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Gradiens Termékfej lesztó Kft.

2074 Perbái
Levendula u. 1.
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Ügy intézo: dr.Bogdán MA/ajdáné
IktatÓszám : oGYIl3 5 49.3 1201 |

Tárgy: nyilvántartásba vétel meghosszabbítás,

forgal om b a hozata|i engedé ly

HATAROZAT

A gyógyszernek nem minósiiló gyÓgyhatástí anyagok és készítmények nyilvríntartásárÓl és
forgalomba hozata|áró| szó|Ó t0l|987.(un.19) EíiM rendelet (továbbiakban Rendelet) 14. $ .
ban foglalt felhata|mazás alapján, a 2l|ljanuar 26, napján, oGYI/3549l20I1 tigyszrímon' a
Gradiens Termékfejlesáo Kft. (továbbiakban Kérelmezó) kérelmére a Carnivit Max kapszula,
60 db (OGYI-I02112007) gyÓgytermék nyilvantartásba vételének meghosszabbítása tárgyában
azOrszágos GyÓgyszerészeti Intézet (továbbiakban OGYI) elŐtt indult eljárásban a kovetkezó

határ ozatot
hozom.

A Kérelmezo Carnivit Max kapszula - 20l l. marcius 31. napjáig érvényes forgalomba hozata|i
engedéllyel rendelkezó _ elnevezésrí készítményére kiadott nyilvantartás és forgalomba hozata\i
engedélyét a győgytermék minóségére, hatásosságára és relatív érta|mat|anságéra vonatkozÓ
leg jabb adatok gondos írjra értékelése utiín, az a|ábbíakban részletezett indokok szerint a
Rendelet 14.$ (1) bekezdése alapján 20|4. március 31. napjáig aza|ábbiakszerint

meghosszabbítom.

1) A gvÓg}itermék neve (védjeeyzett név. hatáserosség. győgyszerforma):

Carnivit Max kapszula, kemény kapszula

2) A győgytermék csomaeolása (csomagolási egység. csomagolás mÓdja) és a g},Ógytermék
nyi lviíntartási száma :

60 db' PE flakonban és dobozban

Nyilvántartási száma: OGYI. 1 02112007

3) A gyÓgvtermék forgalomba hozatali engedélyének joeosultjának neve" székhelye:

Gradiens Termékfej lesztó Kft.
2074Perbá|. Levendula u. 1.



4) A gyÓgylprmék hatÓanyagai:

Hatőanyagai: 322 mg Magnesii
18 mg Magnesii

aspartas tetrahydricus, 80 mg L-carnitin-L-tartras,
oxidum lkapszula

5.) KategÓria (ATC) és-forgalmazási kOr:

KategÓria: II.

ATC: COIE

Forgalmazási kiir: gyógyszertár, szakiizlet*, gyÓgyszertaron kíviili gyÓgyszer
kiskereskedelmi tevékeny ség folytatásara j o go sult iizletek

Jelen határozatom jogeróre emelkedésével egyidejííleg - a Rendelet 15. $ (2) bekezdésében
foglaltak szerint _ a wő,gytermék nyilvántartásba vétel meghosszabbítás' forgalomba
hozatali engedélye az eredeti dokumentáciÓban foglaltakon trril az a|á.ro.bi m dosítást is
tartalmazzaz

a) CímmÓdosítás
GyárttÓ és Forgalomba hozatali engedély jogosultja j telephelye
(régi: l l43 Budapest, Ilka u.11., jz 2074 Perbál, Levendu|a u. l.)

Jelen határozat ellen az emberi alkalmazásra keriiló győgyszerekról és egyéb, a győgyszerpiacot
szabá|yozó t<irvények mÓdosításarÓl szÓlÓ 2005. évi XCV. ttirvény (a továbbiakban: Gytv.) 26.

$ (6) bekezdése szerint kőzigazgatási eljrírás keretében fellebbezésnek helye nincs, azonban a
határozat kézhezvéte|éto| számitott 30 napon beltil, iogszabá|ysértésre hivatkozással a
koztgazgatasi hatÓsági eljrírás és szolgáltatas általanos szabá|yairól szÓlÓ 2004. évi CXL. ttirvény
(a továbbiakban: Ket.) 109. $ (1) bekezdése szerint kérhetó annak bírÓsági feltilvizsgá|ata a
FŐviírosi BírÓságtÓl. A bírÓsági feltilvizsgálat iránt elóterjesÍett kérelmet három példányban, a
Fóvárosi BírÓsághoz címezve, az oGYI-nál kell elóterjesáeni.

Indokolás

A Kérelmezo 2011. janurír 26, napjan érkezett levelében aCamivit Max kapszu|a_20t |.
március 31. napjáig érvényes nyilvantartásba vétel és forgalomba hozatali engedéllyel
rendelkezo készítmény vonatkozásában _ a Rendelet 14.$ (l) bekezdésében foglalt
feltételeknek maradéktalanul eleget téve - a nyilvantartásba vétel és forgalomba hozata|i
engedély meghosszabbítása iranti kérelmet nyrijtottbe az oGYI-hoz.

Az OGYI a beérkezett kérelmet, és annak mellékletét képezo dokumentáciÓt megvizsgálta'
Intézettink adatpÓtlás kiegészítésre tett felszÓlítására' a Kérelm ezö 20| 1 . február 16. napjan kelt
oGYI/3549-2l20I| iktatószárnri levelében vá|aszo|t. Az OGYI vizsgá|at soriín rijraértékelte a
gyÓg1.termék minóségére, relatív ártalmasságara, hatásosságára, kockéaat/e|ony arényára
vonatkozÓ legrij abb adatokat.

l*Szakiizlet: jelenleg a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirtíl szÓlÓ 2|Ol2OOg. (IX.29.) Korm.
rendelet 6. mel|éklete szerinti l.12 termékktirt árusítő iizlet
OGYI/3 5 49 -3 l20 1 1 sz, határozat



A vizsgálat eredményeként megállapította, hogy a készítmény maradéktalanul megfelel a
Rendeletben foglalt jogszabályi előírásoknak. A Kérelmező a Gytv. 25lB. $.a és l. számú
melléklete szerinti díj megfizetési kötelezettségének hataridőben eleget tett.

Fentiek alapján a készítmény nyilvantartásának és forgalomba hozata|i engedélyének
meghosszabbitása engedélyezhető ezérthattoztam a rendelkező részben foglaltak szerint'

A fellebbezés lehetőségét a Gytv. 26. $.anak (6) bekezdése zárja ki, míg a bírósági
felülvizsgálat lehetőségét a Ket. l09. $ állapítja meg.

Budapest, 2O1l . március ,j,J..''

Mellékletek:
l.) Készítmény leírása
2.) Minoségi adatok
3.) Gyártási adatok
4.) Betegtájékoztato
5.) CsomagolÓanyagok felirata

foigazgato
It,

OGYI/3549-3l20| l sz. határozat


