
ДЕРЖЛIКСЛУЖБА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБАЗ ЛIКАРСЪКИХ ЗАСОБIВ ТА

КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ У ПОЛТАВСЬКIЙ ОБЛАСТI
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На J\Ъ вlд

Щепартаменту охорони здоров'я
Полтавськоi ОДА

. Керiвникам СГД, якi займаються
реалiзацiею (торгiвлею),
зберiганням та використацням
лiкарських засобiв

Повiдомлення Nb 72 вiд 04.0б.20|9
З МеТОю забезпечення контролю якостi лiкарсъких засобiв на територii

Полтавсъкоi областi В порядку iнформування направлясмо Вам наступнi

розпорядження Щержавнот служби Украiни з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками за перiод з 30.05.2019 р. по 04.06.2019 р.

Пр" виявленнi зразкiв лiкарських засобiв зазначених у даних
,,

розпорядчих документах вжити заходи, що з€вначенi в них та повiдомити

територiальниЙ орган Щержлiкслужби за мiсцем розташування про вжитi

заходи щодо виконання даних розпоряджень.

одночасно iнформуемо, що з даними розпорядженнями можна

ознайомитися на сайтi Щержавноi служби Украiни з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками (http://dls.gov.ual) та на сайтi Щержавноi служби з

лiкарських засобiв та контролю за наркотиками У Полтавсъкiй областi

(htф://dls.gоч.uаlполтавська-область/повiдомлення-для-сгд/) в роздiлi
<<l lовiдомлення для СГЩ>.

Щодаток на 1-му арк. в 1 прим.

J\ъ

Н. Андрi€нко

flержавна служба з лiкарських засобiв та контролю
м2 за наркотиками у Полтавськiй областi

Ns250/2-1 9 вiд 04.06.2019
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0з,06.2019
4за2-
001,1/002.0l17_
19

тим ч,
заборона UA/16066/01l01

ЕтилосЁllт 70,
розчин 70Оlо по
100 мл у
флаконах

0101 19

ПрАТ "Бiолiк"
УкраТна; ТОВ
"Виробниче
об'сднання
"TeTepiB",
Украiна,
УкраТна

з0.05.2019
4190-
oolJ/oaz.a/t7-
19

l]il пост,
заборона UА/l4сз8/0U01

УНIЛАТ, краплi
очнi, розчин,50
мкг/мл по 2,5 мл
у флаконi-
крапельницi; по
1 флакону-
крапельницi в
картоннiй
коробцi

4452L8

ТОВ "Унiмед
Фарма",
Словацька
Республiка

зO.с5.2019
4t91-
001,1/002.0l17-
19

пOст,
заборона UА/75з0/0U01

БЕТАЛМIК 0,50/о,
краплi очнi,
розчин 0,5 Уо по
10 мл у флакоr"ri-
крапельницi; по
1 флакону-
крапельниц; в
пачцi

з90з18

тов "унiмЕд
ФАрмА",
Словацька
Республiка

з0,05.2019
4L92-
001, U002.0/17-
19

.ii] пOст,
заборона UA/l2BOB10 1/0 1

КАЛIЮ ЙОДИД,
краплi очнi,
розчин2%по10
мл у контейнерi-
крапельницi; по
1 контейнеру-
крап*льницi у
картоннiй
коробцi

1 з21 18

тов "унI}1Ед
ФАрмА",
Словацька
Республiка

з0,05.2019
419з-
001, U002.0l17_
19

t!|
пост,
заборона чд/7546/0tlо1

ФЕНЕФРИН 10о/о,
краплi очнi,
розчин 10 О/о по
10 мл у флаконi-
крапельницi; п0
1 флакону-
крапельницi в
картоннiй
коробцi

40021в,
400зlв

тов "унIмЕд
ФАрмА",
Словацька
Республiка


