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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛIКАРСЬКИХ ЗАСОБIВ 
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e-mail: dls.mk@dls.gov.ua Код €ДРПОУ 37031610 

На№ вщ - ---- - ----- ---- -- ·-------

Керiвникам суб' сктiв господарювання, 

якi займаються реалiзацiсю (торгiвлею) 

зберiганням i застосуванням лiкарських 
засобiв в Миколаi'вськiй областi 

Державна служба з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками у 

Миколаi'вськiй областi надае iнформацiю щодо встановления Державною службою 
Украi'ни з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками (далi - Держлiкслужба) 

поновлення обiгу лiкарських засобiв. ' 
У вiдповiдностi до Положения про Державну службу Украi'ни з лiкарських 

засобiв та контролю за наркотиками, затвердженого постановою Кабiнету 
Мiнiстрiв Украi'ни вiд 12.08.2015 № 647, п.п. 5.2., 3.3.1 "Порядку встановления 
заборони (тимчасовоi' заборони) та поновления обiгу лiкарських засобiв на 

територii" Украi"ни" , затверд)i<еного наказом МОЗ Украi'ни вiд 22.11.2011 за № 809 
(зi змiнами), зареестрованого Мiнiстерством юстицii' Украi'ни вiд 30.01.2012 за 
№ 126/20439, 

ДОЗВОЛЯ€ТЬСЯ поновлення обiгу лiкарських засобiв: 
• 

► ОЗУРДЕксгм, iмплантат для iнтравiтреального введения, 700 мкг, 
по 1 аплiкатору, що мiстить iмплантат, разом з пакетом-поглиначем вологи, у 
пакет iз фольги; по 1 пакету iз фольги в картоннiй коробцi, всiх серiй, 

виробництва "Аллерган Фармасьютiкалз lрландiя", lрландiя (реестрацiйне 

посвiдчення UA/12292/01/01), на пiдставi позитивних результатiв додаткового 
дослiдження серiй Е82467, Е85194, Е90860 зазначеного лiкарського засобу за 

показниками МКЯ /Лист, Держлiкслужби №9448-001.1/002.О/17-21 вiд 

09.11.20211 
' Розпорядження Держлiкслужби вiд 02.10.2018 № 8553-1.1.1/4.0/17-18 про 

ЗАБОРОНУ реалiзацii' та застосувания всiх серш: лiкарського засобу 

ОЗУРДЕКС™, iмплантат для iнтравiтреального введения, 700 мкг, по 1 . . . . 
апшкатору, що м1стить 1мплантат, разом з пакетом-поглиначем вологи, у пакет 1з 

фольги; по 1 пакету iз фольги в картоннiй коробцi, всiх серiй, виробництва 

"Аллерган Фармасьютiкалз Iрландiя", Iрландiя вiдкликаf:ться. 

Iнформацiя щодо заборони обiгу вищевказаного лiкарського засобу 
надавалась в листi Державноi' служби з лiкарських засобiв та контролю за 

наркотиками у Миколаi'вськiй областi вiд 03.10.2018 № 383/02-02/101-18. 
► Г ЛУТОКСИМ, розчин для iн'f:кцiй 3 % по 1 мл в ампулi; по 5 ампул 

у блiстерi, по 1 блiстеру в пачцi з картону, cepii 11341001; та по 2 мл в ампулi; 
по 5 ампул у f!i~I~~жtЦQ лiJap&~ifii~Pfтa~н,WJiMЦi з картону, cepii 11341002, 

м2 за наркотиками у Микола'fвськiй областi 

№394-01.1 /02/05.15-21 вiд 10.11.2021 
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виробництва ПрА Т "Лекхiм - Хар1~iв", У кра'iна (ресстрацiйне посвiдчення 

№ UA/5228/01/02), на пiдставi позитивних результатiв додаткового дослiдження 
зазначених серiй лiкарського засобу проведеного ДП "Центральна лабораторiя з 

аналiзу якостi лiкарських засобiв i медично:i продукцi:i" за всiма показниками МКЯ 
(сертифiкати аналiзу вiд 04.11.2021 № 2441, № 2442) /Лист Держлiкслу:»сби 

№9451-001.1/002.О/17-21 вiд 09.11.20211. 
Обiг iнших серiй лiкарського засобу ГЛУТОКСИМ, розчин для iн'скцiй 3 

% по 1 мл в ампулi; по 5 ампул у блiстерi; по 1 блiстеру в пачцi з картону; по 
2 мл в ампулi; по 5 ампул у блiстерi; по 1 або по 2 блiстери в пачцi з картону, 
виробництва ПрАТ "Лекхiм Харкiв", Укра'iна, ЗАБОРОНЕНО 

розпорядженням Держлiкслужби вiд 17.06.2020 No 4407-001.1/002.О/17-20 . 

Iнформацiя щодо заборони обiгу вищевказаного лiкарського засобу 

надавалась в листi Державно:i служби з лiкарських засобiв та контролю за 

наркотиками у Микола:iвськiй областi вiд 18.06.2020 №322-01.1.1/02/05.15-20. 

УВАГА! З текстом розпоряджень та листiв ДерJJСавноi· служби Yкpaii-lu з 

лiкарських засобiв та контролю за наркотиками Ви можете ознайомитись на 

офiцiйному сайтi Держлiкслужби http://www.dls.gov.ua в роздiлi «Розпорядження 

Держлiкслужби». 

Начальник служби Юрiй ГАЛЬЧЕНКО 

Леся Стаднiченко 47 56 07 


