Warszawa, dnia.@\'.2009

r.

GLOWNY INSPEKTOR
FARMACEUTYCZNY
GIF-IW-ZJP-4350111-1IMJWlO9

DECYZJA Nr 7lD12009
Na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U . z
2008 r. Nr 45, poz. 271 z poin. zm.), oraz art. 154 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czewca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poin.
zm.)
GLOWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY
uchvla decvzie nr 11MIC/2009 z dnia 05.03.2009r. wvcofujaca z obrotu
na terenie caleslo kraiu produkt leczniczv:
Cardiamid-Coffein, krople doustne, 15 ml
numer serii: 00480608, data wainosci 05.201 1;
podmiot odpowiedzialny: Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Marszalka
Jozefa Pilsudskiego 5, 95-200 Pabianice

W dniu 5 marca 2009r. Glowny lnspektor Farmaceutyczny decyzjq 11NVCl2009
wycofal z obrotu przedmiotowq serie ww. produkt leczniczy w zwiqzku z podejrzeniem
niespelnienia wymagan jakosciowych.
W dniu 15 maja 2009 r. strona zlozyla wniosek o uchylenie decyzji 1lNVCl2009.
Po przeprowadzonej analizie, do Glownego lnspektora Farmaceutycznego wplynql
protokol Nr NI-0210-09 z badari wykonanych w Narodowym lnstytucie Lekow. Orzeczenie zawarte
w ww. protokole stwierdza, i i badana probka produktu leczniczego Cardiamid-Coffein, krople
doustne numer serii: 00480608 odpowiada wymaganiom specyfikacji wytworcy. Ponadto wyniki
przeprowadzonej inspekcji dorainej nie wykazaly istotnych dla sprawy niezgodnosci wskazujqcych
na przyczyne zaistnialej reklamacji stanowiqcej podstawe do wydania decyzji wycofujqcej.
Majqc na uwadze powyisze, Glowny lnspektor Farmaceutyczny orzekl jak na wstepie

POUCZENIE
Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postqpowania administracyjnego w terminie 14 dni od dnia
doreczenia niniejszej decyzji, strona moze wystqpic do Glownego lnspektora Farmaceutycznego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
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