ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
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Об'єкт експертизи: Крем - репелент «ППО-АОР-протиповітряна оборона» тривалість дії 4
години (д. р. - 3-(Ь[-ацетил-М-бутил)амінопропіонової кислоти етиловий ефір (ІК 3535) - 10 %)
виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-32437526-009:2006 «Засоби
догляду за шкірою «Фітодоктор». Зміна № 1-9»______________
Код за ДКПП. УКТЗЕД, артикул: 20.42.15
Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Державна реєстрація. Косметичний засіб
для захисту від комарів. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю_______________________
Країна-виробник: ТОВ «Фітодоктор», Україна, 61010, м. Харків, вул. Георгіївська, 10; тел.
(057)719-19-23, код за ЄДРПОУ 32437526
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Ь-таїІ, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Фітодоктор», Україна, 61010, м. Харків, вул. Георгіївська, 10; тел.
(057)719-19-23, код за ЄДРПОУ 32437526
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Ь-таїІ, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника________
Об’єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/ показникам
За результатами експертної оцінки наданих заявником документів, об’єкт експертизи за
звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров’я людини та оточуючого
середовища; за параметрами токсикометрії відповідає малонебезпечним речовин (4 клас
небезпечності) згідно з ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные
вещества. Классификация и общие требования безопасности» та ДСанПіН ДСанПіН 2.2.9.02799 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної
промисловості» (засоби захисні від комах і мошки), а саме, за індексами хронічної токсичності
при нанесенні на шкіру і введені у шлунок, сенсибілізуючої та фотосенсибілізуючої дії, за
суб’єктивними та об’єктивними показниками - 0 балів; за індексами гострої токсичності при
нанесенні на шкіру і при введенні всередину, подразнюючої дії на слизові оболонки очей та
шкіру, за гострою токсичністю при введені у шлунок - 1 бал; за мікробіологічними
показниками: МАФаМ, КУО у 1 см3 - не більше 1000; Рзеисіотопаз аеги§іпоза - відсутні (у 1
см3); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см3 - не більше 100. Засоби не вміщують речовин,

які визначені Директивою 76/768/ЄЕС - березень 1989, Додаток II. Діюча речовина -3-(Ыацетил-М-бутил)амінопропіонової кислоти етиловий ефір (ІК. 3535) в Україні не нормована.
Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації,
знищення є: засіб у вигляді крему, використовувати згідно за призначенням шляхом нанесення

на відкриті ділянки шкіри; дітям до 3-х років використовувати не більше 2 раз на добу; дітям старше
З- років - не більше 3 раз на добу; дорослим - не більше 4 разів на добу. Не рекомендується наносити
на шкіру вагітним і матерям, які вигодовують дітей, а також особам із захворюваннями шкіри і
підвищеною чутливістю до хімічних речовин. Уникати попаданню засобу на слизові оболонки очей
та на ушкоджені ділянки шкіри. Особам, які страждають від алергічних захворювань або особам
з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засіб без попереднього
тестування або консультації з лікарем. Зберігати у недоступному для дітей місці;
транспортування засобу згідно вимог ДСанПіН 6026-91 «Санитарные правила и нормы по
производству и применению товаров бытовой химии»; знешкодження використаного засобу
відбувається шляхом відправлення до сміттєзбірника; засоби з вичерпаним терміном
придатності або некондиційними властивостями внаслідок порушення умов зберігання або
транспортування підлягають поверненню на підприємство-виробник.
За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи крем - репелент «ППОАОР-протиповітряна оборона» тривалість дії 4 години (д. р. - 3-(]М-ацетил-Мбутил)амінопропіонової кислоти етиловий ефір (ІК 3535) - 10 %) виготовлений у відповідності
із технічними умовами ТУ У 24.5-32437526-009:2006 «Засоби догляду за шкірою «Фітодоктор».
Зміна № 1-9» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови
дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.
Термін придатності: гарантується виробником
Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов’язкове. Висновок не може
бути використаний для реклами споживчих якостей об’єкту експертизи
Висновок дійсний: на термін дії реєстрації дезінфекційного засобу__________________________
Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає________________________
Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає
Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього
висновку: виконання умов використання
Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
е-таіі: уік@папи.кіеу.иа;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94. е-таіі: 1е5Ї-1аЬ@икг.пе1
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-гпаіІ, веб-сайт)

Протокол експертизи № 3400 від 29 березня 2017 р.
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Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"
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