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Відділу державшого ринкового нагляду
Державної служби України з лікарських
засобів та контролю за наркотиками

Товариство з обмеженою відповідальністю «Долфі-Україна», місцезнаходження :
Україна, м.Дніпро, вул. Березинська, буд 24-А, що є уповноваженим представником
виробника (згідно Довіреності від 10 квітня 2019 року) Sri Trang Gloves (Thailand) Public
Company Limited, що знаходиться за адресою: No 10 Soi 10, Phetkasem Rd„ Hat Yai,
Songkhla, 90110 Thailand, висловлює свою повагу та інформує про:
помилкове нанесення на групове пакування (100шт.) виробу першого класу
безпеки - рукавички медичні н естер и льт оглядові латексні з пудрою (розміром $ , М ,
L ), словосполучення «термін придатності 3 роки». О скіл ьки фактичний термін
придатності становить 5 років.
Разом з тим повідомляємо, що на груповому « к у в а н н і (100шт.), у відповідності
до ц.44 Додатку 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого
П К М У №753 від 02Л0.2013р,, поруч з відповідними символами зазначена достовірна
інформація щодо д ата виробництва та строку, до якого гарантовано безпечне
застосування виробу у вигляді чотирьох цифр року та двох цифр місяця.
. Вказане уточнення стосується партії 3431 0256.
Слід зазначити, що наведена вище ситуація має виключно технічний характер і
жодним чином не впливає на властивості медичних виробів, їх якості, ефективності та
безпеці для споживача.
- Т О В "Долфі-Україна” -від імені виробника.'Sri Trang' .Gloves (Thailand) Public
Company lim ited гарантує якість, безпечність та -.-ефективність зазначених медичних
щ робів та врахувало зазначену невідповідність у наступних поставках.
Просимо прийняти до уваги дане уточнення та розмістити цю інформацію на
офіційному сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за
наркотиками в «Повідомленнях від виробників або їх уповноважених представників про
невідповідність продукції».
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