
Gradiens Term ékfej |eszt6 Kft.
207 4 Perbá|
Levendula u. 1.

HATAROZAT

A gyógyszernek nem minósiiló gyÓgyhatásri anyagok és készítmények nyilvantartásarÓl és
forgalomba hozata|éró| szó|ó \0l1987.(vIII.19) EiiM rendelet (továbbiakban Rendele| 14. s -
ban foglalt fe|hata|mazás alapján, a20||. jrilius 28. napjan, OGYI/3544l20t| tigyszámon, a
Gradiens Termékfejlesztó Kft. (továbbiakban Kérelmezó) kérelmére a Fumago krém' 50 g
(OGYI-512lI995) gyÓgytermék nyilvántartásba vételének meghosszabbítása targyábart
GyÓgyszerészeti és Egészségtigyi Minóség- és Szervezetfejlesztési Intézet országos
GyÓgyszerészeti Intézet Foigazgatósága (a továbbiakban: GYEMSZI-OGYI) elótt indult
eljarásban a kovetkezó

határozatot
hozom.

A Kére|mezo Fumago krém - 201 3. március 3 1 . napj áie
20||. március 10. napján OGYI 13544-31201 1 számon
hozatali engedélyét

vlsszavonom.

A gyÓgytermék minóségére, hatásosságára és relatív ártalmatlanságára vonatkozÓ legrijabb
adatok gondos rijra értékelése után, az a|ábbiakban részletezett indokok szerint a Rendelet l4.$
(1) bekezdése alapján és a 2005. évi XCV. t rvény |az emberi a|kalmazásra kertiló
gyÓgyszerekról és egyéb, a gyÓgyszerpiacot szabá|yozó torvények mÓdosításárÓl
(továbbiakban: Gytv.)] 32.$ (9) bekezdése értelmében a készítmény nyilvántartás és forgalomba
ho zata|i en ged élyét 20 1 4. o ktÓ b e r 2 4. nap j áig az a|ábbiak szerint

meghosszabbítom.

1.) A gyÓgytermék neve (védieg}Lzett név. hatáserosség. gyÓgyszerforma):

Fumago krém, krém

2) A gyÓgytermék csomagolása (csomagolási egység. csomagolás mődja) és a gyÓg}rtermék
nvilvántartási száma:

50 g' PE.alumínium laminált tubusban és dobozban
NyilvántaÉási száma: OGYI.512 l|995

érvényes - elnevezéSu készítményére
kiadott nyilvántartás és forgalomba



3) A gyógytermék forgalomba hozatali engedél}'ének jogosultjának neve. székhelye:

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

4) A gyógytermék hatóanyagai:

a,|64 g Fumariae herba extr. (1:5) [(Kivonószer: 50%-os propilénglikol), (13-17 mg
fumarsav/ml kivonat tartalommal)], 0,05 g Boraginis off. oleum /g

5.) KategÓria (ATC) és forgalmazási kor:

Kategőria: II.

ATC: D05A

Forgalmazási ktir: gyógyszertén, szaktizlet*, győgyszertaron kíviili gyógyszer
kiskereskedelmi tevékenység folytatásara jogosult i.izletek

Jelen hatarozat ellen a Gytv. 26. $ (6) bekezdése szerint kozigazgatási eljarás keretében
fellebbezésnek helye nincs, azonban a batfuozat kézhentételétól szrímított 30 napon beltil,
jogszabálysértésre hivatkozással a kozigazgatási hatÓsági eljarás és szo|gá|tatás általanos
szabá|yairól szÓlÓ 2004. évi CXL. torvény (a továbbiakban: Ket.) 109. $ (1) bekezdése szerint
kérhetó arrrrak bírÓsági feliilvizsgá|ata a FŐvárosi BírÓságtÓl. A bírősági feltilvizsgálat irant
elóterjesztett kérelmet három példanyban' a Fóvarosi BírÓsághoz cimeme, a GYEMSZI-OGYI
-nál kell elóterjeszteni.

Indokolás

A Kérelmezö 2011. jrilius 28. napjén érkezett' levelében a Fumago krém gyÓgytermék
nyilvántartás meghosszabbitáséna és a gyárthatóságára vonatkozÓ kérelmet nyijtott be a
GYEMSZI-oGYI-hoz (a nyilvántartás érvényessége: 201,3. március 31. napja).
A Kérelmezo az rijabb kérelmében hivatkozott a Gytv 32.s (9) bekezdésre' miszerint azokat, a
n vényi osszetevŐt tarta|mazó készítményeket kell átminósíteni hagyományos n<ivényi
gyógyszené, amelyek valamennyi sajátosságukat figyelembe véve ebbe a kategórié$ába
sorolhatÓk.
A Kérelmezo kére|mének alátámasztására a fentiekról a hivatkozott levélben nvilatkozott is.

Tekintettel arra' hogy a GYEMSZI-OGYI 201|. márciusl0' napján az oGYIl3544-3l20II sz.
határozat kiadásához már értékelte a gyÓgytermék minóségére, relatív ártalmasságara'
hatásosságára, kockázatle|ony arányára vonatkozÓ legírjabb adatokat, amely adatokban azóta
nem trjrtént vá|tozás, ezért azok rijraértékelése nem sztikséges ahatfuozat rendelkezó részében
foglaltakhoz.

A GYEMSZI-OGYI értékelte a kérelmet, és a vizsgá|at eredményeként megál|apította, hogy a
készítmény maradéktalanul megfelel a Rendelet14'$ (1) bekezdésében elóírtaknak.

l *Szakuzlet: jelenleg a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiról szÓlÓ 21)l200g. (IX.29.) Korm.
rendelet 6. melléklete szerinti l.12 termékkÖrt arusítÓ iizlet
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oGYIl3544-] l2a11 sz. határozat



Fentiek a|apján a készítmény
me gho s szabbítása en g e d éIy ezhetó

nyilvántartásának és forgalomba hozatalt engedélyének
ezérthatátoztam a rendelkezó részben foglaltak szerint.

A fellebbezés lehetoségét a Gytv.
feltilvtzsgáIat lehetóségét a Ket. 109. $

26. $.ának (6) bekezdése zárja ki, míg a bírÓsági
állapítja meg.

Budapest, 2011 . november ,,.t, J.

Mellékletek:
1 .) Kés zítmény leírása
2.) Minoségi adatok
3.) Gyártási adatok
4.) Betegtájékoztató
5 .) CsomagolÓanyagok feliratai
6. ) Alka|mazási eloírás
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Dr. Kószeginé Dr. Sza|at Hilda
foigazgatÓ.helyettes
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OGYI/3544-7 l20II sz. határozat


