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forgalomba hozatal i engedély
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1.

rrnrÁnozar
A

gyÓgyszernek nem minosÍiló gyÓgyhatásri anyagok és készítményeknyilvántartásárÓl és
forgalomba hozata|árÓ| szó|ó |0||987.(uII.19) EiiM rendelet (továbbiakban Rendelet) 14' $ ban foglalt fe|hata|mazás alapján, a20|3.január 10. napján, oGYI/114|l20|3 i'igyszámon, a
Gradiens Termékfejlesztó Kft. (továbbiakban Kérelmezo) kérelmére a Bronchovit kapszula,
30 db (OGYI-61811996) gyÓgytermék nyilvantartásba vételének meghosszabbítása tétrgyában a
GyÓgyszerészeti és Egészségtigyi Minoség- és Szervezetfejlesáési Intézet országos
GyÓgyszerészeti Intézet FöigazgatÓsága (a továbbiakban: GYEMSZI-OGYI) elott indult
eliárásban a k vetkezó

hozom.

határozatot

A

gyÓgytermék minŐségére, hatásosságára és relatív ártalmatlanságára vonatkozÓ leg jabb
adatok gondos rijra értékeléseután, az a|ábbiakban részletezett indokok szerint a Rendelet 14.$
(l) bekezdése alapján és a 2005, évi XCV' t rvény Iaz emberi alkalmazásra keriiló

és egyéb, a gyÓgyszerpiacot szabáIyozó torvények mÓdosításárÓl
(továbbiakban: Gytv.)] 32.$ (9) bekezdése értelmébena készítménynyilvántartás és forgalomba
hozata|i engedélyét20|6. március 31. napjáig az a|ábbiak szerint
gyÓgyszerekrol

meghosszabbítom.
1

)

A gyÓeytermék neve

(védi e gyzett név. hatáserossé g. gyÓ gyszerforma)

:

Bronchovit kapszula' lágy kapszula
2)

A gyÓeytermék csomagolása (csomagolási eeység. csomagolás mÓdja) és a gyÓgytermék
nyilvántartási száma:
30 db' buborékcsomagolásban és dobozban

),o,

Nyilvántartási száma: OGYI-61 8l|996
3)

A gyógytermék forgalomba hozatali eneedélyénekjogosulÜának neve.

székhel}'e:

Gradiens Termékfejlesztő Kft.
2074Perbál. Levendula u. 1.

4)

A

g}'og}rtermék hatoan},agai:

Hatrianyagai: 20,0 mg Eucalypti aetheroleum,20,0 mg Thymi aetheroleum,
20,0 mg Pini silvestris aetheroleum /kapszula
5.) KategÓria

(ATC)

és forgalmazási kcir:

Kategőria: II'

ATC: R05F
Forgalmazási kiir: gyÓgyszertár,szakiz|etx,

gyÓgyszertáron kívtili gyógyszer
tizletek

ki skereskedelmi tevékenység folytatásara j o go sult

Jelen határozat ellen a Gytv. 26. $ (6) bekezdése szerint kőzigazgatási eljárás keretében
fellebbezésnek helye nincs, azonbarl' a határozat kézhezvéte|éto|számított 30 napon beliil,
jogszabálysértésre hivatkozással a kozigazgatési hatÓsági eljarás és szolgáltatás altalanos
szabá|yairól szÓlÓ 2004. évi CXL. torvény (a továbbiakban: Ket.) 109. $ (1) bekezdése szerint
kérhetó annak bírÓsági feliilvizsgá|ata a Fóvárosi Kozigazgatási és Munkatigyi BírÓságtÓl. A
bírÓsági feltilvizsgálat iránt elóterjesztett kérelmet harom példányban, a FövárosiKozigazgatási
és Munkatigyi BírÓsághoz címezve, a GYEMSZI-OGYI-náI kell eloterjesÍeni.
Indokolás

A

Kérelmezo 20|3, január 10. napján érkezett levelében a Készítménynyilvantartás
meghosszabbítása (20|3, március 31' napjáig érvényes) iranti kérelmet nyrijtott be a
GYEMSZI-OGYI-hoz.
A Kérelmezó kérelmében hivatkozott a Gytv. 32.$ (9) bekezdésre' miszerint azokat, a nrivényi
osszetevot tarta|mazó készítményeketkell átminósíteni hagyományos n vényi gyógyszerré,
amelyek valamennyi sajátosságukat figyelembe véve ebbe a kategőiájába sorolhatÓk.

A GYEMSZI-OGYI

értékeltea kérelmet, és a vizsgálat eredményeként megállapította, hogy
készítménymaradéktalanul megfelel a Rendelet14.$ (1) bekezdésébeneloírtaknak.

'

*Szakiizlet: jelenleg a kereskedelmi tevékenységek végzésénekfeltéte|eirol szÓlÓ 2|012009. (IX'29') Korm.
rendelet 6. mellék|ete szerinti l.l2 termékkÖrt árusítÓ iiz|et
OGYI/ 1 141-4l20l 3 sz. határozat

A Kérelmező aGytv,25lB, $-a és 1. számú melléklete szerinti díj megfizetési kcitelezettségének
határidőben eleget tett.

A

fentiek alapjan a készítménynyilvántartásának és forgalomba hozata|i engedélyének
meghosszabbítása engedélyezhető, ennek megfelelően a GYEMSZI-OGYI a rendelkező
részben meghatározott időpontig meghosszabbítja a készítménynyilvántartásba vételétés
forgalomba hozata|i engedélyéta rendelkező részben foglaltak szerint.

A

fellebbezés lehetőségét a Gytv. 26, $-ának (6) bekezdése zétrja ki, míg a bírósági
felülvizsgálat lehetőségéta Ket. 109. $ állapítja meg.
Budapest, 2013 . márclus

Mellékletek:
l.) Készítményleírása
2,) MinŐségi adatok
3.) Gyártási adatok
4.) BetegÍ,ájékoztato
5

.)

Csomagoloanyagok feliratai

OGYI/ | |4|-412013 sz. határozat

