Warszawa, dnia

Gt..OWNY INSPEKTOR
FARMACEUTYCZNY

j~~.~: .. 2008r.

GIF-IW-ZJP-4350/28-'I/BW08

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowanla
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn, zm.),

GlOWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

prostuje z urzedu omyfke

w decyzji Nr 281WC/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. (pismo znak
GIF-IW-Z..IP-4350/28/BW/08) w przedmiocie wycofania z obrotu na terenie cafego kraju
produkt6w leczniczych:
Corhydron 25, proszek i rozpuszczalnik do sporzadzanla roztworu do wstrzykiwan lub
do infuzji dozylnych 25 mg, 5 fiolek z proszkiem + 5 ampufek wody do wstrzykiwan,
numer serii: 010108, data waznoscl: 01.2011,
Corhydron 100, proszek i rozpuszczalnik do spcrzadzanla roztworu do wstrzykiwan
lub do infuzji dozytnych 100 mg, 5 fiolek z proszkiem + 5 ampufek wody do
wstrzykiwan,
numer serii: 030507, data waznoscl: 05.2010,
podmiot
odpowiedzialny:
Przedsiqbiorstwo
Farmaceutyczne
Jelfa
S. A.
ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia G6ra
w uzasadnieniu decyzji w zakresie wskazanego w nim rozpcrzadzenla wykonawczego
do art. 121 ust. 5 ustawy z dnia 6 wrzesnla 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Oz. U.
z 2008 r. nr 45, poz. 271) poprzez zastaplenle wyraz6w: .Rozporzadaenla Ministra
Zdrowia z dnia 22 Iistopada 2002 r. w sprawie okreslenla szczeg6fowych zasad i trybu
wstrzymywania i wycofywania z obrotu produkt6w leczniczych i wyrob6w medycznych
(Oz. U. Nr 204, poz. 1729)" wyrazami: .Rozporzadzenla Ministra Zdrowia z dnia
12 marca 2008 r. w sprawie okreslenla szczeg6fowych zasad i trybu wstrzymywania
i wycofywania z obrotu produkt6w leczniczych i wyrob6w medycznych (Oz. U. Nr 57,
poz. 347}".

UZASAONIENIE
Niniejsze postanowienie zostalo wydane w zwiazku z koniecznoscia sprostowania
oczywistej omylkl w decyzji Gtownego Inspektora Farmaceutycznego Nr 281WC/2008 z dnia
18 czerwca 2008 r. (pismo znak GIF-IW-Z..IP-4350/28/BW/08) w zakresie, 0 ktorym mowa
wyze],
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Pouczenie:
Zgodnie z art. 141 § 2 i 144 w zwiazku z art. 127 § 3 Kodeksu postepowania
administracyjnego, strona w terminie 7 dni od dnia doreczenla niniejszego postanowienia,
rnoze zwr6ci6 sle do Glowneqo Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem 0 ponowne
rozpatrzenie sprawy.
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Otrzymuja:
1) strona - Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S. A.
u!. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia G6ra;
2) Minister Zdrowia;
3) Prezes Urzedu Rejestracji Produkt6w Leczniczych,
Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych;
4) G~6wny Lekarz Weterynarii;
5) Naczelny Inspektor Farmaceutyczny
Wojska Polskiego;
6) Wojew6dzcy inspektorzy farmaceutyczni 
wszyscy
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