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e-mail : info@consrrmer. gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова,Щержпродспоживслужби

L,-l
L

висновок

державноi санiтарно-епiдемiологiчноi

вiд

м

2019 р.

ОбЪкг експерIизи: Насос-дозатор лiкгьовий МЩ,Щ-01; Щозатор

Щозатор лпя

твердого мила <<,SoapPlanen>
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Сфера застосування та реа_тliзацii об'екта експертизи: закjIади охорони здоров'я; аптечнi заклади;
лабораторiТ; навча_пьно- виховнi та учбовi закJIади рiзних piBHiB акредитацii, дитячi дошкiльнi
закJIади; вiйськовi частини; пiдприемства харчовоi, переробноi, мiкробiологiчноi, фармацевтичноi,
парфумерно-косметичноi промисловостi; ресторанного господарства та торгiвлi; об'екти
комунально-побугового обслуговуваЕня, в т.ч. перукарнi, сЕlлони красоти; закJIади та установи
саоцiа-ltьного захисту, пенiтенцiарнi установи, заклади зв'язку та банкiвськi установи; мiсця
зага_ltьного користування, громадськi туалети.
КраiЪа-виробник: ООО кМИДгруп>. Республика Беларусь, 222720, Минская область, г. Дзержинск,
ул. Фоминых,56/2-1.

Заявник експертизи: ТОВ KIHTEP КеМIКАЛ ГРУП). УкраТна, 04212, м. КиiЪ, вул. Маршала
Мшrиновського, буд 15/3, офiс 110, https:medisept.com.ua.Koд за СЩРПОУ 38261660.
(алреса, мlсцезнаходt€нlrя,

.Щанi про контракт

теле(рн, Факс, E-mдl, вео-сайт)

на постачання об'екта в УкраiЪу: Контракг

счтIпоRопжче вантаж.

додаеться

до

докуI\лентацii, що

Об'ект експертизи вiдповiдас встановленим медичним критерiям безпеки/показникам: piBeHb
мiграчii хiмiчних речовин в атмосферне повiтря (ГЩК с.д., мг/м', не бiльше): стиролу - 0,002;
акрилонiтрилу - 0,03; бензоJry - 0,3 ( матерiал виробу АБС- пластик); piBeHb запiжу не бiльше 2-х
балiв вiдповiдно до кПерелiку гранично-допустимих концентрацiй хiмiчних i бiологiчних чинникiв
в атмосферному повiтрi населених мiсць>, затвердженого 03.03.15 р. Т.в.о. Головного державного
санiтарного лiкаря УкраiЪи.

Необхiдними умовами використання/застосування, зберiгання, транспортуванЕя, утилiзацii',
знищення с: при використiшнi дозаторiв дотримуватись рекомендацiй виробника та нормативноi

документацii. Зберiгання,транспортувапня, вимоги до угилiзацiТ - згiдно з Iнструкцiею виробника.

3а резуrьтатами державноТ сшriтарно-епiдемiологi.пtоТ експерIизи: Насос-дозатор лiкгьовий VILIfl-0l;
.Щозатор сенсоршлri МЦД4а; Щозатор дJIя твердого мIIJIа <6oapPlaneD> за н4дtlною ЗаJIВникоп,l
докумекгацiсю та зразкаI\{и вiдrовiдшсrь вимогtlм дiючого санiтарного зЕlконодавства Уrgаrпа i за умови
дотримашuI вимог IЕою висновку мо)Iqдъ бушr вшсорисгfiIi в завгrенй сферi застосувttшul.
TepMiH придатностi: гарантуеться виробником

Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцii, правил тощо: етикетка та iнструкцiя з використання
вимагаються. Висновок Ее може бути використаний для реклами споживчих якостей об'екту
експертизи

Висновок дiйсний: 5 poKiB.

Вiдповiдаrrьнiсть за дотримання вимог цього висновку несе змвник.

Показники безпекио якi пiдлягають контролю на кордонi: за показниками безпеки для здоров'я
людини контролю не потребують.
Показники безпеки, якi пiдлягають контроJIю при митному оформленнi: пiдлягають державному
контроJIю, який здiйснюсться посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю
митнии
iM пунктiв п
на митнiй територiТ У
Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюеться згiдно з вимогilми цього
висновку: виконання
01033, м. Киiв, вул.Саксаганського, 75,
Комiсiя з державноi
тел.: приймч}льня: (044) 284-З4-27,
санiтарно-епiдемiологiчноi
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
експертизи
секретар експертноi KoMicii
,Щержавноi: установи кIнститр
Кlнлiева
Нацiональноi
медицини працi iM. Ю.I.
(044) 289-6З-94. e-mail: test-lab@ukr.net
академii медичних наук Украiни>
(найшенування, мiсцезнаходженIц, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)
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