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Щепартаменту охорони здорOв'я
ПолтавськоТ ОДА

Керiвникам СГД, якi
займаються
реалiзацiею (торгiвлею),
зберiганням та використанням
лiкарських засобiв

Полтавськоi областi в порядку iнформуваfiня направляемо ,Вам наступнi

розпорядження Щержавноi служби , Украiни з лiкарських засобiв т,а

контролю за наркотиками за перiод з ОЦ.ОiZ.ZО20 по 07.02.2020.

Пр" виявленнi зразкiв лiкарських засобiв з€tзначених у даних

розпорядчих документах вжити заходи, що зазначенi в них та повiдомити

вlдNb

територi€Lльний орган .Щержлiкслужби за мiсцем розтацIува}Iня прс) вжитi

заходи щодо виконання даних розпоряджень.

Одночасно iнформуемо, що з даними розпорядженнями мо}кна

ознайомитися на саЙтi ,Щержавноi служби Украiни з .TIiKapcbKI{x засобiв та

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

Щодаток на1 арк. в 1 прим.
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начальник
ф

!ержавна служба з лiкарськлх засобiв та контролю
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Ресстр доrсументiв шцодо якостi ЛЗ
(станом на l 0.02.2020)
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о7,о2,2о2а
944-
001. U002.0/17-
20

тимч,
заборона Uд/O9вU02l01

диклАк@ лIпогЕль,
гель 1 olo по 50 г у тубi;
поlтубi вкартоrtнiй
коробцi

нс5441 Са,лютас Фарма
ГмбХ, Нiмеччина

о7.о2.2о2о
94в-
001. U002,0/17-
2а

скасув.
тимч.
заборони

UA/392Bl01/01

АтропIн-дАрниця@,
розчин для iн'екцiй, 1

мгlмл по 1 мл в ампулi;
по 10 ампул у коробцi;
по5ампулуконтурнiй
чарунковiй упаковцi; по
2 KoHTypHi чарунковi
чпаковки в пачцi

АDз091в

ПрАТ
"Фармацевтична
фiрма "flарttлlця",
Украiна

Скасування
розпоряд. (ення
вiд 2З,12.2019 N9

962в-
00],.1i002.0i t7- t9

04,02.2020
вз6-
001.1/002.0/17-
2о

скасув,
пост,
заборони

Uлl7624/оt/оL

ВАЛСАРТАН, порошок
(субсганцiя) у пакетах
полiетиленових llля
фармацевтtачного
застосування

Bci cepiT

Жейзян Хуахай
Фармасьютiкал
Ко., Лтл (Zhejiang
Huahai
Рhагrпасеutiсаl Со.,
Ltd), Китай

CKacyBbl tня

розпорялжен}lя
вiд 1З.07.201В Ns
62t7-L.t/4,o/L7 -
1в

а4,о2.2о2о
взв-
001.1/002.0/2-
2о

часткове
скасув.

UА/з59UOU01

ФлАвАмЕд@ розч1,Il-|
ВIД КАШЛЮ, розчин
оральний, 15 мг/5 мл
по 100 мл у флаконах
N9 1змiрноюложкою

9з0l6с БЕFлIн_хЕмI Аг,
нiмеччина

Часткове
скасування
розпорядження
вiд 06.11.2019 N9

в269-
001.1/002.0/.17- 19


