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Щепартаменту охорони здоров'я
ПолтавськоТ ОДА

Керiвникам СГД, якi займаються
реалiзацiсю (торгiвлею),
зберiганням та використанням
лiкарських засобiв
Повiдомлення ЛЪ 152вiд |9.12.2019
З метою Забезпечення контролю якостi лiкарських засобiв на територiТ
ПОлтавськоi областi

в

порядку iнформувацня направляемо Вам наступнi

РОЗПОРяДЖення Щержавноi

служби Украiни

з лiкарських засобiв

та

контролю за наркотиками за перiод з 11.12.2019 по 19.t2.201r9,

ПР"

Виявленнi зразкiв лiкарських засобiв з€вначених

у

даних

роЗпорядчих документах вжити заходи, що зЕIзначенi в них та повiдомити
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 Украiни з лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками (http://dls. gоч.uаl)
.Щодаток

наl-му арк. в 1 прим.
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Наталiя АНДРI€НКО

ф,
(0532) 59-04-09

Щержавна служба з лiкарських засобiв та контролю
за наркотиками у Полтавськiй областi
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Реестр документiв щодо якостi ЛЗ
(станом на |9.12,20l9)
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скасув. тимч. uд/6126/о1l
заборони
02

ЦЕФТРIАКСОН,
порошок для
розчину для
iн'скцiй по 1,0 г,
10 флаконiв з
порошком у
контурнiй
чарунковiй

упаковцi; по

Lкасування

пАт
216в 1в
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UA/14616/01
/01

НАТРIЮ ХЛОРИДУ
РОЗЧИН 0,9Оlо,

iнфузiй 0.9 7о по
100 мл у пляшках

А1

1

10519

флаконiполiмерно
му

ПрАТ "Iнфузiя"
УкраТна

Скасування
розпорядження
вiд з1,10.2019
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ХЛОРГЕКСИДИНВIОЛА, розчин для
зовнiш н ьогозастос

ування 0,050/о по
200 мл у

вl3з-

о01.1/002.о/17.

1

розчин для

розпорядження
вiд 01.11.2019

"КиТвмедпрепар
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ат", УкраТна

контурнiй
чарунковiй
упаковцi в пачцi
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ПрАТФармацевт
ична фабрика

"Вiола", УкраТна

