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державно! саштарно-ешдемюлопчноУ екёгсерти

Об'ект експертизи: Крем косметичний для шюри рук та тша антибгй^ер!альний ,«Л1зодерм плюс 
(Lysoderm plus)»; крем косметичний для шюри рук та тш а ан т^ ак тер й льн и й  «Л1зодерм 
(Lysoderm)»; крем косметичний для шюри рук та тша антибактер1альний «Майола-Х5 (Majola- 
Н5)»; крем косметичний для шюри рук та тш а антибактер1алышй «Люфенш (Luphenil); крем 
косметичний для шюри рук та тша «Л1зодерм pH 5,5 (Lysoderm pH 5,5)»; крем косметичний для 
шюри рук та тша «Л1зодерм релакс (Lysoderm relax)»_____________________________________________

виготовлений у вщ повщ носп i3 техшчними умовами ТУ У 20.4-36423868-012:2015 «Креми 
косметичш для шюри рук i тша». Змша № 1-2»

Код за ДКПП. УКТЗЕД, артикул: 20.41.10-00.00

Сфера застосування та реал!зацп об'екта експертизи: зпдно з шструкщею по використанню для 
догляду за шюрою рук персоналу в закладах охорони здоров’я, лшувально-профшактичних 
закладах Bcix профш в, лабораториях р1зних пщпорядкувань, аптечних закладах, для персоналу 
пщприемств фармацевтично'1, бютехнолопчноУ, х1М1чно!, мжробюлопчно!, парфумерно!, 
косметичноТ, харчопереробно! промисловосп, пращвниюв заклад1в ресторанного господарства i 
торпвл1, об’ектш комунально-побутового призначення, спортивно-оздоровчих заклад1в, заклад!в 
сфери вщпочинку та розваг, заклад1в та установ сошального захисту, вшськових частин, заклад1в 
зв’язку та банювських установ, навчально-виховних та учбових заклад1в

Краша-виробник: ТОВ «Бланщас», Украша, 01042, м. Кшв, пров. Новопечерський, буд. 19/3, 
корп.1, юмн.5, код за СДРПОУ: 36423868. Адреса виробництва: Украша, 02099, м. Кшв, вул. 
Зрошувальна, 15 А

(адреса, мюцезпаходжсиия, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Бланщас», Украша, 01042, м. Кшв, пров. Новопечерський, буд. 19/3, 
корп.1, юмн.5, код за СДРПОУ: 36423868

(адреса, мнсцезнвходженпя, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Даш про контракт на постачання об'екта в Украшу: Продукшя вггчизняного виробника

Об'ект експертизи вщповщае встановленим медичним lcpirrepinivi безпеки/показникам:
За результатами експертно! ощнки наданих заявником документе за умов використання, наданих 
виробииком, об’ект експертизи за звичайних умов використання не представляе небезпеки для здоров’я 
людини та оточуючого середовища i в1дпов1дае вимогам ДСанПлН 2.2.9.027-99 «Державш саштарш

mailto:info@consumer.gov.ua


правила i норми безпеки продукцп парфумерио-косметично! промисловост!», а саме, за шдексами гостро! 
та хрошчно! токсичносп при нанесены! на шюру, шюро-подразнюючо! ди, сенсибшзуючо! дй, хрошчно! 
токсичност1 при введенш у шлунок, за суб’ективними показниками -  0 балхв; за шдексом подразнюючо! дп 
на слизов1 оболонки очей, гостро! токсичносп при введенш у шлунок -  1 бал; за мпфобюлопчними 
показниками: МАФаМ, КУО у 1 см3 -  не бшьше 1000; Enterobacterieaceae, Staphylococcus Aureus, 
Pseudomonas aeruginosa -  вщсутш (у 1 см3); др1жджов! та плюняв! гриби КУО у 1 см3 -  не бшьше 100. 
Засоби не вмщують речовин, яю визначеш Директивою 76/768/GEC -  березень 1989, Додаток II. 
Необхщними умовами використання/застосування, збер1гання, транспортування, утшизаш-!, 
знищення е: Продукщю використовувати виключно за призначенням. Особам, яи  страждають вщ 
алерпчних захворювань, або особам з шдвищеною чутливютю до х1м1чних речовин - не використовувати 
засоби без попереднього тестування або консультацй' з лжарем. Використана тара та залишки 
невикористано! продукци вшправляють до смггтезб1рника. У торгов ельнш мереж! продукщя з вичерпаним 
термшом придатносн або некондищйна внаслщок порушення умов збершання та транспортування пщлягае 
поверненню на пщприемство-виробник.

За результатами державно! саштарно-етдемюлопчно! експертизи крем косметичний для шири рук 
та тша антибактер1альний «Л1зодерм плюс (Lysoderm plus)»; крем косметичний для шюри рук та тша 
антибактер1альний <сШзодерм (Lysoderm)»; крем косметичний для шюри рук та тша антибактер1альний 
«Майола-Х5 (Majola-H5)»; крем косметичний для шюри рук та тша антибактерiальний «Люфешл 
(Luphenil); крем косметичний для шюри рук та тша «Шзодерм pH 5,5 (Lysoderm pH 5,5)»; крем косметичний 
для шюри рук та тша «Лгзодерм релакс (Lysoderm relax)» виготовлений у вщповщносн i3 техшчними 
умовами ТУ У 20.4-36423868-012:2015 «Креми косметичш для шюри рук i тша». Змша № 1-2» вщповщае 
вимогам дшчого саштарного законодавства Украши i за умови дотримання вимог цього висновку може 
бути використаний в заявлешй сфер1 застосування.

Терм1н придатносп: гарантуеться виробником

1нформащя щодо етикетки, incxpyкц1У, правил тощо маркування обов’язкове. Висновок не може 
бути використаний для реклами споживчих якостей об’екту експертизи

Висновок дшсний: на термш дп техшчних умов ТУ У 20.4-36423868-012:2015 «Креми косметичш 
для шюри рук i тша. Техшчш умови» __________________________________________________ __

Вщповщальшсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник. _________________________

Показники безпеки, яю пщлягають контролю на кордош: не пщлягае

Показники безпеки, як1 пщлягають контролю при митному оформленш: не пщлягае

Поточний державний саш тарно-епщ емюлопчний нагляд здшснюеться згщно з вимогами цього 
висновку: виконання умов використання________________________________________________________

Комю1я з державно!
саштарно-епщемюлопчно!
експертизи
Державно! установи «1нститут 
медицини npaui iMeHi Ю.1. Кунд1ева 
Нашонально! академп медичних наук Украши»

01033, м. Кшв, вул. СаксаганськоРа, 75, 
тел.: приймальня: (044) 284-34-27, 
e-mail: yik@ nanu.kiev.ua; 
секретар експертно! комюп

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ ukr.net
(найменування, \псцезнаходжепия, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)
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