
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник головного державного

м. Київ, вул. Грушевського, 7 
тел. 253-73-12,293-94-84

ВИСНОВОК ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

від . 2003 р. № 05.03.02-04/

Крем “Фо
(НаЗВа об’єкта експертизи)

1. Побут, аптечна мережа, торгівля_______________________________ ,____________ ______
(сфера застосування та реалізації об’єкта експертизи)

2. Код ДКПП 24.52.15.000___________ ____________ ___________________________________
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

3. Україна ____________________________________________________________________
(країна походження объекта експертизи)

4. Україна, ВАТ ВНП “Укрзооветпромпостач”, м. Київ, вул. Васильківська. 16, код 23524007
~ (найменування та реквізити виробника, розробника, власника або його представника в Україні, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW

країна реєстрації, код за ЄДРІїОУ або національний номер)

5. - ____________________
(дані про контракт на постачання об'єкта в Україну)

6. Україна, ВАТ ВНП “Укрзооветпромпостач”, м. Київ, вул. Васильківська. 16, код 23524007
(найменування та реквізити заявника, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, країна реєстрації, код за ЄДРПОУ або національний номер)

7. -  *
(у разі необхідності найменування та реквізити посередника, постачальника тощо, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, країна реєстрації, код за ЄДРІЇОУ або національний номер)

8. За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи __________
_______________________________ Крем ‘̂Форес_____

(назва об'єкта експертизи)

відповідає санітарному законодавству України, є безпечний для здоров'я за умови 
дотримання вимог цього висновку і може бути використаний за призначенням у сфері 
застосування -  побут, аптечна мережа, торгівля___________________________________________

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе ______________________________
ВАТ ВНП “Укрзооветпромпостач”, м. Київ, вул. Васильківська. 16

(власник, заявник, виробник)

__________________Оригінал висновку не підлягає передачі третім особам__________________

Термін дії висновку термін дії ТУ У 24.5-23524007-008-2003 "'Засіб для догляду за шкірою 
__________________________________ “Крем “Форвстин”__________________________________



Об'єкт повинен відповідати наступним вимогам щодо безпечності для здоров’я людини: 

Індекс шкіро-подразнюючої дії -  0 балів, індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру -
(за медичними критеріями безпеки для здоров'я людини показниками, гранично допустимими рівнями тощо)

0 балів, індекс гострої токсичності при введенні у шлунок -  0 балів, мікробіологічні показники: 
кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см3)

< 1000, бактерії сем. Enterobactereaceac в 1 г (см3) -  відсутні, staphylococcus aureus в 1 г (см3) -  
відсутні, pseudomonas aeruginosa -  відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів КУО/г (см3)
< 100. Крем «Форестин» може бути використаний згідно призначення і способу застосування, 

вказаного на етикетці та реалізації через аптечну мережу і роздрібну торгівлю при умові 
дотримання вимог транспортування та зберігання. На.упаковці повинна бути етикетка, на якій

_____ вказані виробник, призначення виробу, спосіб застосування, дата виготовлення, термін
______ придатності. При виробництві крему “Форестин” виробничий персонал повинен бути_____

забезпечений індивідуальними засобами захисту: спецодяг, взуття, захисні окуляри, гумові 
рукавички згідно діючої нормативної документації. В умовах виробництва здійснювати контроль 

______ повітря робочої зони згідно вимогам ГОСТ 12,1.005-88. Поточний санітарний нагляд_____
(за умовами використання (застосування, зберігання, виробництва, транспортування, утилізації, знищення інформації для споживача тощо) * *

при виробництві готової продукції
*  і (повинна (не повинна) бути надана етикетка, інструкція, правила, регламенти тощо

Експертний підрозділ (комісія)

Протокол експертизи

Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва, 
02860, Кмїв-94, вул.Попудренка, 50, тел. 559-73-73

(місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

І6/3/22.Є-Ї&S *2
/(N протоколу, дата його Ствердження)

Керівник експертного підрозділу (комісії)


