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державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від _ /£ л О У _ 2020 р.

№ 12.2-18-1/

________

Об'єкт експертизи: Набір реагентів для імунохроматографічного виявлення антитіл проти
коронавірусу 8АК5-СоУ-2 (СОУІР19) в капілярній (цільній) крові «ХЕМАТест анти-СОУІР19»
виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.5-36038442-003:2019 «Реагенти
імунохроматографічні для діагностики іп у і(го. Технічні умови»________________________________
Код за ДКПП. УКТЗЕД, артикул: 20.59.52-10.00_______________________________________________
Сфера застосування та реалізації об’єкта експертизи: заклади охорони здоров’я; реагенти
імунохроматографічні для іп уііго діагностики (медичні вироби для діагностики іп уііго )', реалізація
через заклади оптової та роздрібної торгівлі, аптечну мережу (як супутній товар)________ _______
Країна-виробник: ТОВ «ХЕМА», Україна, м. Київ, 03179, вул. Академіка Єфремова, 23,
іпй>@ хета.сот.иа, 044-422-62-16, код за ЄДРПОУ: 36038442
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пгаіІ, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ХЕМА», Україна, м. Київ, 03179, вул. Академіка Єфремова. 23,
тГо@ хеш а.сот.иа, 044-422-62-16, код за СДРПОУ: 36038442
_______________________________
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-таі1, 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 за умов використання, наданих
виробником, об’єкт експертизи відповідає вимогам ДСТУ 7748:2015 «Безпека праці. Біологічна
безпека. Загальні вимоги», Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики іп ічіго,
затвердженого поставою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754. Реагенти не
контактують зі шкірою та внутрішнім середовишем організму людини.
Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,
знищення є: При використанні необхідно дотримуватися вимог даного висновку, рекомендацій
виробника. Робота з реактивами та дослідними зразками здійснюється в спецодязі та гумових
рукавичках. Умови застосування повинні відповідати вимогам ДСП 9.9.5-080-2002 «Правила
влаштування і безпеки в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю».
За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Набір реагентів для
імунохроматографічного виявлення антитіл проти коронавірусу 8АК8-СоУ-2 (СОУГО19) в

капілярній (цільній) крові «ХЕМАТест анти-СОУШ19» виготовлений у відповідності із
технічними умовами ТУ У 20.5-36038442-003:2019 «Реагенти імунохроматографічні для
діагностики іп \ііго. Технічні умови» 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 технічних умов ТУ У 20.5-36038442-003:2019 «Реагенти
імунохроматографічні для діагностики іп \>Цго. Технічні умови»_________________________________
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 імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
е-шаіі: уік@папи.кіеу.иа;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94. е-шаіі: 1е8І-1аЬ@икг.пе1:
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-таі1, веб-сайт)

Протокол експертизи № 4740 від 09 квітня 202.0 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
Державної У станови
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
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