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DECYWA 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1, art. 54 ust. 1 i art. 56 pkt 2 

ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 

z p6in. zrn.) oraz art. 107 5 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poin. zrn.), 

GL~WNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY 

Sp&tce LEK Polska Sp. z 0.0. natychmiastowe zapnestanie prowadzenia niezgodnej 

z obowispjqcymi przepisami reklarny produktu leczniczego Beto ZK kierowanej do 

os6b uprawnionych do wystawiania recept oraz os6b prowadzqcych obr6t produktami 

leczniczymi w forrnie folderu oznaczonego symbolem BET0 06103.12.2007 r. 

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, 

Wwny lnspektor FarmaceufLczny sprawuje nadzor nad przestrzeganiem przepis6w ustawy 

w zakresie reklarny produktow leczniczych. 

Majqc na &adze wymienione po&ej uprawnienie ustawowe, Gtbwny lnspektor 

Farmaceutyczny wszczd postqpowanie administracyjne w zwiqzku F podejrzeniern, it 

reqama produktu leczniczego Beto ZK kierowana do osob uprawnionych do wystawiania 

recept oraz os6b prowadzqcych obrot produktami leczniczymi w formie foMeru oznaczonego 

symbolern BET0 06/03. 12.2007 r. narusza przepis art: 53 ust. 1 Prawa farmaceutycmego, 

zgodnie z ktoryrn reklama produktu leczniczego nie mote wprowadzaC w md ,  powinna 

prezentowe produkt leczniczy obiektywnie oraz informowaC o jego racjonalnym stosowaniu 

o m  art. 56 pkt 2,wskazanej ustawy, zakazujqcego, aby reklama produktu leczniuego 



zawierata informacje niezgodne z zatwierdzonq Charakterystykq Produktu Leczniczego. 

Odbiorca przedmiotowej reklamy otrzymuje zag ptzekaz, t e  metoprolol (substancja czynna 

produktu leczniczego Beto ZK) o kontrolowanym uwalnianiu hamuje procesy miatdiycowe, 

pod- gdy miatdtyca nie jest zarejestmwanym wskazaniem do stosowania produktu 

leczniczego Beto ZK. 

Kolejnq wqtpliwoit, co do zgodnosci z Charakterystykq Produktu Leczniczego 

wzbudzda informaya, i e  produkt Beto ZK oferuje istotne kotzysci kliniczne jak zmniejszenie 

fmiertelno9ci i wydlutenie czasu do wystqpienia udaru mozgu oraz zaw& serca 

u payentbw z miatdtycq. 

W toku postgpowania administracyjnego Glbwny lnspektor Farmaceutyczny wystqpit 

do strony o wyjaf nienia. 

Strona nie odpowiedziata na wyzej wskazane pismo (dowone w dniu 8 wrzeSnia 

2008 r. za zwrotnym poSwiadczeniem odbioru) informujqce o wszczeciu postgpowania i nie 

zlotyla wyjaknien. 

Glowny lnspektor Farmaceutyczny wymiajqc dyspozycje art. 10 § 1 kpa, pismem 

z dnia 13 stycznia 2009 r. poinformowat rbwniez strone o zakonczeniu postgpowania 

wyjaSniajqcego i zakreSlit stosowny termin do zapoznania sie z zebranym materialem 

dowodowym i wypowiedzenia sie w jego pmdmiocie. F5smo zostab dorectone w dniu 

20 stycznia 2009r. Strona po raz kolejny nie skorzystata z przyslugujqcych jej uprawnieh. 

