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Щепартаменту охорони здоров'я
Полтавськоi ОДА

Керiвникам СГДо якi займаються
реалiзацiею (торгiвлею)о
зберiганням та використацням
лiкарських засобiв

Повiдомлення М 8/ЯК вiд 20.01 .2020
З метою забезпечення контролю якостi лiкарських засобiв на територii

ПолтавськоТ областi в порядку iнформувад{ня направлясмо Вам наступнi

розпорядження Щержавнот служби Украiъи з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками за перiод Ь to.o |.2о20 по 20.0 |.2о2о.

при виявленнi зразкiв лiкарських 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.

Jф

одночасно iнформуемо, що з даними розпорядженнями можна

ознайомитися на сайтi Щержавноi служби Украiъи з лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками (http : lldls. gоч. ual)

lодаток на1 арк. в 1 прим.
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Реестр документiв щодо якостi ЛЗ
(станом на 20,01.2020.1
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ЦЕРЕБРОКУРИН
@, розчин для
iн'екцiй, 2
мг/мл по 2 мл в
ампулi; по 10
ампул у коробцi
з картону
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а

Uд/751,6/
01/0r 471 1 1в ТОВ "HIP", УкраТна

17,01,2020
364-
001.1/002
.а/!7-20

м-
скасув.
тимч.
заборон
и

Uд/2995/
01/01

дитилIн_
дАрниця,
розчин для
iн'екцiй, 20
мгlмл по 5 мл в
ампулi

cw40919

ПрАТ
"Фармацевтична
фiрма ",Qарниця",
Украiна

Скасування
розпорядження вiд
2з,12.2019 N9
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001.1/002.0/17- 19
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з06-
001. 1/002
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iД-
скасув,
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и

U^|4o76/
01/01

дитил IH-
БIОЛIК, розчин
для iн'екцiй. 20
мrlмл по 5 мл в
ампулi у пачках

106007/1
9

пАт
"ФАрмстАндАрт-
БIОЛIК ", УкраТна

Скасування
розпорядження вiд
20,12.2019 N9

9574-
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fi-
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Uл/49з5/
01/01

лIдокАiн-
дАрниця,
розчин для
iн'екцiй 20
мгlмл по 2 мл в
ампулах N9 10

US17041
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ПрАТ
"Фармацевтична

фiрма ",Щарниця"
УкраТна

Скасування
розпорядження вiд
01,11.2019 N9

в 131-
001.1/002.0/17-19


