
ДЕРЖЛIКСЛУЖБА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБАЗ ЛIКАРСЬКИХ ЗАСОБIВ ТА

КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ УПОЛТАВСЬШЙ ОБЛАСТI
вул. Горбанiвська,2, с. Розсошенцi, ПолтавсьrФй р-н, Полтавська обл.,3875lтел. /факс (05З2) 59-04-09,

e-mail: dls.п]@d]s,еоч.чаКодеДРПОУ З6902962

НаМ вrд

Щепартаменту охорони здоров'я
Полтавськоi О.ЩА

Керiвl1икам С Гд], якi займаються
реалiзацiсю (торгiвлею),
зберiганням та використацням
лiкарських засобiв

Повiдомлення N} 114 вiд 1б.09.2019
З метою забезпечення контролю якостi лiкарських засобiв на територii

Полтавськоi областi в порядку iнформування направляемо Вам Hacтynнi

розпорядження Щержавноi слуrкби Украiни з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками за перiод з 10.09-20i9 по 16.09.20i9.

При виявленнi зразкiв лiкарських засобiв зазначених у даfiих

розпорядчих документах вжити заходи, що зазначенi в них та повiдомити

м

територiальний орган ,Щержлiкслужби за мiсцем розташування про вжитi

заходи щодо виконання даних розпоряджень.

Одночасно iнформусмо, що з даними розпорядженнями можна

ознайомитися на сайтi Щержавноi слух(би УкраiЪи з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками (httрrШ.lsgqуда/)

Щодаток на 1-му арк. в 1 прим.

начальник

ь/пt
(улй

l/J,
l/

Наталiя АНДРI€НКО

Державна служба з лiкарських засобiв та контролю
за наркотиками у Г']олтавськiй областi
N9414/2-19 вiд 16.09.2019

Анна МИРОНЮК (0532) 59-04-09
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Ресстр докумептiв щодо якостi ЛЗ
(станом па l6.09,20l9 р.)
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1з.09,2019
6940-
001.з/002,0/
|7-19

ш- тимч,
заборона UА/взз1/01/01

НАТРIЮ ХЛОРИД,
розчин для
iнфузiй, 9 мгlмл по
200 мл у
контейнерах
полiмерних

АА6219/1
-1

ТОВ "Юрiя-
Фарм", Украiна

10,09.2019
бв 12-
001.з/002.0/
l7-19

0v пост.
заборона

МЕзИМ@ форте,
таблетки, вкритi
оболонкою, N9 В0
(20х4)

Bci сер;Т

Берлiн - XeMi АГ,
Нiмеччина,
розфасовано та
упаковано ЗАТ
"Берлин-Фарма",
Росiя, --

10.09,2019
бвlз-
001,з/002,0/
77,19

1$v пост.
заборона UA/2596/01/01

кЕтАн ов,
таблетки, вкритi
плiвковою
оболонкою, по 10
мгN9 10у
блiсrерах

Bci cepii

С.К. Терапiя
С.А., Румунiя,
сан
Фармасьютикал
Iндасгрiз лтд,
Iндiя, --

10.09.201g
бв14-
001.з/002,0/
17-19

ш- пост,
заборона

UА/lз04зl01/0
1

полlБIолIн,
Лiофiлiзат для
розчину для
iн'€кцiй по 0,5 г у
флаконах Ns 10

Bci cepii

Станцiя
переливання
KpoBi м.
Горлiвки,
yкpajнa, yKpaiHa

10.09.2019
бв14-
001.з/002.0/
17- 19

ш- пост.
заборона

ба9/12-
з00200000

Iмуноглобул;н
людини
антистафiлококови
й рiдкий, Розчин
для iн'€кцiй по З
мл в ампулах N910

Bci cepj-l

Комунальний
заклад охорони
здоров'я
"Донецька
обласна сганцiя
переливання
KpoBi", yKpaiнa,
Украiна


