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}{ъ НаМ вlд

повiдомлення Ль
З метою забезпечеЕня контролю

Департаменту охороци здоровrя
Полтавськоi ОЩА

Керiвникам СГ.Щ, якi займаються
реалiзацiсю (торгiвлею),
зберiганням та використанням
лiкарських засобiв

101 вiд 15.08.2019
якостi лiкарських засобiв на територii

полтавськоi областi в порядку iнформувiння направляемо Вам наступнi
розпоряджеЕня Щержавноi служби Украiни з лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками за перiод з 13.08.2019 по 15.08.2019.

при виявлеIrцi зразкiв лiкарських засобiв зазначених у даних
розпорядчих документах вжити заходи, що зазначеIri в Еих та повiдомити
територiальниЙ орган Щержrriкслужби за мiсцем розташування про вжитi
заходи щодо виконання даних розпоряджень.

Одночасно iнформусмо, що з даЕими розпорЯдженнями можна
ознайомитися на сайтi Щержавноi служби Украiъи з лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками (httрld]цсаудф

.Щодаток на 1-му арк. в 1 прим.

IIачальпик r
Цаталiя АIIДРI€НКО

Деря<авна служба 3 лiкарських 3асобiв та контролю
за наркотиками у Полтавськiй областi
N9165/2-19 вiд 15.о8.2019

ll lilllllI ll llшшlllll ll ll lllш lllll lшl



Ресстр докryмептiв щодо якостi ЛЗ
( 08 20l9

тип
докуl,iе ry

Назва ЛЗ,
форма

випуску
14.0в,2019

6762-
001.1/002.0/17_
19

$v пост.
заборона

Мirепа@,52
mg гU021сх Байер Оу,

Фiнляндiя

14,08,2019
616з-
оо1,1/оо2.о/17-
19

1ý- пост.
заборона UАlв9з0/01/02

JlEL l UU ltрон)
|пропIонАт,
розчин для
iн'€кцiй 5 О/о в
етилолеатi по
1 мл в ампулi;
по 5 ампул у
блiстерi; ло 1
блiсrери в
пачцi з
KanтoHv

4111в АТ "Фармак'',
yKpaiHa

14,0в,2019
j165-
)о\,7/оо2.о/77
t9

$w 1ост.
lаборона )л/1491з/01/о1

цинАрIкс
ФортЕ,
габлетки,
зкритi
)болонкою, по
j00 мг Ne з0
15х2) у
iпi_,ллл,- ]

221

}армацеутiш€
Рабрiк
"]oHTaBiT-мбХ, Авсгрiя

12.0в.2019
6107-
оо1.1/оо2,о/77-
19

ýт пост.
заборона UA/10265/01/01

JАнзиБЕл@),
|пасгилки зi
смаком меду та
лимону, по 10
пастилок у
блiстерi; по З
блjсгери у
картонФй

вLGOOзбА

19з2о4

НОБЁЛ IЛАЧ
сAHAI вЕ
тIджАрЕт
А.ш.,
Туреччина

12.0в.2019
610в-
001.1/002.0/17_
19

фч пост.
заборона Uл/76741/01/о7

АлгЕзикАм6),
таблетки по 15
мг N9'20
(10х2) у
блiстерах

ко,[,lАгIстрА
С енд С" Т. О.
В., Румунiя


