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Warszawa, d n i a A 7 i . . .2007 r

GLOWNY INSPEKTOR
FARMACEUTYCZNY
GIF-IW-ZJP-4350191lMJWl07

DECYZJA Nr 91NVC12007
Na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst
jednolity z 2004r. : Dz. U. Nr 53, poz. 533 z pozn. zm.), w zwiqzku z art. 104 oraz 108 § 1 ustawy z
dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z pozn. zm.)

GLOWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY
I ) wycofuie z obrotu na terenie calego kraju produkt leczniczy:
BIOFUROKSYM 250 mg, proszek do sporzqdzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwan,
nr serii: 14020207A, data wainosci 02.2009,
podmiot odpowiedzialny: Bioton S.A., ul. Staroscinska 5,02-516 Warszawa.

2) niniejszej decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalnosci.
UZASADNIENIE
W dniu 17.10.2007 r., do Glownego lnspektora Farmaceutycznego wplynql protokol badan
Nr NI-1705-07 z dnia 17.10.2007 r., wykonanych w Narodowym lnstytucie Lekow na przedmiotowej
serii powyzej wymienionego produktu leczniczego.
W protokole zawarto orzeczenie, iz badana probka przedmiotowej serii produktu
leczniczego nie spelnia wymagan normy wytworcy oraz wymagan dla plynow do wstrzykiwan wg
FPVll ze wzglqdu na to, ze w zawiesinie do wstrzykiwan przygotowanej do podania
domiqsniowego oraz w roztworze do podania dozylnego stwierdzono obecnosc zanieczyszczen.
Zanieczyszczenie obecne w zawiesinie zidentyfikowano z duzym prawdopodobienstwem jako
wlokno bawelniano-poliestrowe. Obecnosc zanieczyszczen w postaci wlokien stwierdzono rowniez
w 2 fiolkach z proszkiem przyslanych do badan.
Majqc na uwadze powyzsze, Glowny lnspektor Farmaceutyczny orzekl jak w sentencji.
Strona po otrzymaniu powyzszej decyzji, zobowiqzana jest do natychmiastowego podjqcia
dzialan okreslonych w przepisach Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2002 r.
w sprawie okreslenia szczegolowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu
produktow leczniczych i wyrobow medycznych (Dz. U. Nr 204, poz. 1729).

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postqpowania administracyjnego w terminie 14 dni od dnia
dorqczenia niniejszej decyzji, strona moze wystqpic do Glownego lnspektora Farmaceutycznego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Zgodnie z art. 130 § 3 pkt. 1 Kpa wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie
wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji.
Z upowainienia
GIownego lnspektora Farrnaceutycznego

OTRZYMUJA:
1 strona : BIOTON S.A., ul. Staroscinska 5,02-516 Wanraw*
2. Prezes Urzedu Rejestracji Produktow LeCzniczyCh, Wyrobow
3. Minister Zdrowia;
4. WIF wszyscy;
5. zoz-y.
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