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ДЕРЖАВНА СЛУЖБАЗ ЛIКАРСЬКИХ ЗАСОБIВ ТА
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Щепартаменту охорони здоров'я
Полтавськоi О.ЩА

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

Повiдомлення ЛЪ 99 вiд 09.08.2019
З метою забезпеченЕя контролю якостi лiкарських засобiв на територii

Полтавськоi областi в порядку iнформування направляемо Вам наступнi

розriорядження Державноi служби УкраiЪи з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками за перiод з'06.08.2019 по 09.08.2019.

При виявленнi зразкiв лiкарських засобiв зазначених у даних

розпорядчих документах вжити заходи, що зазначенi в них та повiдомити

територiальний орган Щержлiкслужби за мiсцем розтаrrryвання про вжитi

заходи щодо виконання даних розпоряджень.

Одночасно iнформуемо, що з даними розпорядженнями можЕа

ознайомитися на сайтi ,Щержавноi служби УкраiЪи з лiкарських засобiв та

вlдNq

IIаталiя АНДРI€НКО

Державна служба з лiкарських засобiв та контролю
за наркотиками у Полтавськiй обпастi
Ns363/2_19 вiд 09.08.2019

контролю за наркотиками (http://dl s. gov.ual)

,Щодаток на 2-х арк. в 1 прим.

начальник

Кобилка (05З2) 59-04-09
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Реестр документiв щодо якостi ЛЗ
(сталом на 09 08 20l9 р.)

| тип
|докуи€l нтч KpaIHa

08.о8.2
019

6058_
001.1/002.
ol77-L9

]ý

тимч.
заборон
а

Uд|l6L22/о
L/o1

ЕТИЛОСЕПТ
96, розчин
96оlо по 100
млу
флаконах

040з18 ПрАТ "Бiолiк".
Украiна, yKpaiнa

06,0в.2
019

5978-
001,1/002,
о|!7-|9

ш

пост.
заборон
а

чл/72646/0
7|о2

МЕТФОРМIН
. таблетки,
вкритi
плiвковою
оболонкою,
по В50 м.,
inbUlk N9
1000 (по
1000
таблеток у
контейнерi)
; inbulk Np
1000 (по 10
таблеток у
блiсгерi; по
100
блiсгерiв у
пачцi)

Bci cepii
випущенi в обiг з
моменry дii
Сертифiкату
вiдповiдносгi
виробництва
лiкарських
засобiв вимогам
Gмр N9 UK GMP
19756 Insp GMP
l97 56/72594-
000В вiд
05,04.2017 та
ввезених на
територiю
Украiни

IндокоРемедiзЛiмiт
ед, Iндiя

06,08,2
019

5978-
001.1/002.
o/17 -1,9

Lli]-
пост,
заборон
а

Uд/12646/о
1/0з

МЕТФОРМIН
, таблетки,
вкритi
плiвковою
оболонкою,
по 1000 мг
inbulk N9
1000 (по
1000
таблеток у
контейнерi)
; inbUlk N9
1000 (по 10
таблеток у
блiсгерi; по
100
блiсrерiв у
па чцi)

Bci cepii
зазначених
вижче
лiкарських
засобiв
виробництва
"IндоюРемедiслi
мiтед", Iндiя,
випущених в
обiг з 2з,04.201В
(дати
прилинення дii
Сертифiкату
вiдповiдносгi
виробництва
лiкарських
засобiв вимогам
GMP NS UK GMP
19756 Insp GMP
19756/12594-
0008) та
ввезених на
територiю
Укра-lни

IндокоРемедiзЛiмiт
ед, Iндiя

06.08,2
019

5978-
001.1/002.
o/17-19

ш

пост.
заборон
а

Uл/12646/о
Uо7

МЕТФОРМIН
, таблетки,
вкритi
плiвковою
оболонкою,
по 500 мг,
inbUik N9
1000 (по
1000
таблеток у
контейнерi)
; inbulk N9
1000 (по 10
таблеток у
блiсгерi; по
100
блiсгерiв у
па чцi)

BBci cepli
зазначених
нижче
лiкарських
засобiв
виробництва
"IндокоРемедiсЛi
мiтед", Iндiя,
випущених в
обiг з 2з.04.201В
(дати
припинення дii
Сертифiкату
вiдповiдносгi
виробництва
лiкарських
засобiв вимогам
Gрlр N9 UK GMP
19756 Insp GMP
1,97 56| 12594-
0008) та
ввезених на
територiю
УкраIни

IндокоРемедiзЛiмiт
ед, Iндiя



Скасування

06.12,2018
N9 105з6-
4,0|17 -1а

МайланЛабораторiз
iмiтед, Iндiя

ВАЛСАРТАН
, пороL]Jок
(субсганцiя
)у
полiетилено
вому пакетi

виробництв

нестерильн
их
iкарських

UA/7168/01
/о1

скасу в.
пост,5980-

001.1/002.
||1-79

06,0в,2
019

розпорядж
ення вiд
11,04,2019
Ns 2990-

\,2loo2,
0lL7 -|9

МефарIлач Сан.
,, Туреччина1в0500з

МЕТАКАРТИ
Н, розчин

iH' €кцiй, 1

г/5 мл, по 5
млв
ампулi; по
5 ампул в
контурнiй
чарунковiй

по1
контурнiй
чарунковiй
упаковцi в
картовнiй
коробцi

UА/155з0/0
1/01

59в2-
001,1/002.
0|77 -I9

о6.0в.2
019


