’დიმაქს ქლორი’’

№83

‘’დიასოფტ ბიო’’

№84

‘’სტეროქს ოქსი’’

№85

,,ACTOSEPT AF
NEW’’
“Actosed PA
Solusyon”

№76
№77
№78
№79
№80

№85

“ANIOS”ჯგუფი
(კომპანია Nuova
Farmec)
“ECOLAB”

საფრანგეთი,
იტალია.

13/10/2017

გერმანია

13/10/2017

BMSdental

იტალია

02/11/2017

‘’Solenis’’

ნიდერლანდე
ბი
ავსტრია

21/11/2017

თურქეთი

21/11/2017

რუსეთი

27/11/2017

რუსეთი

27/11/2017

რუსეთი

28/11/2017

ბულგარეთი

30/11/2017

ZHIVAS
TURKUAZ SAGLIK
HIZMETLERI
„Chemi-Pharm”
‘’Openchem’’

ბულგარეთი
თურქეთი

30/11/2017

ესტონეთი
ჩინეთი

10/01/2018

‘’Openchem’’

ჩინეთი

18/01/2018

‘ინტერსენ
პლიუსი’’
‘ინტერსენ
პლიუსი’’
‘ინტერსენ
პლიუსი’’
‘’ინტერსენ
პლიუსი’’
,,ACTO’’

რუსეთი

19/01/2018

რუსეთი

19/01/2018

რუსეთი

19/01/2018

რუსეთი

19/01/2018

თურქეთი

12/02/2018

,,ACTO’’

თურქეთი

12/02/2018

“Werner & Mertz
GmbH”
“ATLAS GRUP
HaVUZ ANTMA”
შპს ‘’ ინტერსენ
პლიუსი’’
შპს ‘’ ინტერსენ
პლიუსი’’
შპს ‘’ ინტერსენ
პლიუსი’’
ZHIVAS

21/11/2017

03/01/2018

18/01/2018

№86
№87
№88
№89
№90
№91
№92
№93
№94
№95
№96
№97
№98
№99
№100
№100
№101
№102
№103
№104
№105
№106
№107
№108
№109

№110
№111
№112
№113
№114
№115

“Actolind Solusyon”
“Cleanisept wipes
max”
„Perfektan active”
,,ენზიდიპ-3 AM’’
„Sanifect”
“Solikloor”
“Neosteryil Pure”
„Neosteryl Color”
“Diseron OM”
“Solizyme”
“Neosteryl Blue”
“Sterisyl”
“Solioks”
Rapides
“სეპტერი“
Manipur
Sirafan
„Deep Blue TC 200”
“Alpet R”
„Alsoft R»
,,Neoform K plus’’
,,ჩისტოდეზი’’
„Sarasoft R”
„Sarasoft RF”
„Дезин
(ქლორჰექსიდინ
ბიგლუკონატი 20%
-ანი წყალხსნარი)“
‘’2 %
ქლორჰექსიდინის
ბამბიანი ჩხირი’’
“Tristel Duo”
„რეთაგი“
Oxiultra
DIACOLOR PS 5
ACCIONES
DIACOLOR PS
90/200

,,ACTO’’
„Dr. Shumacher”

თურქეთი
გერმანია

12/02/2018

“Dr. Shumacher”
‘’ZHIVAS’’
“ბალტიახემი”
“ბალტიახემი”
“ბალტიახემი”
“ბალტიახემი”
“ბალტიახემი”
“ბალტიახემი”
“ბალტიახემი”
“ბალტიახემი”
“ბალტიახემი”
“ბალტიახემი”
შპს „ბიოტეკსი“
‘’Ecolab’’
‘’Ecolab’’
“SINOCHEM CO”
“SARAYA”
“SARAYA”
,,Dr,WEIGERT’’
,,პოლისეპტი’’
ООО”Сарая СНГ“
ООО”Сарая СНГ“

