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реалiзацiею (торгiвлею),
зберiганням та використанням
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Повiдомлення NЬ 14lЯК вiд 05.02.2020
З метоЮ забезпеЧеннЯ контролЮ якостi лiкарських засобiв на територii

полтавськот областi в tIорядку iнформування направляемо Вам наступнi

розпорядження Щержавноi служби Украiни з лiкарських засобiв та

коцтролю за наркотиками за перiод з 31.01 .2020 по 04.02.2020.

При виявленнi зразкiв лiкарських засобiв зазначених У Данрж

повiдомитирозпорядчих документах вжити заходи, що зазначенi в них та

Ns

територiальний орган ,щержлiкслужби за мiсцем розташування про вжитl

заходи щодо виконання даних розпоряджень.

одночасно iнформуемо, що з даними розпорядженнями можна

ознайомитися на сайтi ,щержавнот служби Украiъи з лiкарсъких засобiв та

контролю за наркотиками (http ://dls. gоч.uф

,,Щодаток на1 арк. в 1 прим.
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Реестр документiв rцодо якостi ЛЗ
(станом на05.02.2020)

04l02l2020
836..,. ,,.,,,
O0] ,r1l002r
Ol17-20i]]

СКаСУВ: ..

гlо..стl
вабЬронЙ

***r*rr,,.
ПОРОШОК ,, .,':
(сйбстаНЦiЯJ У],:::]
пqкёtаХ]]],:.1. ] ::]]]

пёлiетилё*ФЁиХ;.
ДЛЯ , ,;,;; :;.:

фЁрмацевтичног
о зас{осlлэання.:]

Bcl ,.

сер1]

кейэrн,i ' ,

kуатаИ , ]'

Dармасьютiкh
пl,к0_,, flтд '

lzh.ёjiапь. ,

{цаhаi ,; l

)hа.rпrаёёr.rtiса
Сё;, Цd), ,,(итай ]:] . ]

qкасуэаtlня..::.:,

розпоряд}i:енн
Я]:ВlД ,.::,: ]:'-::

1З'.07|201В::l,,l9:
6_Д|7 l,':.: |.|a,::'...:-.:

1,;1/4;0l17::.t8l,

04.02.2020
8зв-
001.U002.
о|2-2о

lacTKoBe
:касув. UA/3591/0U01

ФлАвАмЕд@
РОЗЧИН ВIД
КАШЛЮ, розчин
оральний, 15
мгl5 мл по 100
мл у флаконах
N9 1 з мiрною
ложкою

)3016 БЕРЛIН-ХЕМI
АГ, Нiмеччина

Часгкове
скасування
розпорядженн
я вiд
06.11,2019 N9

8269_
001.U002.0/17
-19

зl,о1,,,2020
7.38- ,,.,',' l.

001lx/o02;
О/l7r;20 '...,

eкa,c,llB,
поg,,гiili,, -

заборбни

uД7т+9,iЗчоtlо
1

l-tИ HAP.,It!ý.1; .,.,; ;,,]
ФCIPTE;,.i,'.i:, ,,'

таблёtки, Ёквитi
оболрнкою, по 

1

600 йЁ N9 з0 ,,,

(15Х2) У. .,:, . ::,:l

бЛiставах.]:,,]].].]:,..

22t
ФЭр.й.iЦёиiше
фЭбЁiк ,.

МонтавiI :

ГмбХ, АЁсгрiя

СкасуваньlЯ , 
]]

розпорядженн
Я ВiД : ] :.::, ].
14.оВ.'2о19 N9':::

OiOS-', , ]i',:1.]:...

00i.U0o2.0/17
-19::] ::


