
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАiни 3 ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ продуктm ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАчm
вул. Б. Грiнченка, 1, м. Ки"iв, 01001, тел. 279-]2-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua

державноi еанiтарно-епiдемiологiчноi екепертизи

вiд "М)" _/_1.2_'__ 20]7 року N5! 602-123-20-5/ Зу J'f{)

Об'ект експертизи: Заеiб дезiнфекцiйний "Сума Таб Д4 таб (Suma ТаЬ D4 tab)" - дiюча речовина: мае.,
%: днхлорiзоцiанурат натрiю - 99,5

виготовлений у вiдповiдностi iз -

Код за ДКIП1, УКТЗЕд, артикул: 3808949000

Сфера застосування та реалiзаЦll об'екта експертизи: промисловj пiдприемства, пiдприемства
харчопереробно"i промисловостi, готельного господарства, заклади ресторанного типу i торгiвлi, об'екти
комунально-побутового призначення, водопровiдно-каналiзацi йного господарства, пiдприемства
парфумерно-косметично"i, фармацевтично"i, хiмiчно"i, бiотехнологiчноi', мiкробiологiчноi' промисловостi,
агропромислового комплексу, спортивно-оздоровчi заклади, заклади сфери вiдпочинку та розваг, заклади
та установи соцiального захисту, вiЙСЬКОЕiчасти ни, заклади зв'язку та банкiвськi установи, навчально-
виховнi та учбовi заклади, дитячi дошкiльнi навчальнi заклади, транспорт (у т.ч. залiзничний, повiтряний,
метрополiтен, морський), оптово-роздрiбна торгiвля.

Кра"iна-виробник: Компанiя «Diversey», Rembrandtlaan 414.7545 ZV El1scl1ede,Netherlands; 15500, Praha 5,К
Hajum ]233/2. Краi'ни СС, Нiдерланди.

(адреса, мiсцезнаходження, телефон, факс, е-mаil,веб-сайт)
Заявник експертизи: ТОВ «Лiзоформ», УкраУна.О1042, м. Ки'iв, пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1,
KiMH.5,код за СДРПОУ 4937637.

(адреса, Мlсцезнаходження, телефон, факс, e-тюI, beo-саIlТ)

Данi про контракт на постачання об'екта в YKpa"iнy: контракт додаcrься до супроводжувальноi'
документацi"i.
Об'{:кт екепертизи вiдповiда{: ветановленим меДИЧIIИМ критерiям безпеки/покаЗlIикам: засiб за
параметрами rocTpoi' токсичностi вiдповiдно дО ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ Вредные вещества.
Классификация и общие требования безопасности» вiдноситься до 3 класу небезпеки (помiрно небезпечна
речовина) при введеннi в шлунок; до 4 класу небезпеки (малонебезпечна речовина) вiдносяться робочi розчини
препарату; у виглядi концентрату володiе вираженною подразнюючою дiею на шкiру i слизовi оболонки
очей; робочi розчини в концентрацi'i до 0,3% (за активним хлором) в умовах одноразовоi' аплiкацii' не
спричиняють мiсцево-подразнювально"i дii' на шкiру та слизовi оболонки очей; при багаторазовому
HaHeceHHi спричиняють CyxiCTb i лущения шкiри. Препарат не виявляе мутагенних, канцероген них,
тератогенних та гонадотропннх властивостеЙ.ГдК П.р.з. хлору+ 1 мг/l\1з, "п", ГдК хлору а.П. - 0,1 мг/мз

(м.р.) та 0,03 мг/мЗ (с.д).

mailto:info@consumer.gov.ua


Засiб Ma€ активнiсть по вiдношенню до збудникiв iнфекцiй бактерiальноi' етiологi'j (включаючи
туберкульоз, псевдотуберкульоз, дизентерiю, легiонельоз, туляремiю, чуму, холеру, колiти, ентерити,
гастроентерити, черевний тиф, паратифи, ююстридi'j, мультирезистентний стафiлокок (МRSA),. BipyciB
(включаючи гепатити А, парентеральнi BipYCHiгепатити (В, С), Bipyc CНIД (ВIЛ), герпес, грип, парагрип,
рота-, полiо-(полiомiелiт), корона-, папова-, ентеровiруси, хантавiруси, вакцинiявiрус, аденовiрус, Bipyc
Avian influenza (<<пташиний гриш», SARS (<<атипiчна пневмонiя»), Bipyc «свинячого грипу» A(HIN1),
респiраторно-синтицiальнi, риновiруснi, poтaBipycHi iнфекцii) i грибкiв (кандидози, дерматомiкози, плiснявi
грибки), спор (B.subtilis, B.anthracoides, сибiрка).
Необхiдними умовами використання/застосування, зберiгання, транспортування, утилiзаЦll,

знищення Е: зберiгання, транспортування i використання засобу здiйснювати у вiдповiдностi з вимогами
«!Hcтpyкцii щодо застосування засобу "Сума Таб Д4 таб (Suma ТаЬ D4 tab)" з метою дезiнфекцii' на
пiдпри€мствах харчопереробноi промисловостi» та «!нструкцii щодо застосування засобу "Сума Таб Д4 таб
(Suma ТаЬ D4 tab) " з метою дезiнфекцii на об'€ктах комунально-побутового призначення».

Bci роботи з застосування засобу потрiбно виконувати з використанням засобiв iндивiдуального захИсту
вiдповiдно до вимог ДСТУ 7239:2011 «Система стандартiв безпеки працi. Засоби iндивiдуального захисту.
Загальнi вимоги та класифiкацiя».
Поточний нагляд: згiдно вимог «!нструкцii щодо застосування засобу "Suma Вас D 1О" з метою дезiнфекцii' на
пiдпри€мствах харчопереробноi промисловостi» та «!Hcтpyкцii' щодо застосування засобу "Suma Вас DI0" з
метою дезiнфекцi'j на об'€ктах комунально-побутового призначення».

За результатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi' експертизи засiб дезiнфекцiйний"Сума Таб Д4 таб
(Suma ТаЬ D4 tab)" за наданою заявником документацieю вiдповiда€ вимогам дiючого caHiTapHoro
законодавства Украiни i за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний у заявленiй
сферi застосування.

TepMiHпридатностi: гарантуcrься виробником.

Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцii, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути
використаний для реклам и споживчих якостей об'€кту експертизи.

Висновок дiйсний: на TepMiHдii ре€страцii засобу дезiнфекцiЙного.

Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: за показниками безпеки для здоров'я людини
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
територii Украiни (KpiMпунктiв пропуску через митний кордон Украiни).

Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюcrься згiдно з вимогами цього висновку:
виконання умов використання.
Державна установа "Iнститут медицини працi
iM.Ю.I. Кундi€ва Нацiональноi aKaдeMii
медичних наук Украiни" 01033, м. Киiв ..вул. Еаксаганського, 75,

тел.: прий. bWi: (044) 284-34-27,
e-таН: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертно'j KOMici'i:
(044) 2~9-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменува $(, iсцезнаходження, телеФон, факс, e-mail, веб-сайт)
Протокол експертизи N2 28857 вiд 27 листопада 2017 року /.

(N2 протоколу,датайо з~тве~:ння)"""-. у
Заступник Голови експертноi KOMicii', ~ --7
В.о.директора Державно'j установи "Jнститут
медицини працi iM.Ю.J. Кундi€ва Нацiонально'j
академii медичних наук Укра'jни и" Чернюк B.J.
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