გერმანია
ბულგარეთი
ესტონეთი
ესტონეთი
ესტონეთი
ესტონეთი
ესტონეთი
ესტონეთი
ესტონეთი
ესტონეთი
ესტონეთი
ესტონეთი
საქართველო
თურქეთი
თურქეთი
ჩინეთი
რუსეთი
რუსეთი
გერმანია
რუსეთი
რუსეთი
რუსეთი

28/02/2018

ООО
„Дезиндустрия“

რუსეთი

20/06/2018

,,შენჯენ მედი’’

ჩინეთი

25/06/2018

“Tristel Solutions
LTD”
შპს „გუმი“
ZHIVAS
DIASA
INDUSTRIAL
DIASA
INDUSTRIAL

დიდი
ბრიტანეთი
საქართველო
ბულგარეთი
ესპანეთი

17/07/2018

ესპანეთი

14/08/2018

23/02/2018

28/02/2018
16/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
30/03/2018
30/03/2018
30/03/2018
16/04/2018
26/04/2018
26/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
04/06/2018
04/06/2018

09/08/2018
14/08/2018
14/08/2018

№116

DIACOLOR GR 60

№117

DIACOLOR GR 90

№118

“Oxivir Plus Spray”

№119
№120
№121
№122
№123
№124
№125
№126

“Чистодез спрей “
Триосепт эндо
Триосепт люкс
Триосепт окси
Триосепт экспресс
Стопсептикум
Чистар (ხელსახოცი)
ყველაფერი ერთში
მყლტი-აბი 200 გრ.
Кемохлор Т-65
гранулированный

№127

DIASA
INDUSTRIAL
DIASA
INDUSTRIAL
“Diversey europe
operations B.V”
“ООО Полисепт”
„Спец синтез“
„Спец синтез“
„Спец синтез“
„Спец синтез“
„Спец синтез“
„Спец синтез“
Chemoform AG

ესპანეთი

14/08/2018

ესპანეთი

14/08/2018

ნიდერლანდე
ბი
რუსეთი
რუსეთი
რუსეთი
რუსეთი
რუსეთი
რუსეთი
რუსეთი
გერმანია

01/10/2018

Chemoform Gmbh

გერმანია

26/10/2018

01/10/2018
26/10/2018
26/10/2018
26/10/2018
26/10/2018
26/10/2018
26/10/2018
26/10/2018

სადეზინსექციო საშუალებები

სარეგისტრაციო
მოწმობის
№

საშუალების
დასახელება

მწარმოებელი
კომპანია

მწარმოებელი
ქვეყანა

გაცემის
თარიღი

№7
№8

Clear Score Plus
Sicofidor 30.5 SC

“Mega Sistems S.A”

საბერძნეთი

19/04/2017

,,The Scientific
Fertiliser
Company Private
Limited”

ინდოეთი

19/04/2017

№9

„მოსკიტოლი სითხე
„ბავშვების სათუთი
დაცვა“ 30 ღამე“
,,მოსკიტოლი სითხე
,,დაცვა მთელი
ოჯახისთვის‘’ 60
ღამე’’

შპს. “აეროზოლ
ნოვომოსკოვსკ“,

რუსეთი

01/05/2017

შპს. “აეროზოლ
ნოვომოსკოვსკ“,

რუსეთი

01/05/2017

№10

№11

№12
№13

№14

№15

მოსკიტოლი
ფირფიტები ,,დაცვა
მთელი
ოჯახისთვის“
მოსკიტოლი რძესპრეი „ბავშვების
სათუთი დაცვა“
მოსკიტოლი
ფირფიტები
„ბავშვების სათუთი
დაცვა“
,,დიხლოფოსი
ტერმინატორი
მფრინავი და
მცოცავი მწერების
წინააღმდეგ“
“Edge Leaf - Fly Lure
Traps”

№18

“MOSQUITO
BRACELET”

№20

,,Grendy’’

