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DECYZJA 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 

2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271) oraz art. 107 § 1 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 

98, poz. 1071 z pozn. zm.), 

GLOWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY 

nakazuje 

Spolce MSD Polska Sp. z 0.0. natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej 

z obowiqzujqcymi przepisami reklamy produktu leczniczego Trusopt kierowanej do 

osob uprawnionych do wystawiania recept oraz osob prowadzqcych obrot produktami 

leczniczymi w formie listu - ulotki zawierajqcego m. in. sformulowanie ,,WlaSciwa 

terapia jaskry ratuje wzrok" 

UZASADNIENIE 

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

Glowny lnspektor Farmaceutyczny sprawuje nadzor nad przestrzegar~iem przepisow ustawy 

w zakresie reklamy produktow leczniczych. 

Majqc na uwadze wymienione powyzej uprawnienie ustawowe, Gtowny lnspektor 

Farmaceutyczny wszczqt postepowanie administracyjne w zwiqzku z podejrzeniem, iz 

dzialania reklamowe Spdki MSD Polska Sp. z 0.0. dotyczqce produktu leczniczego Trusopt 

polegajqce na przekazywaniu osobom uprawnionym do wystawiania recept oraz osobom 

prowadzqcym obrot produktami leczniczymi listu - ulotki mogq naruszac obowiqzujqce 

przepisy w zakresie reklamy produktow leczniczych. 

W wymienionym materiale reklamowym zawarto stwierdzenia dotyczqce dziatania 

substancji czynnej dorzolamid, zawartej w produkcie leczniczym Trusopt w porownaniu 

z substancjq czynnq brinzolamid, zawartq w produkcie leczniczym Azopt. 

Wqtpliwosci co do zgodnosci z art. 53 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, zgodnie 

z ktorym reklama produktu leczniczego nie moze wprowadzac w Mqd, powinna prezentowac 

produkt leczniczy obiektywnie oraz informowac o jego racjonalnym stosowaniu wzbudzita 

tresc sformutowari: ,,Brinzolamid (Azopt) ma porownywalnq skutecznosc z dorzolamidem 

(Trusopt) jedynie pod wzgledem obnizenia cisnienia wewnqtrzgatkowego (IOP) w ciqgu dnia. 



W swietle istniejqcych dowodow naukowych, nie ma udokumentowanej rownowazno~ci tych 

lekow w zakresie krzywej dobowej IOP, zwlaszcza w godzinach nocnych oraz wplywu na 

poprawq ocznego przeplywu krwi (. . . ) oraz: ,,Dorzolamid (Trusopt) odznacza siq 

szczegolnym wplywem na IOP w godzinach nocnych potwierdzonym przez liczne badania." 

Z przypisu zamieszczonego obok wynika, ze powyzsze informacje zostaly zaczerpniqte 

z nastqpujqcych publikacji: Onalesi N i wsp. Invest Ophtalmol Vis Sci 2000; 41(9):56 oraz 

Quaranta L i wsp. Invest Ophtalmol Vis Sci 2006; 47; 7:2917': Tymczasem wskazane 

publikacje nie odnoszq siq do badan porownawczych produktu leczniczego Trusopt 

z produktem leczniczym zawierajqcym brinzolamid w zadnym zakresie. Badania wymienione 

w publikacjach wskazanych jako zrodlo danych zawierajq porownanie dorzolamidu 

(substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym Trusopt) do innych substancji czynnych 

w szczegolnosci: 

- publikacja Onalesi N i wsp. lnvest Ophtalmol Vis Sci 2000; 41(9):56 porownuje dorzolamid 

(substancjq czynnqzawartq w produkcie leczniczym Trusopt) z timololem i latanoprostem, 

- publikacja Quaranta L i wsp. lnvest Ophtalmol Vis Sci 2006; 47; 7:2917 porownuje 

substancjq czynnq dorzolamid z substancjami czynnymi: timololem, brimonidynq 

i latanoprostem. 

Nie zawierajq natomiast porownania z substancjq czynnq brinzolamid. 

Wqtpliwosci co do zgodnosci z art. 53 ust. 1 wskazanej ustawy wzbudzit tez 

komunikat o nastqpujqcej tresci: ,,W przeciwienstwie do brinzolamidu (Azopt), dorzolamid 

(Trusopt) ma rowniez dobrze udokumentowany wplyw na parametry przeplywu krwi w galce 

ocznej, bqdqcego jednym z postulowanych czynnikow progresji jaskry". Powyzszq tezq mqjq 

potwierdzac liczne przywolane w przedmiotowym materiale publikacje z pismiennictwa. 

