
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮМіністерство охорони здоров'я України
(назва установи)

01021 м.Київ, вул.Грушевського, 7
(місцезнаходження)

тел.: 253-94-84, 559-29-88

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 2007р. №05.03.02-04/

Вироби швейні для новонароджених та дітей ясельного віку: подушка для годування, дитячий рюкзак
«Слінг», одяг жіночий для годування дитини з торговим знаком «Макошь», Україна

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

код ДКПП: 18.23.30.300,18.24.2.
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Для догляду дітей новонароджених та ясельного віку.
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Україна, ПП Школьна М.О., м. Київ, вул. Артема, 58/2, т. 599-68-11, www.sling.kiev.ua. Код ЄДРПОУ
3009716709,-,-

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, WWW)

ПП Школьна М.О., Україна, м. Київ, вул. Артема, 58/2, т. 599-68-11, www.sling.kiev.ua. Код ЄДРПОУ
3009716709.,-,-

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, WWW)

не потребує.
(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: СанПіН №42-
125-4390-87 «Вкладення хімічних волокон в матеріали для дитячого одягу і взуття у відповідності з їх гігієнічними
показниками»; СанПіН №42-123-4240-86 „Допустимые количества миграции химических веществ, выделяющихся из
полимерных и других материалов, контактирующих с пищевьми продуктами, и методы их определения“; ОСТ
17-291-84 „Изделия для новорожденных и детей ясельной группы. Общие технические условия“; ДСТУ 25294:2005
„Одежда верхняя плательно-блузочного ассортимента. Общие технические условия“. Вміст формальдегіду – не більше
0,1 мг/дмЗ, є-капролактаму - не більше 0,5 мг/дмЗ; гігроскопічність - в межах 5,0-9,0%; повітрепроникливість – не
менше 100,0 дмЗ/м2/с; пофарбування повинно бути стійким до дії поту, вологої обробки.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення с:
згідно рекомендацій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вироби швейні для новонароджених та дітей
ясельного віку: подушка для годування, дитячий рюкзак „Слінг", одяг жіночий для годування дитини з
торговим знаком „Макошь", Україна, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного
законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій
сфері застосування.

Термін придатності: -



повинна бути надана етикетка.
(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: п'ять років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або
спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи
даний висновок втрачає силу

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно СанПіН №42-
125-4390-87 «Вкладення хімічних волокон в матеріали для дитячого одягу і взуття у відповідності з їх гігієнічними
показниками»; СанПіН №42-123-4240-86 „Допустимые количества миграции химических веществ, выделяющихся из
полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, и методы их определения“; ОСТ
17-291-84 „Изделия для новорожденных и детей ясельной группы. Общие технические условия“; ДСТУ 25294:2005
„Одежда верхняя плательно-блузочного ассортимента. Общие технические условия“.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Державна установа Інститут гігієни та медичної екології
ім. О.М.Марзеєва АМН України 02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел: (044) 559-73-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії Сердюк А.М.

№2478 від 10.07.2007 р.




