
ДЕРЖЛIКСЛУЖБА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБАЗ ЛIКАРСЬКИХ ЗАСОБIВ ТА

КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ У ПОЛТАВСЬКIЙ ОБЛАСТIвул, Горбанiвсъка,2, с, Розсошенцi, Полтавський р-н, Полтавська обл.,3875lтел. /факс (05з2) 59-04-09,
e-mail: dls.рl@dls.gоч.uаКолеЩрпоу з б902962

На ЛЬ вlдJllЪ

Щепартаменry охорони здоровrя
ПолтавськоТ ОДА

Керiвникам СГД, якi займаються
реалiзацiсю (торгiвлею),
зберiганням та використанням
лiкарських засобiв

Повiдомлення Nb б9 вiд 28.05.2019
З метою забезпечення контролю якостi лiкарсъких засобiв на територii

ПолтавсЬкоТ областi В порядкУ iнформування направля€мо Вам наступнi
розпорядження Щержавноi служби Украiни з лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками за перiод з2З.О5.2О19 р. по 28.05.2019 р.

При виявленнi зразкiв лiкарських засобiв зазначених у даних
розпорядчих'документах вжити заходи, що зЕLзначенi в них та повiдомити
територiальниЙ орган Щержлiкслужби за мiсцем розташування про вжитi
заходи щодо Биконання даних розпоряджень.

Одночасно iнформуемо, що з даними розпорядженнями можна
ознайомитися на сайтi Щержавноi служби Украiъи з лiкарсъких засобiв та
контролю за наркотиками (ьtв:rzсh.gоч.uф та на сайтi
лiкарських засобiв та контролю за наркотиками у
(http ://d1 s. gov. uаlПолтавсьКа- областъ/повiдомлення-для- сгд/) роздiлi
<<Повiдомлення для СГЩ>>l

!одаток на2-х арк. в l прим.
.]

начальник

.Щержавноi служби з

полтавськiй областi

Н. Андрiенко
,Щержавна служба з лiкарських засобiв та контролю
за наркотиками у Полтавськiй областi
Ns229/2-1 9 вiд 28.05.201 9Анна мироt*ок (05З2) 
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докчнентч
,Тжш

gеКlfs,rёНтY жý рm,fiý , Наева Лý;
форйа виhуску

ýер!я
hlý :

] Назýа
аýрýýника,

крЬТна

27,05.2019
410в-
001, U002,0/
17-19

rJrl т часткове
скасув.

UА/20в8/01
/о1

Фукорцин,
розчин для
зовнiшнього
застосування по
25 мл у флаконах

Bcl

Державне
пiдприсмство
" Ёкспери ментальни
й завод медичних
препаратiв iIБОНХ
НАН УкраТни",
УкраТна

Часткове
скасування
розпоряд}кення
вiд 12,03,2019 N9
2|29-
001.1.11002,0/17
-19

2з.05.2019
4025-
001.U002.0l
17- 19

бт пост.
заборона

чд/256ча2
/01

пАl-{АдолФ БЕБI,
суспензiя
0ральна, 120 мгl5
мл no 100 мл у
флаконах N9 1

г017 Фармаклер,
Франц'я

2з.05.2019
4о27-
001, UOCI2.0l
17-19

d] т пост.
заборона

UA11 551 3/0
1/о2

СПИРТ ЕТИЛОВИЙ
96О/о, РаЗчиН ffЛЯ
зовнiшнього
зас"осування 96
О/о по 100 мл у
флаконах

020з
19

ПАТ "Хiмфармзавод
"Червона зiрка",
Украlна

2з.05.2019
4029-
001. U002,0/
1 7_19

u}v пост.
заборона

UА|||4з5/а
1/aL

IнспIрон@,
таблетки, вкритi
плiвковою
оýолонкою, по 80
мг, по 10
таблеток у
блiстерi, З
блiстери в пачцi

Bcl
cepiT

пАт
" КиТвмедпрепарат"
УкраТна

2з.05.2019
40з0-
]01. U002,0/
17-19

$J] ? пост"
заборона

UA/9922/01
/о2

IНСПIРОН, сироп,
4 мг/tчл по 150 мл
у флаконi Ns 1

Bcl
cepiT

ПАТ "Галичфарм",
Украiна

2з.05.2019
40з1-
001.1/002.0/
17- 19

й] - пOст.
заборона

uAlLL271/CI
1/01

БРОНХОМАКС,
сироп, 10 мг/5 мл
по 100 мл у
флаконах Ng ]_, по
200 мл у
флаконах N9 1

Bcl

тов
"Фармацевтична
компанiя
"Здоров'я",
YKpaiHa; ТОВ
"XapKiBcbKe
фармацевтичне
пiдприсмство
"Здоров'я народу||
УкраТна, Украiна

2з,05,2019
4а32-
001.1/002.0/
17-19

EJ т пост.
заборона

UAl9078/01
/01

ФЕНСПIРИДУ
ГIДРОХЛОРИД,
порошок
(субстанцiя) у
пакетах
подвiйних з
плiвки
полiетиленовот
для виробництва
нестерильних
лiкарських форм

Bci
cepii

Еррiджiере С.П.А.,
Iталiя

2з.05.2019
40зз-
a01,Ilaa2.CI|
1 7-19

,l,}жт пост,
заборона

UAl9922/a\
/01

IHCПIPOH, сироп/
2 мr/мл, по 150
мл у флаконах N9
1 в пачцi

Ecl
cepiT

ПАТ "Галичфарм",
Украiна, м. Львiв

2з.05.2019
{035-
001.U002.0l
i'7-19

i

lLJi ,7 пост.
заборона

U^lL127!/a
2lat

БРОНХОМАКС,
таблетки, вкритi
оболонкою, з
модифiкованим
вивiльненням по
80 мг, по 1О
таблеток у
блiстерi; по 2 або
З блiстери у
коробцi з картону

Bci

тов
"Фармацевтична
компанiя
"3доров'я",
УкраТна;
ТОВ"ФАРМЕКС
ГРУП", УкраТна,
УкраТна

.-!

2з.05.2019
40з6-
001,U002.0/
17-1s

ffч пост.
заборона

UА/lз800/0
1l0 1

дм]спIрOнG) IC,
таблетки
пролонгованоТ дiТ,
вкритi плiвковою
оболOнкою, по
0,0В r по 10
таблеток у

вс
cepii

Товариство з
додатковою
вiдповiдальнiсrю
"IHTEPXIM,,
Украiна



блiстерi, пg 1 або
по 2 бл!сгери у*
пачlli з каптпн\/

2з.05.2019
4а37!
001.1/002.0/
|7-19

;iil т паст.
заборона

Uд/з,2з96/с
1/01

ФОСIДАЛ, сироп,
2 мг/мл по 150 мл
у флаконi; по 1
флакону з мiрною
ложкою в l{onnбIli

Bci
cepll

МЕДАНА ФАРМА
Акцiонерне
Товарисгво,
Польща

2з,05,2019
4038-
001.1/002.0/
|7-L9

Ji'l т пост,
заборона

Uд|L5862/а
U01

LtНУСПАЛ, сироп,
200 мг1100 мл/ по
100 мл у флаконl,
по 1 флакону у
пачку разом з
дозувальною
ЛоЖкоЮ.i

Bcl
cepii

ПАТ "Фармак".
УкраТна