Tymczasem dostqpne sq liczne udokumentowane publikacjq w literaturze fachowej badania 

dotyczqce wplywu brinzolamidu na parametry przeplywu krwi w galce ocznej, tj: 

- Barnes G, e. i wsp. Surv Ophthalmol44 (2), 2000; 

- Kaup M i wsp. Br J Ophthalmol88, 2004; 

- Emi K. Atarashii Ganka (Journal of the Eye) 21 (4), 2004; 

- Lester M. I wsp. Opthhalmologica 218, 2004; 

- Modrzejewska M., Karczewicz D., Pienkowska - Machoy E. Ultrasonografia 26, 2006 

Zachodzilo zatem podejrzenie, iz tresc powyzszego komunikatu wprowadza w Mqd oraz 

prezentuje produkt leczniczy nieobiektywnie, 

Natomiast sformulowanie ,,Wtasciwa terapia jaskry ratuje wzrok" w kontekscie 

powyzszych tresci wzbudzajqcych wqtpliwosci co do zgodnosci ze stanem faktycznym 

dotyczqcym rzekomej przewagi terapii jaskry produktem leczniczym Trusopt nad terapiq przy 

uzyciu innych produktow leczniczych moze sugerowac adresatowi reklamy, ze tylko terapia 

produktem leczniczym Trusopt jest terapiq wlasciwq. Taki sposob reklamy produktu 



leczniczego wzbudza zastrzezenia co do zgodnosci z art. 53 ust. 1 Prawa 

farmaceutycznego. 

W toku postepowania administracyjnego Glowny lnspektor Farmaceutyczny wystqpil 

do strony o wyjasnienia. 

Strona w pismie skierowanym do Glownego lnspektora Farmaceutycznego 

oswiadczyla, ze material reklamowy w postaci listu - ulotki bedqcy przedmiotem 

postepowania zawiera rzetelne i udokumentowane informacje na temat dowodow 

naukowych dotyczqcych rownowaznosci wybranych lekow z grupy inhibitorow anhydrazy 

weglanowej tj. Trusoptu (dorzolamid) i Azoptu (brinzolamid). Twierdzenia te oparte s q  na 

wynikach powolanych w tresci przedmiotowej ulotki badan naukowych. Strona oswiadczyla 

jednoczesnie, ze informacje zawarte w ulotce nie przesqdzajq o wlasciwosciach 

opisywanych produktow leczniczych, a jedynie majq na celu przekazanie lekarzom informacji 

na temat dostepnych. udokumentowanych wynikow badan odnoszqcych sie do istotnych 

cech produktow leczniczych zawierajqcych wymienione substancje czynne. 

Odnoszqc sie do zarzutu, ze tresci zawarte w nastepujqcych twierdzeniach: 

,,Brinzolamid (Azopt) ma porownywalnq skutecznosc z dorzolamidem (Trusopt) jedynie pod 

wzgledem obnizenia cisnienia wewnqtrzgalkowego (IOP) w ciqgu dnia" i ze ,,W swietle 

istniejqcych dowodow naukowych, nie ma udokumentowanej rownowaznosci tych lekow 

w zakresie krzywej dobowej IOP, zwlaszcza w godzinach nocnych oraz wplywu na poprawe 

ocznego przeplywu krwi (. .. )" jak rowniez ,,Dorzolamid (Trusopt) odznacza sie szczegolnym 

wplywem na IOP w godzinach nocnych potwierdzonym przez liczne badania" mogq 

wprowadzac w blqd oraz prezentowac produkt leczniczy nieobiektywnie, strona oswiadczyla, 

ze stanowiq one opis stanu wiedzy wynikajqcego z udokumentowanych badan naukowych 

i sq  poprawne. Odbiorca reklamy otrzymuje bowiem komunikat o braku udokumentowanej 

rownowaznosci tych lekow, w szczegolnosci brak jest publikacji naukowych wskazujqcych, 

ze przedmiotowe leki sq  rownowazne terapeutyczne w godzinach nocnych. W zwiqzku 

z powyzszym nie sposob przyjqc, iz informacje te wprowadzajq odbiorcow w Mqd, gdyz sq  

kierowane do lekarzy specjalistow ktorzy majq prawo do rzetelnej informacji na temat 

aktualnych wynikow badan dotyczqcych cech stosowanych przez nich produktow 

leczniczych. Przywolane przez strone jako materialy zrodlowe publikacje (Orzalesi N i wsp. 

