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Об'ект^сксгіертизи: Постільні приналежності згідно з додатком до Висновку

виготовленим у ВІДПОВІДНОСТІ 13 -

Код за ДКПП. УКТЗЕД. артикул: 9404

Дфбра застосування та реалізації об'єкта експертизи: побуті

Країиа-виробник: Російська Федерація, ТОВ «Софт Слип», 601900, Російська Федерація, Володимирська 
обл., м. Ковров, вулТ Комромольська, бЬі^;ЛД'6/1: Тел.: +79107771806; факс: +7492237909, е- 
щ і і .askona@kovrov.ru Ц

( 5 д р е с а 7 м і с ц і з й а 5 ї ^

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безнеки/ноказникам: 
за; результатами ііащ ^їря ,. результфгами перевірки наданої
Заявником документації, об'єкт' експертизи^, відповідає встановленим медичним критерІЩ; 
безгіеки/показникам: міграція хіміуших речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м3)>. 
формальдегіду -  0,003; фенолу'^- 0,003;, бензолу^ 0,1; толуолу Ц 0,6; ксилолу -  0,2; фарбування с т і^ щ  
відмарювання відсутнє, вадичіиїт рН не б і|ьш е?5,0; інтенсивність зіпаху до 2 балів; продукція не:Дщтер| 
шкірно-подразнюючу та алергеїіщ д ію ||ие  ДюруШуб Діірауіічй^ рівновагу : ауіофлори Шкіри людини? 
відповідно до вимог ДСанПіН 3.3^182-2012 «Матеріали та вироби текстильщ^іпкіряні і хутрові. 0 |й& ніг 
гігієнічні вимоги».
Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, 
знищення є: при використанні дотримуватись рекомендацій виробника. і знищення віЩ^дів
повинні проводитись згідно вимог'дїіочої на ;;Шїіий час в Украції нормативіібйдокументації у сфері 
поводження з відходами.

Заявник експертизи: ТОВ «ДСКОНА-УКРАЩ|Х.»і 0304Д^країн% Іі. Київ, вул. Васильківська, буд. 14, тел.: 
+38 044 4960227, www.askona.ua, код за ЄДРГіб^ І  / 165933®

(адрейа, місцезнаходження, телефон, факс, e-maiL iieö-сайт) ! ~

Дані про контракт .на-прстайання об'єкта в У країну: 'Контракті'йадається з супровідними документам:^ з 
вантажем

і
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 

БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ,’,01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

е-щаіі: info@consumer.gov.ua

mailto:askona@kovrov.ru
http://www.askona.ua
mailto:info@consumer.gov.ua


За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Постільні приналежності згідно з 
додатком до Висновку за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного 
законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані 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: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки*' які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров‘я людини 
контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)_________

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, 
який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній 
території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України________________________________

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: 
виконання умов використання______  _______________________________

Державна установа “Інститут
медицини Праці НАМИ України” 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27, 
e-mail: yik@nanu.kiev.ua; 
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net____________

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи №11093 від 12 червня 2017 року___________________
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії, 
завідуючий лабораторією випробувань 
транспортних засобів та продукції 
машинобудування
ДУ "Інститут медицини праці НАМИ України" І  М.І.

м.п.
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Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

від '  ®-fr 2.Q17 року №602т1’23»20-3/Д  ‘

Серія подушок:
«Sleep Professor Alpha» у складі:
Alpha розмір S 
Alpha розмір М 
Alpha розмір L
«Sleep Professor Sigma» у складі:
Sigma розмір S 
Sigma розмір М 
Sigma розмір L
«Sleep Professor Immuno» у складі:
Immuno розмір S
Immufio розмір M
Immuno розмір L
«Sleep Professor Indigo» у складі:
Indigo розмір S 
Indigo розмір M 
Indigo розмір L 
«Sleep Professor Zet»
«Sleep Professor Zet plus»
«Sleep Professor Nano» у складі:
Nano розмір S 
Nano розмір M 
Nano розмір L? \
«Sleep Professor Happy Dreams» у складі:
Happy Dreams розмір S
Happy Dreams розмір M
Happy Dreams розмір L
«Sleep Professor Sweet Dreams» у складі:
Sweet Dreams розмір S 
Sweet Dreams розмір M 
Sweet Dreams розмір L
Серія подушок «Bicoflex» у складі:Classic, Original, Original Plus, No-snore.
Серія подушок «Gurem» у складі: Gloris S, Gloris M, Gloris L, Samanta S, 
Samanta M, Samanta L, Darsia S, Darsia M, Darsia L.
Серія подушок «Mediflex» у складі:Spring Pillow, Suit, ProfiLux, Anatomic, 
Revolution, Medium, ProfiStyle.
Серія подушок «MedLine» у складі: Welness M, Neck Care M, Therapy M, Dream 
Expert, MediSpring, Ergonomic, Nanotech M, Smart Support.
Серія' подушок «Spine Care» у складі: Briz; Calipso; Golden Goose; Glossy; Nano 
Plus S, Nano Plus M, Nano Plus L, Triumph S, Triumph M, Triumph L, Innovation 
S, Innovation M, Innovation L; Fantasy S, Fantasy M, Fantasy L.
Ковдра Cooling Sensation; Ковдра Fine Climate; Ковдра Jutlast Balance; Ковдра



Thermo Control, Ковдра Prima; Ковдра Bionic; Ковдра Calipso; Ковдра Kimber.

Державна установа “Інститут
медицини праці НАМИ України” 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27, 
e-mail: yik@nanu.kiev.ua; 
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