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Щепартаменry охорони здоров'я
Полтавськоi ОДА

Керiвникам СГЩ, якi займаються
реалiзацiею (торгiвлею)о
зберiганням та використанням
лiкарських засобiв

Повiдомлення NЪ 68 вiд 24.05.2019
З метою забезпечення контролю якостi лiкарських засобiв на територiТ

ПОлтавськоi областi в порядку iнформування направляемо Вам наступнi

РОЗПОРЯДЖення ЩержавноТ служби Украiни з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками за перiод з 21.05.2019 р. по 24.05.2019 р.

ПРИ Виявленнi зразкiв лiкарсъких засобiв з€Lзначених у даних

розпорядчих документах вжити заходи, що зазначен1 в них та повlдомити

ТеРИТОРiалъниЙ орган ,Щержлiкслужби за мiсцем розташування про вжитi

заходи щодо виконання даних розпорядженъ.

одночасно iнформуемо, що . з даними розrторядженнями можна

ОЗНаЙОМи'tИQя на саЙтi ЩержавноТ служби УкраТни з лiкарських засобiв та

КОНТроЛЮ за наркотиками (http:i/dls.gov.ual) та на сайтi ,ЩержавноТ служби з

лiкарських засобiв та контролю за наркотиками у Полтавськiй областi

(http ://d1 s. gоч.uаlполтавська- областъ/повiдомлення-для- сгд/) в роздlл1

<Повiдомлення для СГЩ>.

ЩодАток на2-х арк. в 1 прим.
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Реестр документiв щодо якостi ЛЗ
(станом на 24,05.2019 р,)
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таблетки,
вкритi
плiвковою
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модифiкованим
вивiльненням
по 80 мr, по 1"0

таблеток у
блiстерi; по 2
або З блiстери
у коробцi з
картону
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ФOсIдАл,
сироп, 2 мr/мл
цо 150 мл у
факонi; по 1

флакону з
йрною ложкою
в, коробцi
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МЕДАНА ФАРМА
Акцiонерне
ТOвариство,
Польща
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сIнуспАл,
сироп, 200
rlзг/100 мл, по
100 мл у
флаконi, по 1

флакону у
пачку разом з
дозувальною
ложкою
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ПАТ "Фармак",
УкраIна
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ЕСПУМIЗАНФ L,
краплi оральнi,
емульсiя, 40
мг/мл, по 30 мл
у флаконi з
крапельницею-
вставкою та
пробкою; по 1

флакону в
картоннiй
кOробцi
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