
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКР АIни з IIИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ IIPОДУКТШ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВА чm
вул. Б. Грiнченка, 1, м. Киi'в, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-таН: info@consumer.gov.ua

державно) санjтарно-епiдемiологiчноi експертизи

вiд ':J..;O " _/2_' __ 2017 року NQ602-123-20-5/ ЗУ CS'i

Об'€кт експертизи: Засiб дезiнфекцiйний "Софт Кеар Мед Н5 (80ft Care Med Н5)"- дiючi речовини:
мас,%: l-пропанол- 2,9; 2-пропанол - 69,3

виготовлений у вiдповiдностi iз -

Код за ДКIШ, УКТЗЕд, артикул: 3401209000

Сфера застосування та реалiзацii" об'€кта експертизи: промисловi пiдпри€мства, пiдпри€мства
харчопереробно! промисловостi, готельного господарства, заклади ресторанного типу i торгiвлi, об'€кти
комунально-побутового призначення, водопровiдно-каналiзацiйного господарства, пiдпри€мства
парфумерно-косметично!, фармацевтично!, хiмiчно!, бiотехнологiчно!, мiкробiологiчно"i промисловостi,
агропромислового комплексу, спортивно-оздоровчi заклади, заклади сфери вiдпочинку та розваг, заклади
та установи соцiального захисту, вiйськовi части ни, заклади зв'язку та банкiвськi установи, навчально-
виховнi та учбовi заклади, дитячi дошкiльнi навчальнi заклади, транспорт (у т.ч. залiзничний, повiтряний,
метрополiтен, морський), оnтово-роздрiбна торгiвля.

Кра!на-виробник: Компанiя «Diversey», Rembrandtlaan 414.7545 ZV Enschede, Netherlands; 15500, Praha 5,К
Hajum 1233/2. Краi'ни ес, Нiдерланди.

(адреса, мiсцезнаходження, телефон, факс, e-mаiI,веб-сайт)
Заявник експертизи: ТОВ «Лiзоформ», УкраУна.О]042, м. Ки!в, пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,
KiMH.5,код за едрпоу 4937637.

(адреса, МlсцезнахоД)Кення, телефон, факс, е-тюl, веб-саит)

Данi про контракт на постачання об'€кта-, в УкраУну: контракт дода€ться до супроводжувально!
документацi!.
Об'f:КТ експертизи вiдповiдаf: встановленим медичним критерiям безпеки/показникам: засiб "Софт
Кеар Мед Н5 (Soft Саге Med Н5)"- за параметрами rocTpoi' токсичностi вiдповiдно дО ГОСТ 12.1.007-76
«ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» вiдноситься до 3 класу
небезпеки (noMipHo небезпечна речовина); не володi€ кумулятивними, сенсибiлiзуючими, мутагенними,
канцерогенними, тератогенними та гонадотропними властивостями; препарат чинить подразнюючу ДIЮ на
шкiру, при попаданнi на слизовi оболонки очей може викликати сльозотечу. ГдК П.р.з. пропан-l-0Л 30110
мг/мЗ, "п", 3 клас небезпеки; ГдК П.р.з. пропан-2-0Л 50/10 мг/мЗ, "п", 3 клас небезпеки.

Засiб володi€ бактерицидними властивостями, в тому числi до санiтарно-показових грампозитивних та
грамнегативних бактерiй: бактерiй групи кишко BO'j палички, стафiлококiв, стрептококiв, сальмонел,

mailto:info@consumer.gov.ua


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

01033, м. Киi'в, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертноi' KOMicii'

дрiджеподiбних та плiснявих грибiв. Засiб «"Софт Кеар Мед Н5 (Soft Саге Med Н5)"- готовий до
застосування у вигляд\ розчину.
Необхiдними умовами використання/застосування, зберiгання, транспортування, утилiзаЦII,
знищення с: зберiгання, транспортування i використання продукту здiйснювати у вiдповiдностi з вимогами
«Iнструкцi"i щодо застосування засобу «Софт Кеар Мед Н5 (Soft Саге Med Н5)>>з метою дезiнфекцii' та
деконтамiнацi"i шкiри рук та шкiрних покровiв».
Поточний нагляд: згiдно вимог «Iнструкцi"i щодо застосування засобу «Софт Кеар Мед Н5 (Soft Саге Med

Н5)>>з метою дезiнфекцi'j та деконтамiнацi"i шкiри рук та шкiрних покровiв».

За результатами державно"i санiтарно-епiдемiологiчноi' експертизи Засiб дезiнфекцiйний "Софт Кеар Мед
Н5 (80ft Care Med Н5)"за наданою заявником документацieю вiдповiда€ вимогам дiючого caHiTapHoro
законодавства Укра"iни i за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний у заявленiй
сферiзастосування.

TepMiHпридатностi: гарантуcrься виробником.

Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцi"i, правил тощо маркування обо в 'язкове. Бисновок не може бути
використаний для реклам и споживчих якостей об'€кту експертизи.

Бисновок дiйсний: на TepMiHдi"iре€страцii' засобу дезiнфекцiЙного.

Бiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: за показниками безпеки для здоров'я люди ни
контролю не потребують, пiдлягають стандартному контролю (вiзуальному та документальному).

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: пiдлягають державному контролю,
який здiйснюcrься посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митнiй
територi"i Укра"iни (KpiMпунктiв пропуску через митний кордон Укра"iни)

Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйсню€ться згiдно з вимогами цього висновку:
виконання умов використання
Комiсiя з державно"i
санiтарно-епiдем iологi чно"i
експертизи
Державно"i установи «Iнститут
медицини працi iM.Ю.I. Кундieва
Нацiонально"i академi"i
медичних наук Укра"iню>

Протокол експертизи NQ28850 вiд 07 грудня 2017 р.
(N2 протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертноi' KOMicii',
Б.о.директора Державно'j установи "Iнститут
медицини працi iM.Ю.I. Кундi€ва Нацiональноi'
академii' медичних наук Украi'ни и"
м.п.
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