Warszawa,

dnia 01.09.2004

r.

G£ÓWNY INSPEKTOR
FARMACEUTYCZNY
GIF-N-N/4630 -36/2004
DECYZJA Nr 35/WC/2004

G£ÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
Na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne
Uednolity tekst
Dz. U. z 2004r. Nr 53, poz. 533 z póŸno zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. -Kodeks
postêpowania administracyjnego Uednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póŸno zm.)

Wycofujê
z obrotu na terenie ca³ego kraju produkt leczniczy o nazwie

RANTAKSYM proszek do sporz¹dzania roztworu do wstrzykiwañ domieœniowych,do¿ylnych
wlewu do¿ylnego, 19
nr serii: 9951367
data wa¿noœci:09.2005
wytwórca: Ranbaxy Laboratories Ltd., Devika Towers, NehruPlace, New Delhi 110019, Indie
Decyzji nadajê rygor natychmiastowej wykonalnoœci zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z dnia
14.06.1960 r. -Kodeks postêpowania administracyjnego Oednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.
1071).

UZASADNIENIE
G³ówny Inspektor Farmaceutyczny wstrzyma³ w obrocie na terenie ca³ego kraju decyzj¹ GIF
Nr 11/WS/2004r. z dnia 13 sierpnia 2004r. w/w seriê produktu leczniczego RANTAKSYM fiol. 19proszek do przygotowywania
roztworu do wstrzykniêæ, wytwórca:
Ranbaxy Laboratories
Ltd
Industrial Area -3 Dewas -455 001 Indie, w zwi¹zku z podejrzeniem, i¿ nie spe³nia ona wymagañ
jakoœciowych. W trakcie przygotowywania
roztworu do wstrzykniêæ wytr¹ca
siê czarny osad
dyskwalifikuj¹cy preparat w zakresie jego stosowania.
W wyniku badañ wykonanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, orzeczono ¿e
w/w seria produktu leczniczego nie odDowiada wymaganiom normy FPRC-187-002 z 01.1998r. i
monografii ogólnej dla p³ynów do wstrzykiwañ wg FP VI.
Produkt leczniczy RANTAKSYM
proszek do sporz¹dzania
roztworu do wstrzykiwañ
domiêœniowych, do¿ylnych i wlewu do¿ylnego, 19, nr serii: 9951367, data wa¿noœci: 09.2005,
wytwórca:
Ranbaxy Laboratories Ltd., Devika Towers, Nehru Place, New Delhi 110 019, Indie niê.
mo¿e bvæ stosowanv w lecznictwie.
W zwi¹zku z powy¿szym G³ówny Inspektor Farmaceutyczny

orzek³ jak na wstêpie.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postêpowania administracyjnego w terminie 14 dni od dnia
dorêczenia niniejszej decyzji, strona mo¿e wyst¹piæ do G³ównego Inspektora Farmaceutycznego z
wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z³o¿enie wniosku nie wstrzymuje wykonania decyzji.
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RanbaxyLaboratories Ltd. Oddzia³w warszawie, ul. Kubickiego 11, 02-954Wars
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, ul. Che³mska30/34, 00-725Warszawa
WIF-wszyscy
DepartamentInspekcji ds. WytwarzaniaGIF
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