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.Щепартаменту охорони здоров'я
Полтавськоi О.ЩА

Керiвникам СГ.Що якi займаються
реалiзацi€ю (торгiвлею),
зберiганням та використанпям
лiкарських засобiв

Повiдомлення NЪ 113 вiд 11.09.2019
З метою забезпечення контролю якостi лiкарських засобiв на територii

полтавськоi областi в порядку iнформування направляемо Вам HacTyпHi

розпоряд}кення Щерхсавноi служби Украiъи' з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками за перiод з 06.09.2019 по 11.09.2019,

ПрИ виявленнi зразкiВ лiкарськиХ засобiВ зазначениХ У даних

розпорядчих документах вжити заходи, що зазначенi в них та повiдомити

вlдJ\ъ

територiальний орган Щержлiкслужби за мiсцем poзTa[ryBalrнrl про BxшTl

заходи щодо виконання даних розпоряджень.

Одночасно iнформуемо, що з даними розпорядженнями можЕа

озЕайомитися на сайтi ,щержавноi служби Украiни з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками (htф:i/dis.gov.ua/

,Щодаток на 1-му арк. в 1 прим.

начальник Наталiя АНДРI€НКО

Державна служба з лiкарських засобiв та ковтролю
м2 за наркотиками у полтавськiй областi

N9410/2-19 вiд 1 1.09.20,19
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Реестр докупrептiв щодо якосr,i ЛЗ

N9 рп лз Серiя
N9

10.09.2019
6812-
001,з/002,0
l17 -19

dr- пост.
заборона

lчЕзИМ@ форте,
таблетки, акритi
оболонкою, N9 В0
(20х4)

Bci cepjl

Берлiн - XeMi АГ,
Н iмечч ина,
розфасовано та
упаковано ЗАТ
"Берлиц-Фарма",
Росiя, --

10.09.2с19
бв 1з
001.з/002.0
/17-19

0- пост.
заборона

Uд/2596/о1/
01

КЕТАНОВ, таблетки,
вкритi плjвковою
оболонкою, по 10 мг
N9 10 у блiстерах

Bci cepii

С. К. Терапiя С.А,,
Румунiя, Сан
Фармасьютикал
Iндасгрiз Лтд,
1ндiя. --

10.09,2019
бв 14-
001,з/002,0
/17 -|9

t]i] - пост.
заборона

UА/lз04зl0
1/о1

ПОЛIБIОЛIН,
Лiофiлiзат для
розчин
у для iн'скцiй по 0,5
г у флаконах N9 10

BcI cepll

Станцiя
переливання KpoBi
м. Горлiвки,
Украiна, yKpaiнa

10.09.2019
6814-
001.з/002.0
l7f -|9

{|w
пост.
заборона

бa9/12
з00200000

Iмуноглобулiн
людини
антисгафiлококовий
рiдкий, Розчин для
iн'€кцiй по З мл в
ампулах N910

вс| cepll

Комунальний
заклад охорони
здоров'я "Донецька
обласна станцiя
переливання
KpoBi", yкpaiНa,
УкраТна

06.09.2019
6751-
001,1/002.0
/ 17 -19

dr- часткове
скасув.

uл/t2292/о
1/01

озурдЕкс,,,
iмплантат для
]нтравiтреального
введення, 700 мкг,
по 1аплiкатору, що
мiстить iмплантат,
разом з пакетом-
поглиначем вологи\
у пакет iз фольги;
по 1пакету iз
фольги в картоннiй
коробцi

Е85194
Аллерган
Фармасьютiкалз
Iрландiя, Iрландiя

Часгкове
скасування
розпорядхенн
я вiд
02.10.201в N9
в55з-
1.1,1,/4.о||7 -
1в

06.09.2019
67 54-
001.1/002,0
lI7 -19

L[]T
часткове
скасув.

UА/140зв/0
1/01

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

флакону-
крапельницi в
картоннiй коробцi

44541в
ТОВ "Унiмед
Фарма", Словацька
Республiка

Часlкове
скасування
розпорядженн
я вiд
0в,02.2019 N9
1 115
001.1. U002,0
/17 -|9

06.09.2019
6765
001,1/002,0
/l7 -79

fiт тимч.
заборова

UA/l4BB7l0
U01

нЕйрокоБАл@,
lаблетки, вкритi
плiвковою
оболонкою, по 500
мкг; по 10 таблеток
у блiстерi; по З
бл]стерй у картоннjй
упаковцi

2000з2
5

КУСУМ ХЕЛТХКЕР
ПВТ ЛТД, Iндiя

(cTaHoNl lla l] 09 20l9 р )


