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Щепартаменту охорони здоров' я
Полтавськоi ОДА

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

Повiдомлення JYs 93 вiд 25.07.2019
з метою забезпечення контролIо якостi лiкарських засобiв на територiт

полтавськоi областi в порядку iнформуванъя направляемо Вам наступнi

розпорядження Щержавнот служби ,украiни з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками за перiод з 1В.07.2019 по 25.0].2019.

при виявленнi зразкiв лiкарсъких засобiв зазначених у даних

розпорядчих документах вжити заходи, що зазначенi в них та повiдомити

територiаJIъний орган Щержлiкслужби за мiсцем розташування про вжитi

заходи rцодо виконання даних розпоряджень.

одночасно iнформусмо, що з даними розпорядженнями можна

ознайомитися на сайтi Щержавноi служби Украiни з лiкарських засобilr та

контролю за нарItотиками (http://dts. gov.ual)

Лодаток на 1-му арк. в 1 прим.
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|_]ержавна служба з лiкарських засобiв та контролю
за наркотиками у Полтавськiй областi
Ns342/2-19 вiд 25,07.2019
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Реестр документiв щодо якостi ЛЗ
(станом на 25,07 20 l 9 р )

]ý]]iij]
|.ý|.|:.:i?|,
.]}.irlýi:
Ж,,r|,||:,|,:.

i!1:,,i{иtlil,;:;,:i
доý.у,I,9ýтY

l Назýа лз;
] форма,

,,:,:випуск1{

, . Назва :] ]

dиробника,
,Kpaiнa,

Додаткова
iнформацiя

25,07 .20t9
559в_
001.li 002.0/1
7_1о

,эY
Lц]

тимч.
заборона

UA/5 1 2 1/01/
01

рiнгЕрА
розч и н,
розчин для
iнфузiй, по 200
мл у пляшках

А29081в

П ри ватне
а кцiонерне
товариство
"Iнфузiя ",

Украl'на

2 5,07,20 1 9
560з-
001,1/0о2.0/1
7 -t9 ll]J

пост.
заборона

Uл/во49/оl/
01

мIльгАмА@,
таблетки,
вкритi
оболонкою, по
15 таблеток у
блiстерi, по 4
блiстери у
картоннiй
коробцi

1вJOз1
Маусрманн-
Арцнай митель
КГ, Нiмеччина

25.о7.2о\9
561 2_

001,li о02.0/ 1

7 -19
llll

тимч.
заборона

UA/1 6066/0
1/01

ЕтилосЕпт 70,

розчин 70Оlо по
100 ttл у
флаконах

0 10з 1в
ПрАТ "Бiолiк",
YKpa'iHa,
yKpaiHa

1в.07.2019
5434-
00 1.2/002.0/1
7 -19

rlil -
доповненн
ядо
документу

Uл/lз49/оtl
01

АртиФрин-
здоров,я
ФОРТЕ, розчин
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