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Щепартаменry охорони здоровrя
Полтавськоi ОДА

Керiвникам СГЩ, якi
займаються
реалiзацiсю (торгiвлею),
зберiганням та використанням
лiкарських засобiв

Повiдомлення м l6lяк вiд t 4.02.2020
з метою забезпечення контролю якостi лiкарських засобiв на територii

ПолтавськоТ областi в порядку iнформувJrrr" направляемо Вам наступнi
розпорядження Щержавноi служби, Укваiни з лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками за перiод з 07.02.2020по 14.02.2о20.

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.

одночасно iнформусмо, що з даними розпорядженнями можна
ознайомитис,я на сайтi Щержавноi служби Украiни з лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками (http://dls. gov.ual)

!одаток на1 ар5. в 1 прим.
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Ресстр документiв щодо якостi ЛЗ
(cTaItoM ltal 4,02,2020)

Дата
документу

N9 докуменry Тип
докуменry N9 рп лз Назва Л3, форма випуску еерiя N9

1з.02.2020
tL22-
001.1/002.0/17-
2о

пост.
заборона Jл/о9в7/о2/о2

АУГМЕНТИН'', таблетки, вкритi оболонкою, 500
мг/L25 мг, по 7 таблеток у блiстерi (коженблiсгер
разом з вологозахисними гранулами-саше у пакетi
з алюмiнi€воТ фольги); по 2 блiстери в пакетах у
картоннiй упаковцi

в67 161,
867L7B,
в67 t79,
867 1в0

1з.02.2020
1 12в-
00 1.1/002.0/ 1 7-
20

скасув,
пост.
заборон и

Uл/о9в7 /о2/о2

АУГМЕНТИН", таблетки, вкритi оболонкою, 500
мг/725 мг, по 7 таблеток у блiстерi (кожен блiстер
разом з вологозахисними гранулами-саше у пакетi
з алюмiнiево't' фольги); по 2 блiстери в пакетах у
картоннiй упаковцi

Bcl cepll

07.02,2о2о
944-
001.1/002.0/ 17-
20

тимч,
заборона UA/O9B 1/02l0 1

ДИКЛАК@ ЛIПОГЕЛЬ, гель 1 7о по 50 г у тубi; по 1

тубi в картоннiй коробцi нс5441

07.02.2020
94в-
001.1/002.0/17_
20

скасув,
тимч.
заборони

UА/з92в/0 1/0 1

АТРОПIН-ДАРНИЦЯ@, розчин для iн'екцiй, 1 мгlмл
по 1 мл в ампулi; по 10 ампул у коробцi; по 5
ампул у контурнiй чарунковiй упаковцi; по 2
KoHTypHl чарунковi упаковки в пачцi

цDз0918


