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Щепартаменту охорони здоров'я
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Керiвникам СГД, якi займаються
реалiзацiсю (торгiвлею)о
зберiганням та використанням
лiкарських засобiв
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Повiдомлення Ns
З метою забезпечення контролю

l53 вiд 2|.|2.2019
якостi лiкарських засобiв на територii

Наталiя АНДРI€НКО

!ержавна служба з лiкарських засобiв та контрс

Ъ--'""о*оr"*a"и у Полтавськiй областi
'T.ъsTiiz-ig вiд21.12.2019 .
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Полтавськоi областi в порядку iнформувФIня направляемо Вам наступнi

розпорядження Щержавноi служби Украiни з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками за перiод з 18.12.2019 по 2\.\2.20119.

При виявленнi зразкiв лiкарсъких засобiв зазначених у даних

розпорядчих документах вжити заходи, що зазначенi 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 УкраiЪи з лiкарських засобiв та

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

,Щодаток наl-му арк. в 1 прим.

начальник

Олена КОБИЛКА (0532) 59-04-09

wu



Ресстр документiв щодо якостi ЛЗ
(станом па21,12.20l9)

20.12_20|9 Uд13286/01/01

ИС@, порошок дпя
нцентрату дlя розчиЕу для

iнфузiй по 50 мг, 1 флакон з

ком у картоннlи

"Такеда Двстрiя
ГмбХ, Австрiя

20.12.20l9 Uы13166/01/02
ЕПТ 70, розчин дпя

]овн, шнього застосуван}UI
70% по 100 мл у флаконах

ПрАТ "Бiолiк",
Украiна

20. l2.2019 Uыl3166/01/02 шнього застосранIUl
по 100 мл у флаконах

20 12 20|9 957 l-
00 1. l/002.0/1 7-1 9

Uы1275810|l02

ДИПРОФОЛФ, емульсiя для
iн'скцiй 2% по 50 м,п у

i; по l флакону в паччi

ПАТ "Фармак"
(пакування iз

форми in bulk
фiрми-виробника
Synthon Hispania,
S,L., Iспанiя (на
виробничiй
дiльницi Fresenius
Kabi Austria GmbH,
Австрiя), УьраТна

20,12.20|9 Uы17301/01/0l

РИФАМПIН, порошок дul
розчину д.lя iн'екцiй по 600
мг у флаконi; по 1 флакону в
картоннiй коробчi

20.12.2019 I]ыl7з0l /0l/0l

РИФАМПIН, порошок длJl

розчину для iн'скцiй по 600
мг у флаконi; по 1 ф,пакону в

картоннiй коробцi

Майлан
Лабораторiз
Лiмiтед. Iндiя

20.|2,2019
|,Il002.0/|,7 -19

Uыl7301/01/0l

РИФАМШН, порошок дlul
розчину дпя iн'екпjй по 600
мг у флаконi; по 1 флакоrrу в

карmннiй коробцi

20.|2,2019 UA/1 7301/0 l/0l

РИФАМПIН, порошок для
розrIину дпя iн'екцiй по 600
мг у флаконi; по 1 флакону в
картоннiй коробцi iмiтсд, Iндiя

20,12.201'9 Uы4076l01/0]
ДИТИЛIН-БIОЛIК, розчин
д,lя iн'екцiй. 20 мг/мл по 5 мл
в амгryлi у пачках

1 06007 1 1

20.|2.2019
1.1/002,0/1 7- l 9

Uы12758/01/01

ДИПРОФОЛФ, смульсiя дrя
iн'екцiй 1 0% по 20 мл в
ампулi: по 5 ампул у блiстерi:
по 1 блiстеру в пачцi з

картону

ПАТ "Фармак",
YKpaiHa (пакуванrrя
iз форми in bulk

и-виробника
Synthon Hispani4

,L,, Iспанiя (на
вирооничlи
iльницi Fresenius

Kabi Austria GmbH,
Австрiя), Украiна

18 12.20l9 34-
|,1/002.0l]l7 -1,9

UNб12610\l02

ЦЕФТРIАКСОН, порошок
розчйЕу дпя iн'екцiй по

1,0 г, 10 флаконiв з порошком
у коrгryрнiй чарунковiй
упаковцi; по 1 конryрнiй
чарунковiй упаковцi в пачцi

2168 1 8

пАт
"Киiвмедпрепарат",
УкраТна

l8,12.2019
L|1002.0l|7 -19

UN12049l01,101

НАТРIЮ ХЛОРИДУ
РОЗЧИН 0,9О%, розчин дтя
iнфузiй 0,9 7о по l00 мл у
плJIшкzL\

ПрАТ "Iнфузiя"
Украiна

розпоряд
вlд

з 1, 10.201
8107-
1.1/00,

1,7 -19


