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Щепартаменry охорони здоров'я
Полтавськоi ОЩА

Керiвникам СГЩо якi займаються
реалiзацi€ю (торгiвлею)о
зберiганням та використанням
лiкарських засобiв

123 вiд 15.10.2019
якостi лiкарських засобiв на територii

15.10.2019.

При зазначених у даних

в них та повiдомити

вlдNs

повiдомлення Ль
З метою забезпечення конфолю

Наталiя АНДРI€НКО

Державна служба з лiкарських засобiв та контролю

за наокотиками Y Полтавськiй областi
N94S6/2-19 вiд 15.10.2019
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полтавськоi областi в порядку iнформування направляемо Вам наступнi

розпорядження Щержавпоi слуrкби Украiни з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками за перiод з 07. 1 0.2019 по

виявленнi зразкiв лiкарських засобiв

розпорядчихi документах вжити заходи, що зазначенi

територiальний орган ,Щержлiкслужби за мiсцем розташування про вжитi

заходи щодо виконання даних розпоряджень.

Одночасно iнформуемо, що з даними розпорядженнями можна

ознайомитися на сайтi Щержавноi служби УкраiЪи з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками (http://dls.gov.ual)

,Щодаток на 1-му арк. в 1 прим.
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Реестр документiв щодо яkостi ЛЗ
(станом на l5,10.20l9p,)
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11.10,2019
7 62о-
001, U002,0/17-
19 lш

пост.
заборона

UА/lзO8з/0
1,/о2

АЛ ЬБУНОРМ
25Уо, РОЗЧИН

мя iнфузiй
25Оlо (250
мгlмл) по 50 мл

у флаконах N9

1 для iнфузiй
(скло тйп II) з
пробкою

L827A668 октАФАрмА,
Францiя

07.10.2019
7466-
001.1/002.0/17_
19 lIJ

пост.
заборона

UA/765B/01
lo7

ринит@,
таблетки,
вкритi
оболонкою, по
150 мг по 10
таблеток у
сrрипi; по 1

або 10 сrрипiв
в картоннiй
коробцi

Bci cepii

кусум
хЕлтхкЕр
пвт лтд,
Iндiя

07.10.2019
7467-
001. U002.0/17_
19 |д-

часткове
скасув,

vл/6421lо1
/о1

Адвокдрд@,
таблетки N8з0
(10хЗ), N940
( 10х4) у
блiсгерах

Bci cepii

тов
"Фармацевти
чна компанiя
"ФарКоС",
yKpaiHa

Часгкове
скасування
розпорядж
ення вiд
02,09,2019
N9 65в5-
001,1/002.
о/17 -19

07.10.2019
746а-
001,1/002.0/17-
19i llJ

часткове
скасув.

Uд/зl22/о2
lo1

ритмокорG),
розчин для
iн'екцiй по 5 мл
або 10 мл в
ампулi; no 10
ампул з ножем
для розкриття
ампул або
скарифiкаторо
м ампульним у
пачцi з
картону; по 5
мл в ампулi; по
5 ампул у
блiстерi; по 2
блiсгери у
пачцi з картону

91з76001,
91з7 боо2

тов
"Фармацевти
чна компавiя
ФарКоС",
yKpaiHa

чаrгкове
скасування
розпорядж
ення вiд
02,09.2019
N9 6585-
001.1/002.
0/|7 -19


