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Щепартаменту охорони здоров'я
ПолтавськоТ ОДА

Суб'сктам господарювання, якi
за й маються виготовленням
(виробництвом)rреалiзацiсю
(торгiвлею)о зберiганням.
транспортуванням та
використання лiкарських
засобiв

Повiдомлення ЛЬ 90/як uiд iC.rO .2020
З метою забезпечення контролю якостi лiкарських засобiв на територii

полтавськоi областi В порядку iнформування направля€мо Вам
розпорядження Державнот служби Украiни з лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками за перiод з 1З,10.2020 р.по i5.10.2020 р.при виявленнi зразкiв лiкарських засобiв зазначених у даних
розпорядчих документах необхiдно вжити заходи, що зазначенi в них та
повiдомити територiальний орган Щержлiкслужби за мiсцем розташування
про вжитi заходи щодо виконання даних розпоряджень.

Одночасно iнформуемо, що з даними розпорядженнями можна
ознайоми,гися на сайтi !ержавнот служби Украiни з лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками в роздiлi кРозпоряdнсення fернслiкслуаtсбu> за
ПОсиЛанням http:4pub-mex.dls.gov.ualQlA/Doclist.aspx та на сайтi Щержавноi
служби з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками у Полтавськiй

сц о з н ахо dяmь ся н q d ер мс а в н олпу ко нmо ол i>.

Щодаток на 1 арк.
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6\rД/ щержавна служба з лiкарських засобiв та контролю

\ \U п.i2 за наркотиками у ПолтавсDкiй областiv Ns516-01 ,1102105,17,20 вiд 16.10.2020
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Наталiя АНДРI€НКО



даток

Дата,,
документ

у ,,

Тип
,ДокуЙёЙ

ту
Серiя,fl9

1 5.10.2020
7696-
001.1/002.0
/17 -2о

тимч.
заборона

чдl]-2в7о/оL/
01

ТРАНЕКСАМОВА
кислотА,
порошок
(субстанцiя) у
двошарових
полiетиленових
пакетах для
ви робництва
стерильних та
нестерильних
лiкарських форм

х2004009м

Хунан ,Щонггiнг
Фармасьютiкал
Ко., Лтд.,
Китай

1 з. 1 0.2020
7 5вв-
00 1 . 1/002.0
/ t7 -2о

скасув.
тимч,
заборони

UА/l5з2зl01/
01

ФЕнтАнIл
кАл цЕкс,
розчин для
iH' екцiй, 0,05
мг/мл по 2 мл в
ампулi; по 5
ампул в
контурн i й

чарунковiй
упаковцi
(пiддонi); по 2
KoHTypHi
чарунковi

| уп а ковки

|(пiалони) v
lпачцl lз картону

2в610417

Bci стадii l

виробничого
процесу, KplM
випуску cepii:
"ХБМ Фарма
С.Р,о,",
словаччина
виробник, якиЙ
вiдповiдае за

I 
Ko*Tpon ь

|серiТ/випробув
lання: А l

|'грirл"*.",
|Латвiя
lвиробник, який
|вiдповiдас за

|випуск cepiT:
lАТ "Калцекс",
|Латвiя,
| Словачч инаlЛа
lтвiя

Скасування
розпоряджен
ня вiд
2з.12.2019
N9 96з0-
001.1/002.0/
17 -L9

1з.10.2020
76з2-
001.1/002.0
/17 -2о

тимч.
заборона

UA/ rб 14вl0 1/
01

КАРБЕТОЦИ Н,

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

270з 19
тов
"Фармiдея",
Латвiя

1з.10.2020
76з7 -

001. r/002.0
l 17 -2o

пост.
заборона

UA/ 1459в/0 1/
01

ЛIДОКАIНУ
ГIДРОХЛОРИД,
кристалiч ний
порошок
(субстанцiя) у
подвiйних
полiетиленових
пакетах для
фаомацевтичног
о застосування

лрIlLIнl2о2
01в

Гуфiк
Бiосай€нсiз
Лтд., Iндiя


