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КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ У ПОЛТАВСЬКIЙ ОБЛАСТI
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e-mail: dls.рl@dls.gоч.uаКоде.ЩПОУ З6902962
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Щепартаменту охорони здоров'я
Полтавськоi ОДА

Керiвникам СГД, якi
заимаються
реалiзацiсю (торгiвлею),
зберiганцям та використанням
лiкарських засобiв

Повiдомлення NЪ 22lЯК вiд 26.02.2020
З метою забезпечення контролю якостi лiкарських засобiв на територii

Полтавськоi областi в порядку iнформування направляемо Вам наступнi

розпорядження ,Щержавноi служби УкраТни з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками за перiод з24..02.2020 по 25.02.2020.

При виявленнi зразкiв лiкарських засобiв зазначених у даних

розпорядчих документах вжити заходи, що з€вначенi 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 ,ЩержавноТ служби УкраiЪи з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками (htф ://dls. gоч. uаl).

,Щодаток на1 арк. в 1 прим.
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Реестр документiв щодо якостi ЛЗ
(станом на 26,02.2020)
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25.02.2020
141 1-
001, 1/0о2,0/17-
20

пост.
заборона UА/lв72l01/01

АтАрАкс@,
таблетки, вкритi
плiвковою
оболонкою, по 25 мг

зсi cepij ЮСБ Фарма
С.А,, Бельгiя

25.02.2020
144в-
001.1/002.0l17-
2о

1ост.
]аборона

NIVALIN

NIVALIN, 2,5 mg/ml,
roztwor do
Wstгzykiwan, 10
ampulek ро 1 ml

Bci cepii Sорhагmа
цD, -

25.о2.2о2о
144в-
0о1, U002.0/17-
2о

пост.
заборона

SoMAzINA
SoMAZINA, 100
mg,/ml Solucion огаl
З0 ml

Bcl ceptl
Fеrrеr
Iпtеrпасiопаl
S.A., Sраiп

25.о2.202о
144в-
001. U002.0/17-
2о

пост.
заборона

полиоксидониЙ@
лиоф

полиоксидониЙ@,
лиофилизат для
приготовления
раствора для
иньекций во
флаконах по б мг N9
5

Bci cepil

ооо "нпс
Петровакс
Фарм",
российская
Федерация

25,о2.2о2о
1448-
001,1/002,0/17-
2о

пост.
заборона

понгидАзА@

лонгидАзА@,
лиофилизат для
приготовления
раствора для
иньекций во
флаконах З000 МЕ
N95

Bci cepij

ооо,нпо
Петровакс
Фарм",
российская
Федерация

25.о2.2о2а
t449-
001. U002.0/17-
2о

пост.
заборона

zз
найменувань
лз

24.а2.2о2о
1з95-
001,U002,0/17-
2о

тимч,
заборона

Uлl]-3224/оt/о1

ГЕКОТОН@, розчин
цля iнфузiй; по 400
pr,i у пляцках
скляних

сЕ 59/2-1
ОВ "Юрiя-
}ёРМ",

краiна