Invest Ophtalmo) uznawane sq  za kluczowe, potwierdzajqce korzystny efekt substancji 

czynnej dorzolamid (Trusopt) w porownaniu z innym leczeniem standardowym a nie 

z produktem leczniczym Azopt zawierajqcym brinzolamid jako substancje czynnq. 

Jednoczesnie strona podkreslila, ze zgodnie z posiadanymi przez niq informacjami nie 

przeprowadzono dotychczas rzetelnych badan porownujqcych skutecznosc produktu 

leczniczego Azopt zawierajqcego brinzolamid jako substancje czynnq oraz innych 

standardowych terapii jaskry w godzinach nocnych. Zdaniem strony, przedmiotowy list - 



ulotka jedynie przypomina adresatom, ze produkt leczniczy Trusopt ma udowodnionq 

skutecznosc w zakresie obnizania IOP takze w godzinach nocnych oraz informuje ich, ze 

takich badan nie przeprowadzono w odniesieniu do leku Azopt zawierajqcego brinzolamid 

jako substancjq czynnq. Strona podniosla, ze nie twierdzila iz produkt leczniczy Azopt, 

zawierajqcy brinzolamid jako substancjq czynnq jest nieskuteczny w godzinach nocnych. 

Wskazana czqsc listu informuje jedynie adresatow, ze skutecznosc produktu leczniczego 

Azopt (brinzolamid) w godzinach nocnych nie jest znana tzn. nie zostala przebadana. 

Strona nie zgodzila siq z zarzutem, ze tresc komunikatu ,,W przeciwienstwie do 

brinzolamidu (Azopt), dorzolamid (Trusopt) ma rowniez dobrze udokumentowany wptyw na 

parametry przepiywu krwi w galce ocznej, bqdqcego jednym z postulowanych czynnikow 

progresji jaskry" wprowadza w Mqd oraz prezentuje produ kt leczniczy nieobiektywnie. 

Zdaniem strony teza zawarta we wspomnianym sformulowaniu nie odnosi siq do 

bezposredniego porownania brinzolamidu z dorzolamidem lecz dostqpnosci wiarygodnej 

zgodnej z zasadami EBM literatury fachowej potwierdzajqcej opisane dzialanie dorzolamidu 

na przeptyw oczny u pacjentow z jaskrq lub nadcisnieniem ocznym. W ocenie strony 

powyzsza teza jest calkowicie uzasadniona wynikami wielu badan przeprowadzonych 

zgodnie z ogolnie przyjqtymi standardami. Wskazany komunikat dotyczqcy przeptywu krwi 

w galce ocznej nie mial na celu zanegowania istnienia jakichkolwiek badan dla Azoptu 

(zawierajqcego jako substancjq czynnq brinzolamid), lecz wskazanie ze sila dowodow 

naukowych swiadczqcych o poprawie przepiywu krwi w galce ocznej, zgodnych z zasadami 

EBM lezy po stronie produktu leczniczego Trusopt. 

Glowny lnspektor Farmaceutyczny nie zgodzil siq ze stanowiskiem strony, ze 

zawarte w przedmiotowym liscie - ulotce sformulowania ,,Brinzolamid {Azopt) ma 

porownywalnq skutecznosc z dorzolamidem (Trusopt) jedynie pod wzglqdem obnizenia 

cisnienia wewnqtrzgalkowego (IOP) w ciqgu dnia. W swietle istniejqcych dowodow 

naukowych, nie ma udokumentowanej rownowaznosci tych lekow w zakresie krzywej 

dobowej IOP, zwlaszcza w godzinach nocnych oraz wplywu na poprawq ocznego przeptywu 

krwi (. . . )" oraz ,,Dorzolamid (Trusopt) odznacza siq szczegolnym wplywem na IOP 

w godzinach nocnych potwierdzonym przez liczne badania." nie przesqdzajq 

o wlasciwosciach leczniczych opisywanych produktow leczniczych lecz informujq lekarzy 

o wynikach badan odnoszqcych siq do istotnych cech produktow leczniczych. Nie sposob 

zgodzic siq z twierdzeniem strony, ze brinzolamid nie posiada badan dotyczqcych wptywu 

na parametry przeplywu krwi w galce ocznej, gdyz wyniki takich badan dostqpne sq 

w pismiennictwie. W ocenie organu nieuprawnione jest powolywanie siq strony, w celu 

wykazania przewagi dorzolamidu (Trusopt) nad brinzolamidem (Azopt), na wyniki 

opublikowanych w literaturze badan (publikacja Onalesi N i wsp. Invest Ophtalmol Vis Sci 

