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Щепартамеlлту охорони здоров'я

Полтавськоi ОЩА

Керiвникам СГЩ, якi займаються
реалiзацi€ю (торгiвлею),
зберiганrrям та використанням
лiкарсьlсих засобiв

Повiдомлення }{Ъ 94 вiд З0,07,2019

з метою забезпечення контролю якостi лiкарських засобiв на територii

Полтавськоi областi в порядку iнформувагfiля наIIравля€IчIо Вам наступнi

розпорядження Державноi служби ,украiни з лiкарських засобiв та

коIIтролIо за яаркотиками за перiод з 25.01 ,2019 по з0,07,2019,

при виявленнi зразкiв лiкарських засобiв зазначених У даних

розпорядчих документах в)Itити заходи, що зазначенi в них та повiдомити

територiальний орган !,ержлirtслуя<би за мiсцем розташування про вжитl

заходи щодо виконання даних розпоряджень,

одночасно iнформусмо, що з даними розпорядженнями можна

ознайомитися на сайтi ,щержавноi служби Украiни з лiкарських засобiв та

вlдNs

Наталiя АНДРI€НКО

Лержавна слу)кtiа з лiкарських засобiв та контрол

за нарко,гиками у Полтавськiй областi
N9346/1 .1 -1 9 вiд 30.07.2019
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контролю за наркотиками (htttl ://dI s. gov. Lra/)

,Щодаток на 1-му арк. в 1 припл.

начальпик

олена Кобилка (05з2) 59-04-09
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Ресстр документiв щодо якостi ЛЗ
(станом на З0 07 20l9 р )

:.!

29.о7 .2о1,9
5765-
001,1/002.0/1
7-19 lдJ

пост.
заборона

UА/1049з/0
1/01

БУПРЕНОРФIНУ
гlдрохлорид,
таблетки
сублiнгвальнi
по2мгN9 10
(10х1) у
блiстерi

1450219

тов
"xapKiBcbKe

фармацевтичне
пiдприемство
"здоров'я
народу",
yKpaiHa

25.07.2019
5 59в-
001. U002.0/1
7-1,9

lдl

ти мч.
заборона

Uл/5721/оII
01

PIH гЕрА
розчи н,

розчин для
iнфузiй, по 200
мл у пляшках

А29081в

Г'l ри ватне
акцiонерне
товариство
"Iнфузiя",
yKpaiHa

25.07,2019
560з-
001. U002.0/1
7-19 lш

пост,
заборона

UA/8049/0U
01

мiльгАIчА@,
таблетки,
вкритi
оболонкою, по
15 таблеток у
блiстерi, по 4
бл]сrери у
картоннiй
коробцi

18l0з 1

Мау€рманн-
Арцнаймитель
КГ, Нiмеччина

25,07.2019
5 612-
001.1/002.0/1
f -l9 {Jl]

тимч.
заборона

UA/ 16066/0
1/01

ЕтилосЕпт 70,

розчин 70ОЪ по
100 мл у
фла конах

010з 1в
ПрАТ "Бiолiк",
yKpaiHa,

УкраIна