№21

,,GRAND LION –
Black Mosquito
Repellent Incense’’
,,AURA Military
IR3535 –Repellent
spray for clothing”
“Cockroaches killer
(GREEN RIVER)”

№22

№24
№25

“Cockroaches killer
(SHENKE)”

№26

„Mosquito Liquid
(SHENKE)“

№27

„Mosquito mat
(SHENKE)“

შპს. “აეროზოლ
ნოვომოსკოვსკ“,

რუსეთი

01/05/2017

შპს. “აეროზოლ
ნოვომოსკოვსკ“,

რუსეთი

01/05/2017

შპს. “აეროზოლ
ნოვომოსკოვსკ“,

რუსეთი

01/05/2017

შპს. “აეროზოლ
ნოვომოსკოვსკ“,

რუსეთი

01/05/2017

,,Yiwu Lvjie
Commodity
Factory“
,,Yiwu Lvjie
Commodity
Factory“

ჩინეთი

10/05/2017

ჩინეთი

10/05/2017

,,Yiwu Xianda
Commodity Factory“
,,JIANGSU Aogrand
Group Inc“

ჩინეთი

10/05/2017

ჩინეთი

11/05/2017

“MKDS
innovation”

ლიტვა

11/05/2017

,,Huangshan

ჩინეთი

29/05/2017

ჩინეთი

29/05/2017

ჩინეთი

29/05/2017

ჩინეთი

29/05/2017

Lishen Commodity
co., LTD”
,,Huangshan
Lishen Commodity
co., LTD”
,,Huangshan
Lishen Commodity
co., LTD”
,,Huangshan
Lishen Commodity
co., LTD”

№28

№30

№31

№35
№37
№38
№39
№40

№41
№43
№47

№48

07/06/2017

,,რაპტორ ნეკუსაიკა
- კოღოების
საწინააღმდეგო
ლიქვიდი
ბავშვებისთვის“
,,READ A DREAM“(Healthy Mosquito
Coil) საბავშვო
უვნებელი კოღოს
საწინააღმდეგო შავი
სპირალი
,,OFF
Famili კოღოების
საწინააღმდეგო
კრემი“
Гель “Тройной
удар“
,,Домовой прошка –
Тройной удар“
45 ночей‘’
,,Домовой прошка –
Био“ 45 ночей
,,Домовой прошка –
Био“ 60 ночей с
фумигатором‘’
“BUNTOX
INSECTISIDE
AEROZOL EXTRA
KILLER”
„სუპერ ფას“
„ბებიდეტა“

“ ზობელე
ინდასტრი ქემიკე
ს.პ.ა.“

იტალია

,,Yuanlong (FUJIAN)
Commodities Co.,“

ჩინეთი

09/06/2017

,,СК Джонсон“

უკრაინა

12/06/2017

შპს. “დეზპრომ“-ი

რუსეთი

13/06/2017

შპს. “დეზპრომ“-ი

რუსეთი

13/06/2017

შპს. “დეზპრომ“-ი

რუსეთი

13/06/2017

შპს. “დეზპრომ“-ი

რუსეთი

13/06/2017

„ლიდერ
ქოზმეთიქ სან. ვე
თიჯ. ა.შ“

თურქეთი

03/07/2017

შპს „აგროვიტ“-ი
დსს „რუსინხიმ“

რუსეთი
რუსეთი

05/07/2017

,,ZENDENკოღოების
საწინააღმდეგო
შავი სპირალი“

„ZHEJIANG

ჩინეთი

31/07/2017

„LIDER KOZMETIK
SAN. VE TIC. A.S.“
„T & T Pharma
Care“

თურქეთი

02/08/2017

ინდოეთი

03/08/2017

,,The Scientific
Fertiliser Company
Private Limited”

