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Щепа рта менту охорониздоров Оя

ПолтавськоТ ОДА

Суб'сктам господарювання, якi
за йма ютьсявиготовленням
(ви робництвом),реалiзацiсю .

(торгiвлею), зберiганням.
транспортуванням та
використання лiкарських
засобiв

Повiдомлення NЬ 89/як вiд 15.t0.2020
З метою забезпечення контролю якостi лiкарсъких засобiв на територii

Полтавськоi областi в порядку iнформування направляемо Вам
розпорядження Дqржавноi слчжби УкраТни з лiкарських засобiв та
коцтролю за наркотцками за перiод з 12.10.2020р.по 1З.10.2020р.

При ВИявленнi зразкiв лiкарських засобiв зазначених у даних
РОЗГIОРяДчих Документах необхiдно в)ltити заходи, rцо 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
ознаЙомитися на саЙтi ЩержавноТ служби Украiни з лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками в роздiлi кРозпоряdлrcення fержлiкслусtсбu> за
посиланням http://pub-mex.dls.gov.ualQ_LA,/Doclist.aspx та на сайтi ЩержавноТ
служби з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками у Полтавськiй

u,|о з н ахо dя mь ся н а d ер нс ав н оtпч ко н mр ол ill.
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начальнйк
/, L'

*и

Одга Ie ВЛСВА (05З2) 59-04-09

Л[iД/ !ержавна служба з лiкарських засобiв та контролю
t\ У 

- l N/2 за наркотиками у Полтавськiй областi\/ Ns507-01 .1102105.17-20 вiд 15.10,2020,*lllllllllllllllllllllшlllllllшlпilll|llllll

Наталiя АНДРI€НКО



Додаток
Дата

документ
у

Назва Л3,
форма
випуску

Серiя N9

1 з.10,2020
758в_
001.1/002.0
/ t7 -2о

скасув.
тимч.
заборони

Uл/I5з2з/
01/01

ФЕнтАнIл
кАлцЕкс,
розчин для
jн'екцiй, 0,05
мг/мл по 2 мл в
ампулi; по 5
ампул в
контурнiй
ча рун ковiй
упаковцi
(пiддонi); по 2
KoHTypHi
ча рун KoBi
упаковки
(пiддони) у
пачцi iз картону

2вб 104 17

Bcl стадll
виробничого
процесу, KpiM
випуску серiI:
"ХБМ Фарма
С.Р.О.",
словаччина
виробник, який
вiдповiдае за
контроль
серiТ/випробува
ння: АТ
"Грi ндекс",
Латвiя
виробник, який
вiдповiдае за
випуск cepiT: АТ
"Калцекс",
Латвiя,
Словаччина/Ла
твiя

Скасуванн
я

розпорядж
ення вiд
2з,t2.2оL9
N9 96з0-
001. U002.
0/t7-L9

1 з. 1 0.2020
7632-
00 1 . 1/002.0
/t7 -20

тимч.
заборона

UA/1614B/
01/01

КАРБЕТОЦИ Н,

розчин для
iн'скцiй, 100
мкг/мл по 1 мл
у флаконi; по 4
або 5 флаконiв
у картоннiй
пачцi

27озt9
тов
"Фармiдея",
Латвiя

1з.10.2020
76з7 -
00 1.1/002.0
/17 -20

пост.
заборона

UA/ 145 9в/
01/01

ЛIДОКАIНУ
ГIДРОХЛОРИД,
кристалiчн ий
порошок
(субстанцiя) у
подвiйних
полiетиленових
пакетах для
фармацевтично
го застосування

API/LIH/2020 1в
Гуфiк
Бiоса йенсiз
Лтд., Iндiя

1 2, 1 0.2020
754о-
00 1 . 1/002.0
l17 -20

пост.
заборона

Uл/7в4в/о
1/0 1

пАнтЕнол,
мазь,50 мг/г,
поЗOгутубi;
по 1 тубi в
ка ртонн i й

упаковцi

11FWlA

<Хемофарм>
Ад,
Республiка Сер
бiя


