ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЈАВИ ФАЛСИФИКОВАНИХ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА НА
ТРЖИШТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Носилац уписа медицинских средстава у Регистар медицинских средстава, компанија „NELT CO. D.O.O.,
Maršala Tita 206, Dobanovci“, је доставила Агенцији Обавештење о појави фалсификованих медицинских
средстава на територији Републике Србије. Наиме, у малопродајним објектима на територији Републике
Србије, пронађена су следећа медицинска средства:
1) Durex Extra Safe – Kondom, серијски број: 20108492
2) Durex Sensation – Kondom, серијски број: TBR9057
3) Durex Performa – Kondomi, za produženi užitak, серијски број: 21409262
4) Durex arouser – Kondom, rebrasti, лот број: PK3077
5) Durex Ultra Thin – Kondom, ultra-tanki, лот број: 21209115
произвођача Reckitt Benckiser Also trading as SSL Manufacturing (Thailand) Ltd Wellgrow Industrial
Estate 100, Moo 5, Bangna-Trad Rd KM.36, Bangsamak, Bangpakong, Chachoengsao 24180, Tajland.
Према пријави носиоца уписа, медицинска средства купљена на територији Републике Србије, на подручју
Београда и Новог Пазара, под заштићеним називом „Durex Extra Safe“, број серије: 20108492,
представљају заправо фалсификат медицинског средства. Рок употребе, наведен на паковању купљеног
производа је 04.2017. године. Према Изјави произвођача, рок употребе медицинског средства наведеног
броја серије је погрешан. Наиме, наведена серија је произведена децембра 2008. године, са роком трајања
до новембра 2013. године. Затим, медицинска средства купљена на територији Републике Србије, под
заштићеним називом „Durex Sensation“, лот број: TBR9057, са роком трајања до 04.2019. год.,
представљају заправо фалсификат медицинског средства. На спољњем паковању медицинског средства је
наведено да је оно произведено на Тајланду. Према Изјави произвођача, наведена серија медицинског
средства није произведена на Тајланду. Медицинско средство „Durex Sensation“ је добило Дозволу за
стављање у промет медицинских средстава број 04-394/10 од 14.05.2010. године, са роком важења до
08.03.2015. године. Наведено медицинско средство се више не производи под тим називом, већ произвођач
пушта у промет медицинско средство под називом „Durex Excite Me“, уписано у Регистар Решењем број
515-02-03167-14-001 од 27.04.2015. године, са роком важења до 28.01.2019. године. Медицинска средства
купљена на територији Републике Србије, на подручју Београда, под заштићеним називом „Durex
Performa“, број серије: 21409262, представљају заправо фалсификат медицинског средства. Рок употребе,
наведен на паковању купљеног производа је 04.2017. године. Према Изјави произвођача, рок употребе
медицинског средства наведеног броја серије је погрешан. Наиме, наведена серија је произведена јуна 2009.
године, са роком трајања до маја 2014. године. Медицинско средство „Durex Performa“ је добило Дозволу за
стављање у промет медицинских средстава број 04-396/10 од 14.05.2010. године, са роком важења до
08.03.2015. године. Наведено медицинско средство се више не производи под наведеним заштићеним
називом, уместо њега произвођач пушта у промет медицинско средство под заштићеним називом „Durex
Extended Pleasure“. Медицинска средства купљена на територији Републике Србије, на подручју Београда,
под заштићеним називом „Durex Arouser“, лот број: PK3077, са роком трајања до 04.2017. год.,
представљају заправо фалсификат медицинског средства. На спољњем паковању медицинског средства је
наведено да је оно произведено на Тајланду. Према Изјави произвођача, наведена серија медицинског
средства није произведена на Тајланду. Медицинско средство „Durex Arouser“ је добило Дозволу за
стављање у промет медицинских средстава број 04-394/10 од 14.05.2010. године, са роком важења до
08.03.2015. године. Наведено медицинско средство се више не производи под тим називом, већ произвођач
пушта у промет медицинско средство под називом „Durex Tickle Me“. Медицинско средство купљено на
територији Републике Србије, на подручју Београда и Рашке, под заштићеним називом „Durex Ultra Thin“,
број лота: 21209115, представља заправо фалсификат медицинског средства. Рок употребе, наведен на
паковању купљеног производа је 04.2017. године. Према Изјави произвођача, рок употребе медицинског

средства наведеног броја лота је погрешан. Наиме, према Изјави произвођача, наведени лот медицинског
средства је произведен марта 2009. године, са роком трајања до фебруара 2014. године. Медицинско
средство „Durex Ultra Thin“ је добило Дозволу за стављање у промет медицинских средстава број 04-394/10
од 14.05.2010. године, са роком важења до 08.03.2015. године. Наведено медицинско средство се више не
производи под наведеним заштићеним називом, уместо њега произвођач пушта у промет медицинско
средство под заштићеним називом „Durex Feel Thin“.
О појави фалсификованих медицинских средстава на тржишту Републике Србије обавештене су све
институције чија је надлежност борба против лажних лекова, лажних медицинских средстава и сличних
кривичних дела.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производе Durex Extra Safe, Durex Excite Me,
Durex Tickle Me и Durex Feel Thin, произвођача Reckitt Benckiser Also trading as SSL Manufacturing
(Thailand) Ltd, Wellgrow Industrial Estate 100, Moo 5, Bangna-Trad Rd KM.36, Bangsamak, Bangpakong,
Chachoengsao 24180, Tajland издала Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинског
средства бр. 515-02-03167-14-001 од 27.04.2015. године, са роком важења до 28.01.2019. године. Носилац
Решења о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава је предузеће NELT CO. D.O.O.,
Maršala Tita 206, Dobanovci.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ Durex Extra Safe, произвођача Reckitt
Benckiser Also trading as SSL Manufacturing (Thailand) Ltd, Wellgrow Industrial Estate 100, Moo 5,
Bangna-Trad Rd KM.36, Bangsamak, Bangpakong, Chachoengsao 24180, Tajland издала Решење о упису
медицинског средства у Регистар медицинског средства бр. 515-02-03167-14-001 од 27.04.2015. године, са
роком важења до 28.01.2019. године. Носилац Решења о упису медицинског средства у Регистар
медицинских средстава је предузеће NELT CO. D.O.O., Maršala Tita 206, Dobanovci.
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