2000; 4 1 (9):56 - porownuje dorzolamid (substancjq czynnq leku Trusopt) z timololem 



i latanoprostem) oraz publikacja Quaranta L i wsp. Invest Ophtalmol Vis Sci 2006; 47; 7:2917 

- porownuje dorzolamid z timololem, brimonidynq i latanoprostem), w ktorych brinzolamid 

nie stanowil przedmiotu badan. Sposob, w jaki strona prezentuje wlasciwosci produktu 

leczniczego Trusopt i porownuje je z wlasciwosciami konkurencyjnego produktu leczniczego 

Azopt, zawierajqcego jako substancje czynnq brnizolamid powoduje, iz adresat reklamy 

otrzymyje niezgodny ze stanem faktycznym przekaz, dotyczqcy przewagi leku Trusopt nad 

lekiem Azopt. Dlatego tez Glowny lnspektor Farmaceutyczny stwierdzil, ze tresci 

wskazanych powyzej sformulowan prezentujq produkt leczniczy Trusopt nieobiektywnie oraz 

wprowadzajq w Mqd. Jest to naruszenie art. 53 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. 

Glowny lnspektor Farmaceutyczny nie podzielil argumentacji strony, ze tresci zawarte 

w czesci listu - ulotki dotyczqce braku udowodnionej rownowainoSci produktow leczniczych: 

Trusopt (zawierajqcego jako substancje czynnq dorzolamid) i Azopt (zawierajqcego jako 

substancje czynnq brinzolamid) w zakresie krzywej dobowej IOP nie przesqdzajq 

o wlasciwosciach tych lekow lecz informujq lekarzy o wynikach badari odnoszqcych siq do 

tych cech. Zdaniem Glownego lnspektora Farmaceutycznego adresat reklamy otrzymuje 

przekaz, ze tylko lek Trusopt posiada udokumentowane liczne badania potwierdzajqce jego 

skutecznosc, co jedynie czesciowo jest zgodne ze stanem faktycznym. Naleiy bowiem 

podkreslic, ze organ dokonujqc oceny reklamy produktu leczniczego pod wzgledem 

zgodnosci z obowiqzujqcymi przepisami, analizuje nie tylko tresC hasel reklamowych lecz 

rowniez calosc przekazu jaki dociera do odbiorcy. Zdaniem Glownego lnspektora 

Farmaceutycznego przyjety przez strone sposob, w jaki zestawiono informacje dotyczqce 

lekow: Trusopt oraz Azopt, w polqczeniu ze sformulowaniem ,,WlaSciwa terapia ratuje wzrok" 

wywoluje u odbiorcy reklamy wrazenie, ze jedynym wlasciwym sposobem leczenia jaskry 

jest zastosowanie leku Trusopt. Wprowadza zatem w Mqd i prezentuje produkt leczniczy 

nieobiektywnie, co stanowi naruszenie art. 53 ust. 1 Prawa farmaceutycznego. 

Majqc na uwadze powyzsze, Glowny lnspektor Farmaceutyczny, jako organ 

zobowiqzany do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisow cytowanej powyzej 

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

Pouczenie: 

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

- Prawo farmaceutyczne, rygor natychmiastowej wykonalnosci. 

Zgodnie z art. 127 5 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania 

administracyjnego, strona moze zwrocic sie do Glownego lnspektora Farmaceutycznego 



z wnioskiern o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek nalezy ziozyc w terrninie 14 dni od 

dnia doreczenia niniejszej decyzji. Wniesienie wniosku nie wstrzyrnuje wykonania niniejszej 

decyzji. 

Strona - MSD Polska Sp. z 0.0. 

ul. Chlodna 51, 00-867 Warszawa 

reprezentowana przez pelnornocnikow: 

radce prawnego Wojciecha Kozlowskiego 

radce prawnego Wojciecha Tornkiewicza 

radce prawnego Anne Pukszto 

adwokat Agnieszke Wardak 

z Kancelarii Prawniczej Salans, D. Oleszczuk 

Rondo ONZ 1, 00-1 24 Warszawa 