Dokonujqc oceny przedmiotowej reklamy pod kqtem zgodnohci z obowivujqcymi 

przepisami organ stwierdzit, t e  informacja o treSci .Metoprolol o kontrolowanym uwalnianiu 

hamuje procesy mia2dtycowen jest niezgodna z zatwierdzonq Charakterystykq ProduMu 

Leczniczego Beto ZK (zawierajqcego jako substanye czynnq metoprolol). We wskazanym 

dokumencie, zatwierdzonym ptzez Utzqd Rejestracji Produktow Lectniczych, Wyrobdw 

Medycznych i Produktbw Biob6jczych w dniu 23.01.2006 r. brak jest bowiem danych 

o powytszym dziataniu leku Beto ZK. Nalety ponadto nadmienit. it rniddtyca nie jest 

zatwierdzonym wskazaniem do stosowania tego produktu lecuriczego, gdyt nie jest 

wymieniona w pkt 4.1 - wskazania do stosowania Charaktefystyki Produktu Leczniczego 

Beto ZK. Jest to naruszenie art. 56 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, zakazujitoego 

prowadzenia reklamy produktu leczniczego zawierajqcego irrfqrmacje nkzgodne 

z zatwierdzonq Charakterystykq Produktu Leczniczego. 
J Tr&C wyzej wskazanego komunikatu narusta tet pmpis art. 54 ust. 1 Prawa 

farmaceutycznego stanowiqcego, t e  reklama produktu leczniczego kierowana do osob 
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uprawnionych do wystawiania recept tub os6b prowadzqcych o M t  produktami leczniczymi 

powinna zawieraC informacje zgodne z zatwierdzonq Charakterystykq Produktu 

Leczniczego., 



Organ stwierdzil rowniet naruszenie art. 53 ust. 1 Prawa farmaceutycznego 

nakazujqcego, aby reklama produktu leczniczego nie wprowadzak w Mad, poniewa2 

nieprawdziwa jest' informaja dotyczqca hamowania procesu miaidiycowego przez 

metoprolol o kontrolowanym uwalnianiu, a tym samym wprowadza ona odbtorcq 

w bl@ co do dziatania wymienionej substancji czynnej. 

Dokonujqc oceny zgodnogci z obowiqzujqcymi przepisami trekci przekazu 

informujqcego, t e  .Metoprolol o kontrolowanym uwalnianiu zmniejsza SmiertelnoSC i wydluia 

czas do wystqpienia udaru mozgu oraz zawatu sera u pacjenth z miatdtycqm, G k n y  

lnspektor Farmaceutyczny stwierdzii, t e  jest ona niezgodna z zatwierdzonq Charakterystykq 

Produktu Leczniczego, co stanowi nanrszenie art. 56 pkt 2 Prawa farmaceutycznego oraz 

wprowadza w btqd, co stanowi naruszenie art. 53 ust. 1 wskazanej ustawy, gdyt w trehci 

wyiej wskazanego dokumentu dla leku Beto ZK nie ma jakichkolwik informaji 

dotyczqcych motliwo$ci jego zastosowania u pacjenth z miatdtycq. Zgodnie z pkt 4.1. 

Charakterystyki Produktu Leczniczego Wskazania do stosowania, lek ten jest zalecany 

w nadcihnieniu tqtniczym, dtawicy piersiowej, zaburzeniach rytmu serca, adaszcza 

w czqstoskurczu nadkomorowym, profilaktyce zgonu z przyczyn sercowych i ponownego 

zawatu serca po przebytej ostrej fazie zawatu miqSnia sercowego, kolataniu serca 

spowodowanym czynnohciowymi zaburzeniami pracy serca, profilaktyce migreny, stabilnej 

objawowej niewydolnohci serca (klasa Il-IV w e h g  NYHA, frakcja wyrzutowa lewej komory < 

40 %). 

Majqc na uwadze powyksze, W w n y  lnspektor Farmaceutyczny, jako organ 

obowiqny do sprawowania nadzoru nad przestneganiem przepis6w cytowanej powyiej 

ustawy w zakresie reklamy produktow leczniczych, orzekl jak w sentencji. 

Niniejsza decyzja ma, zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeknia 2001 r. 

- Prawo farmaceutyczne, rygor natychmiastowej wykonalnohci. 

Zgodnie z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania 

administracyjnego, strona mote zwrocie sie do Gbvnego lnspektora Farrnaceutycznego 

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek nalety *2yC HI terminie 14 dni od 

dnia dorgczenia niniejszej decyzji. Wniesienie wniosku nie wstrrymuje wykonania niniejszej 

decyzji. 
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