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Повiдомленпя jYs 95/як вiл 0б.11.2020
З метою забезпечення контроJIю якостi лiкарсъких засобiв на територii

ПолтавськоТ областi в порядку iнформування нагIравлясмо Вам

розпорядження Державноi служби Украiни з. лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками за перiод з 28.10.2020 р.по 05.1t.2020 р,

Пр" виявленFIi зразкiв лiкарських засобiв зазначених У ДаНих

розпорядчих локументах необхiдно вжити заходи, rцо зазначенi в них та
повiдомити територiальний оргаrr fiержлiкслужби за мiсцем розташуваннЯ
про вжитi заходи шодо виконання даних розпоряджень.

Одночасно iнформусмо, що з даними розпорядженнями можна
ознайомитися на сайтi ЩержавноТ служби УкраТни з лiкарсъких засобiв та

контролю за наркотиками в роздiлi <Розпоряdскення fереrcлiкслуltсбu> за

посиланням http://pub-mex,dls.gor,.ualQLA/DocList.aspx та на сайтi ЩержавноТ
служби з лiкарських засобiв та контролlо за наркотиками у Полтавськiй
областi у роздiлl <Повidо"ц.пеннrl do СГf> > к
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!ержавна служба з лiкарських засобiв та контролю
м2 за наркотиками у Полтавськ!й областt
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ffодаток на 1 арк.

НачальЁик

Щеrrа рта менту охорони здоров'я
Полтавськоi ОДА

Суб'сктам господарювання, якi
займаються виготовленцям
(виробництвом),реалiза цiсю
(торгiвлею), зберiганням.
транспортуванням та
використання лiкарських
засобiв
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05.11.2020
8295-
001.з/002.0/17-
20

пост.
заборона JAl5 190/01/02

ВАРФАРИН OPIOH,
таблетки по 5 мг; по
З0 таблеток у флаконi
з водопоглинаючою
капсулою; по 1

флакону в картоннiй
коробцi

18з2O0з,
1в50758,
1в77105,
LB77La6,
1877Lo7,
1 9024з4,
1902440

OpioH
Корпорейшн,
Фiнляндiя

2в,10,2020
вO2в_
001.U002.0/17-
2о

пост.
заборона UA/ 14з52/0 1/0 1

ПАНКРЕАТИН, гранули
(субстанцiя) у мiшках
полiетиленових
подвiйних для
виробництва
нестерильних
лiкарських форм

190в08
!еянг Сiнозiм ,'

ФармасьютiкаЛ
Ко, ЛТД, КитаЙ,,l

]|

i

1]

:. 1


