Warszawa, dnia
GlOWNY INSPEKTOR
FARMACEUTYCZNY

#.'~... 2008r.

GIF-ZJP/4350/12-1/BW/07

DECYZJA
Na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst
jednolity z 2008r. : Oz. U. Nr 45, poz. 271), w zwiazku z art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.1960
r. - Kodeks postepowenie administracyjnego (jednolity tekst Oz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z
pozn, zm.)

GlOWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY
utrzymuje w mocy zaskarZona Decyzje Nr 12JWC/2008 z dnia 10 marca 2008r. wycofujaca z
obrotu na terenie calego kraju produkt leczniczy:
MARVELON, tabletki, nr serii 216462/208663, data waznoscl 2010-03,
podmiot odpowiedzialny: N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia

UZASADNIENIE
W dniu 25.02.2008 r. G~6wny Inspektor Farmaceutyczny decyzja nr 5fWS/2008 wstrzyrnal
w obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazana powyze] serle przedmiotowego produktu
leczniczego.
W wyniku przeprowadzonych badan do G~6wnego Inspektora Farmaceutycznego wplynelo
z Narodowego Instytutu Lek6w pismo z dnia 3.03.2008 r., zawierajace informacje, ze ulotka
informacyjna dla pacjenta umieszczona w opakowaniu ww. serii przedmiotowego produktu
leczniczego jest niezgodna z zatwierdzonym wzorem zar6wno co do szaty graficznej jak i tresci.
W dniu 10 marca 2008r. G~6wny Inspektor Farmaceutyczny wydal decyzje Nr 12/wC/2008,
wycofujaca z obrotu na terenie caleqo kraju ww. serie przedmiotowego produktu leczniczego.
W dniu 27 marca 2008r. do Glowneqo Inspektora Farmaceutycznego wp~nq~ wniosek
strony 0 ponowne rozpatrzenie sprawy.
G~6wny Inspektor Farmaceutyczny po zapoznaniu sie z dokumentacja zebrana w sprawie,
stwierdzil, lz nie ma podstaw do uchylenia decyzji Nr 12/wC/2008, poniewaz ulotka informacyjna
stanowi integralnq czesc produktu leczniczego i bledne informacje zawarte w jej tresci rnoqa
stanowic zaqrozenle dla zdrowia pacjent6w.
Majac powyzsze na uwadze G~6wny Inspektor Farmaceutyczny orzekl jak w sentencji.

POUCZENIE
Niniejsza decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postepowania.
Na decyzje sluzy stronie skarga do Wojew6dzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, w
terminie 30 dni od dnia doreczenia decy~~za posrednictwern Glowneqo Inspektora
/:l'\ ~j~._~ Ir':;/~"
.
Farmaceutycznego.
I <0\~/'" \-('?1
"y • ,'
GLOWNY INSPEKTUR
r-. I /<"""':~~"i)'
,<;0,"1
/.,(f", ' \ '
FAR~"
TYC ZN Y'
/~
. t¥:, ,~~,~
~' "~
1./,·l"i:.i!);~"
\\I}d'(-r-. \ (..-. -'
-..".J ( ,'...~
-"; ~.,~

:>"':

c:-

J

::: .~;
,./~<??'d·; .~~;:~s
-~:~
. " . '\ t , ""\_"'"

__

7"

·,,~'h.r')(jj~;\.;t'~~.,'
),~J
:t{j ~~~
I

""-'"j

j

to,

ofla U1:l

1;; \
./! '~~'"'t~ I . v
4". ',,- ~<f'J Wft>! . '/....~
r ') "- ~ ,,/ \ •.
OTRZYMUJJ\:
\...{/ .; c -----'.
1. strona - N.V. Organon Holandia, reprezen~~y przE!t ORa1o.NON Polska Sp. z. 0.0., 02·822 Warszawa,
_._~
ul. Poleczki 21;
2. Prezes Urz~du Rejestracji Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych;

