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Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3304990000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби для догляду за шкірою рук та тіла. 
Заклади та установи охорони здоров’я, лікувально-профілактичні заклади, об’єкти комунально- 
побутового призначення, учбово-виховні, навчальні, дошкільні заклади, підприємства 
парфумерно-косметичної, хіміко-мікробіологічної промисловості, лабораторії різних 
підпорядкувань, аптечні заклади, підприємства харчопереробної промисловості та 
агропромислового комплексу, ресторанного господарства, транспорт (у т.ч. повітряний, 
залізничний, метрополітен, річковий, морський), реалізація через оптову та роздрібну торговельну 
мережу________________________________________________________________________________

Країна-виробник: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Німеччина, Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 
Berlin 12247, Germany, Німеччина

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Ь-mail, веЬ-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Лізоформ Медікал», Україна, 01133, м. Київ, вул. Євгена 
Коновальця, буд. 31, оф. 314, www.lysoform.net, код за ЄДРПОУ 36257034

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Ь-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до документації, що 
супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, 
наданих виробником, об’єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє 
небезпеки для здоров’я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 
2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної 
промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, 
шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, 
хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб’єктивними та об’єктивними показниками 
-  0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок -  1 бал; за мікробіологічними
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показниками: МАФаМ, КУО у 1 см3 -  не більше 1000; Enterobacterieaceae, Staphylococcus 
Aureus, Pseudomonas aeruginosa -  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.
Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, 
утилізації, знищення є:
Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від 
алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не 
використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана 
тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній 
мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення 
умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засоби для догляду 
за шкірою рук та тіла Майола-Х5-Крем (Majola-H5-Creme), Луфеніл (Luphenil) відповідають 
вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього 
висновку можуть бути використані 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: 5 років_______________________________________________________________

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров‘я 
людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та 
документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному 
санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

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 НАМИ України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, 
тел.: приймальня: (044) 284-34-27, 
e-mail: yik@nanu.kiev.ua; 
секретар експертної комісії 
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)
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