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Щепартаменту охорони здоров'я
Полтавськоi О.ЩА

Керiвникам СГЩ, якi займаються
реалiзацi€ю (торгiвлею),
зберiганням та використанням
лiкарських засобiв

Повiдомлення Ns 102 вiд 16.08.2019
З метою забезпечення контролю якостi лiкарських засобiв на територiТ

Полтавськоi областi в порядкУ iнформувЙня направляемо Вам наступнi

розпорядження Щерлtавноi служби, Украiъи з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками за перiод з 14.08.2019 по 1б.08.2019.

При виявленнi зразкiв лiкарських засобiв зазначених у даних

розпорядчих докр{ентах вжити заходи, що зазначенi в них та повiдомити

вlдNq

територiа_тrьний орган ,,Щержлiкслужби за мiсцем розтаIIIування про вжитi

заходи щодо виконання даних розпоряджень.

Одночасно iнформуемо, що з даЕими розпорядженнями можЕа

ознайомитися на сайтi Щержавноi служби УкраiЪи з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками

,Щодаток на 1-му арк. в l прим.

Еаталiя АНДРI€НКО

Цержавна слу)iба з лiкарських засобlв та контрЙю
за наркотиками у Полтавськiй областi
N9379/2-19 вiд 16.08.20,19
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Ресстр документiв щодо якостi ЛЗ
(станом на l6.08,20

N9 рп лз

15.0в.2019
6211-
001.1/002.0/1
7-L9

til т тимч,
заборона

чл|751,6/о1,I
01

цЕрЕБрокурин@,
розчин для
iн'скцiй, 2 мгlмл по
2 мл в ампулi; по
10 ампул у коробцi
з картону

460вlв ToB,HIP",
УкраТна

15,0в.2019
621з-
001,1/002.0/1
7 -I9

ýv
тимч.
заборона

Uл/9765/оl/
01

ФуросЕмIд,
порошок
(субсганцiя) у
подsiйних
полiетиленових
пакетах для
фармацевтичного
застосування

182збн RI
I

Iпка
Лабораторiз
Лi[4iтед, Iндiя

14.0в.2019
6162-
001.1/002.о/1
7- 19

$j v пост,
заборона lЧirепа@, 52 mg TU021cX Бай€р Оу,

Фiнляндiя

14,08.2019
616з-
001.1/002.0/1
7-19

шч пост.
заборона

UА/89з0/0U
02

ТЕСТОСТЕРОНУ
пропIонАт,
розчин для iн'€кцiй
5 о/о В етилолеатi
поlмлвампулi;
по 5 ампул у
блiсгерi; по 1
блiсгери в пачцi з
картону

4111в АТ "Фармак",
УкраТна

14.08,2019
6165_
001.1/002.0/1
7 -19

lUv пост,
заборона

UА/1491з/0
U01

ЦИНАРIКС ФОРТЕ,
таблетки, вкритi
оболонкою, Ео 600
мг N9 З0 (15х2) у
блiсIерах

))1
Фармацеутiше
фабрiк ploHTaBiT

ГмбХ, Авсгрiя


