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,Щепартаменту охорони здоров'я
ПолтавськоТ ОДА

Керiвникам СГ.Що якi займаються
реалiзацiсю (торгiвлею)о
зберiганням та використанням
лiкарських засобiв

Повiдомлення J\Ъ 112 вiд 09.09.2019
з метою забезгrечення контролю якостi лiкарських засобiв Ira територii

полтавськоi областi в порядку iнформування направляемо Вам наступн1

розпорядження Державноi служби Украlни з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками за перiод з 04.09,2019 по 09.09.2019.

Пр" виявленнi зразкiв лiкарських засобiв зазначених у даних

розпорядчих документах вжити заходи, що зазначенi в них та повiдомити

вlдNs

територi€lJIьний оргаЕ .щержлiкслужби за мiсцем розташування про вжитl

заходи щодо виконання даних розпоряджеЕь.

одночасно iнформуемо, що з даними розпорядженнями можна

ознайомитися на сайтi .щержавноi служби Украiъи з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками (http/dlýдavд'

,Д,олаток на l-My арк. в l прим.

IIаталiя АНДРI€НКО

Державна служба з лiкарських засобiв та контролю
за наркотиками у Полтавськiй областi
N9406/2-19 вiд 09.09.2019
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Ресстр документiв u|одо якостi ЛЗ
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о6.09.2019
6751-
001.1/002,
о/1"7 -1,9

ш- часткове
скасув.

Uд|12292/о|/
01

озурдЕкс,,,
iмплантат для
iнтравiтреального
введення, 700 мкг, по
1аплiкатору, що
мiстйть iмплантат,
разом з пакетом-
поглиначем вологи? у
пакет iз фольгиi ло 1
пакету iз фольги в
картоннiй коробцi

Ев5194

Аллерган
Фармасьютiк
алз
Iрландiя,
Iрландiя

Ч асгкове
скасування
розпорядження
вiд 02.10.201В
N9 855з-
1,1,1/4,o/17 -ra

06.09.2019
67 54-
001. U002.
о| 17,|9

i0- часткове
скасув.

UА/140зв/01/
01

УНIЛАТ, краплi очнi,
розчин, 50 мкг/мл по
2,5 мл у флаконi,
крапельницi; по 1

флакону-крапельницi
в картоннiй коробцi

44541в

ТОВ "Унiмед
Фа рма",
Словацька
Республiка

Часткове
скасування
розпорядження
вiд 0В.02.2019
N9 1115-
001.1. U002,0/1
7 -t9

о6.09.2019
6765-
001.1/002,
о/ 17 -1,9

,i] , тимч,
заборона

Uл|l4вв7 /о1/
01

нЕЙрокоБАл@,
таблетки, вкритi
плiвковою оболонкою,
ло 500 мкг; по 10
таблеток у блiстерi;
по З блiсrери у
картоннiй упаковцi

2ооOз25

кусум
хЕлтхкЕр
пвт лтд,
Iндiя

04-0s.2019
66а7-
00]..U002.
o/17-19

ш- пост.
заборона

UA/9B55/0U0
1

НlМЕсИл@, гранули
мя оральноl
суспензii, 100 мгl2 г у
однодозових пакетах

Bci cepii
Laboratori
GU'dotti
s.p.A, --

04.09.2019
6701-
001.1/002.
о/ 17 -!"9

1ffl пост.
заборона

UNt626цOrI
01

ромАшки квlтки,
квiтки (субстанцiя) у л
пакетах
полiпропiле1,1ових для
фармацевтичного
за стосу ва Ht] я

DH202011
9509,
DH202011
9510

Альдалiя
Ко., €гипет

((таном l{a 09 09,20]9 р )