ინდოეთი

21/08/2017

№49

„JOKER BUN
INSECTICIDE“
„MOSIQA LEMON-

№50

Command 4.9 CS

კოღოების
საწინააღმდეგო
ლოსიონი“

11/07/2017

ZHENGDIAN
INDUSTRY
CO.,LTD.“

№54

,,AEROSOL PEST
SPRAY”

№55

№59

,,ANT BAIT TIN
PROFESSIONAL”
„WASPS FOUM
WITH SLIP
CANNULA 14 CM“
,,FLY BAIT
GRANULES”
“Insect Spray”

№60

“Detia Fly Spray”

№67

''Cockroach Powder”
(Tibtar)

№56
№58

‘’ფასი (სკ)’’

№68
№69
№70
№71
№72

‘’ფენდონა 15 სკ’’
OFF junior
AURA Military
IR3535
Allkill Tox

№73

LM TOX 400ML

№74
№75

ფუმიტოკსი
BNC MOSQUITO
COIL

№76

„GARDEX EXTREME
(კოღოსა და ტკიპის
საწინააღმდეგო)“
OFF

№77
№78
№79

RAID MAX ROACH
RAIT
“Gardex Naturin
კოღოების

,,Detia Degesch
GmbH“
,,Detia Degesch
GmbH“
,,Detia Degesch
GmbH“

გერმანია

19/09/2017

გერმანია

19/09/2017

გერმანია

19/09/2017

,,Detia Degesch
GmbH“
,,Detia Degesch
GmbH“
,,Detia Degesch
GmbH“
''YIWU LVJIE
COMMODITY
FACTORY''
შპს.
''აგროქიმიკატების
ფაბრიკა''
‘BASF’’
Sc johnson
MKDS inovation

გერმანია

19/09/2017

გერმანია

19/09/2017

გერმანია

19/09/2017

ჩინეთი

03/11/2017

უკრაინა

03/11/2017

გერმანია
უკრაინა
ლიტვა

26/01/2018

Gelisim kozmetik
Santicive LTD.STI
GELISIM
KOSMETiK
SAN.TIC.VE.LTD
STI.
Papirna Moudri
YUANLONG
(FUJIAN)
COMMODITY.,LT
D.
Jagopro

თურქეთი

11/04/2018

თურქეთი

11/04/2018

ჩეხეთი
ჩინეთი

11/04/2018

პოლონეთი

10/05/2018

Sc johnson

ნიდერლანდ
ები
აშშ

20/05/2018

იტალია

27/05/2018

პლაკონ
კორპორეიშენ
Zobel Holding Spa

29/03/2018
30/032018

26/04,2018

20/05/2018

№80
№81
№82
№83
№84
№85

№86
№87
№88

№89

№90

№91

საწინააღმდეგო
ხსნარი“
DOUBLE ACTION
(YUKI MATON)
COCKROACH
KILLER (YUKI
MATON)
Perfume Lavender
(YUKI MATON)
Flies AND
MOSQUITOES
(YUKI MATON)
„დეტა ფირფიტები
მფრინავი
მწერებისგან“
„კომაროფფ
საბავშვო სითხე
მფრინავი
მწერებისგან“
„კომაროფფ სითხე“
„დეტა სითხე
მფრინავი
მწერებისაგან“
„კომარიკოფფ
საბავშვო
ფირფიტები
მფრინავი
მწერებისაგან“
„ დოქტორ კლაუსი
(ჩრჩილის და მისი
მატლების
საწინააღდეგო
ლავანდური
სურნელით)“
„ დოქტორ კლაუსი
(ჩრჩილის და მისი
მატლების
საწინააღდეგო)“
„ბებიდეტა საბავშვო
სითხე მფრინავი
მწერებისაგან“

ROMAR

ესპანეთი

11/07/2018

ROMAR

ესპანეთი

11/07/2018

ROMAR

ესპანეთი

11/07/2018

ROMAR

ესპანეთი

11/07/2018

ЗАО
“РУСИНХИМ”

