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Valstybinės sanitarinės epidemiologinės ekspertizės 

IŠVADA 

2021-05-17 Nr. 12.2-18-1/9006  

 

Ekspertizės objektas: Sterilizavimui skirtos pakavimo medžiagos 

pagamintos pagal –  ТУ У1 17.2-2790508997-001:2021 „Sterilizavimui skirtos pakavimo 

medžiagos“ 

Kodas pagal Valstybinį produkcijos ir paslaugų klasifikatorių, Ukrainos užsienio ekonominės 

veiklos prekių klasifikaciją, artikulas: 17.21.15-30.00  

Ekspertizės objekto naudojimo ir realizavimo sritis: Skirta pakuoti ir sterilizuoti manikiūro, pedikiūro, 

kosmetologijos ir kitų sričių karščiui atsparius prietaisus, įrankius, siekiant išlaikyti juos sterilius laikymo 

ir transportavimo metu. Didmeninė ir mažmeninė prekyba 

 

Šalis gamintoja: Ukraina, Fizinis asmuo verslininkas Roman Vasylovych Kryvoruchko, 21037, Vinycios  

m., K. Vasylenka g., namas 6A, butas 44, tel.: +38 (097) 511 42 85, IMMN (individualus mokesčių 

mokėtojo numeris) 2790508997. Gamybinis plotas: 21000, Vinycios  m., Kelecka g., namas 117 б 
(adresas, buveinė, telefonas, faksas, el. paštas, svetainė) 

 

Ekspertizės užsakovas: Fizinis asmuo verslininkas Roman Vasylovych Kryvoruchko, Ukraina, 21037, 

Vinycios  m., K. Vasylenka g., namas 6A, butas 44, tel.: +38 (097) 511 42 85, IMMN 2790508997 
(adresas, buveinė, telefonas, faksas, el. paštas, svetainė) 

 

Objekto tiekimo į Ukrainą sutarties duomenys: - 

Ekspertizės objektas atitinka nustatytus medicininius saugumo kriterijus/rodiklius: 

Sterilizavimui skirtos pakavimo medžiagos atitinka nustatytus medicininius saugumo kriterijus/rodiklius, 

tai yra: cheminių medžiagų migracija į atmosferos orą (vidutinė paros didžiausioji leidžiamoji 

koncentracija, ne daugiau kaip, mg/m3): formaldehido – 0,003; acetaldehido – 0,01; etilacetato – 0,1; 

alkoholio: metilo – 0,5; butilo – 0,1; izobutilo – 0,1; acetono – 0,35; tolueno – 0,6; benzeno – 0,1; kvapo 

intensyvumas ne daugiau kaip 2 balai pagal „Cheminių ir biologinių medžiagų didžiausiosios 

leidžiamosios koncentracijos gyvenviečių atmosferos ore“ higienos reglamentą, patvirtintą Ukrainos 

sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 52, Ukrainos teisingumo ministerijoje 

registruota 2020 m. vasario 10 d., registracijos Nr. 156/34439. 

Būtinosios naudojimo / taikymo, laikymo, transportavimo, utilizavimo, naikinimo sąlygos: 

Naudojant būtina laikytis gamintojo instrukcijų, norminės techninės dokumentacijos. 

 

 
1 ukr. ТУ У (технічні умови України), liet. Ukrainos techninės sąlygos 
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