რუსეთი

11/07/2018

ЗАО
“РУСИНХИМ”

რუსეთი

11/07/2018

ЗАО
“РУСИНХИМ”
ЗАО
“РУСИНХИМ”

რუსეთი

11/07/2018

რუსეთი

11/07/2018

ЗАО
“РУСИНХИМ”

რუსეთი

11/07/2018

ЗАО
“РУСИНХИМ”

რუსეთი

11/07/2018

ЗАО
“РУСИНХИМ”

რუსეთი

11/07/2018

ЗАО
“РУСИНХИМ”

რუსეთი

11/07/2018

№92
№93
№94
№95
№96

№97

№98

„კომაროფფ
ფირფიტები“
„მუხოფფ სუპერ“
„კომაროფფ
სპირალი მფრინავი
მწერებისაგან“
„კაპკანი(პარაფინის
ბრიკეტები)
“BIOPRID”

„Mosquito killer
electric Par Par &
liquid Par Par“
„ვარან ექსტრა“

ЗАО
“РУСИНХИМ”
ООО “Папирна
Моудры“
„Биоактив Ресурсес
СНД БХД “

რუსეთი

11/07/2018

ჩეხეთი

11/07/2018

მალაზია

11/07/2018

აგროქიმიკატების
ფაბრიკა
MONTAJAT
VETERINARY
PHARMACEVTICA
L CO. LTD
„Zheijiang JEROME
CO Ltd“

უკრაინა

18/07/2018

საუდის
არაბეთი

22/08/2018

ჩინეთი

14/09/2018

“ООО Сибиар “

რუსეთი

27/09/2018

№99

„Варан форте
универсалъный“

“ООО Сибиар“

რუსეთი

07/10/2018

№100

„Варан а
универсалъный“

“ООО Сибиар“

რუსეთი

07/10/2018

№101

„REFTAMID
GREEN“

“ООО Сибиар“

რუსეთი

07/10/2018

№102

„ფენდონა 6“

BASF

გერმანია

18/10/2018

№103

„Biostop Giant Fly
trap“

BABOLNA
BIOENVIROMENT
AL CENTRE Ltd

უნგრეთი

18/10/2018

სადერატიზაციო საშუალებები

სარეგისტრაციო
მოწმობის
№

საშუალების
დასახელება

№16

“Edge Leaf – Mouse
Glue Traps (Board)”

№17

,,MOUSE & RAT
LURE TRAPS
(EDGE LEAF)’’
,,თაგვის და
ვირთხის წებო
,,Green Trap’’

№19

№32

“FARECI –(TRAP)“

№33

„BROMADIOLONE
0.005%”
„BRODIFACOUM
0.005%”

№34

მწარმოებელი
კომპანია

მწარმოებელი
ქვეყანა

გაცემის
თარიღი

,,Yiwu Lvjie
Commodity
Factory“
,,Yiwu Lvjie
Commodity
Factory“

ჩინეთი

10/05/2017

ჩინეთი

10/05/2017

,,Yiwu Xianda
Commodity Factory“

ჩინეთი

10/05/2017

“ELEKTROPLAST
ELEKTRIK
MATBAACILIK
PLASTIK MALZ LTD”
,,Siyang Rodenticide
Factory“
,,Siyang
Rodenticide
Factory“

თურქეთი

12/06/2017

ჩინეთი

12/06/2017

ჩინეთი

12/06/2017

№36

,,Домовой прошка –
Тесто сырный
брикет“

შპს. “დეზპრომ“-ი

რუსეთი

13/06/2017

№57

„Detia Degesch
RADY TO USE BAIT
extruded“
„Detia Degesch Rady
to use Bait”
“კლერატი“

,,Detia Degesch
GmbH“

გერმანია

19/09/2017

,,Detia Degesch
GmbH“
„სინგენტა ჰელას
აებე“

გერმანია

19/09/2017

შვეიცარია

29/01/2018

№62
№86

