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Ügyinté zo: dr.Bogdán M/Vajdáné
IktatÓszám: OGYV3 5 45.6l2an
T árgy .

Gradiens Termékfejlesztó Kft.
207 4 PerbáI
Levendula u. 1.

nyilvántartásba vétel meghosszabbítás,
forgal omba hozata|i engedé ly

TIATAROZAT

A

gyÓgyszernek nem minósiiló gyÓgyhatásu anyagok és készítményeknyilvárrtartásárÓl és
forgalomba hozata|áró| szól'ó |0l|987.(vIII.19) EiiM rendelet (továbbiakban Rendele| 14. $ ban foglalt fe|hata|mazás alapjián, a2011. jrilius 28. nap1án, oGYI/3545l2011iigyszámon, a
Gradiens Termékfej|esztó Kft. (továbbiakban Kérelmezó) kérelmére a Gastrosol cseppek, 50
rnl (OGYI-587/I996)gyógytermék nyilvántartásba vételénekmeghosszabbítása tárgyábart
GyÓgyszerészeti és Egészségtigyi Minóség- és Szervezetfejlesztési Intézet országos
GyÓgyszerészeti Intézet Foigazgatósága (a továbbiakban: GYEMSZI-OGYI) elótt indult
eljrírásban a kovetkezó

határ ozatot

hozom.

A

Kérelmezó Gastrosol cseppek 2a1.3' miárcius 31. napjáig érvényeselnevezéstí
készítményére2011. marcius 25. napján OGYI/3545-312011 számon kiadott nyilvántartás és
forgalomba hozata|i

en

gedélyét

visszavonom.

A

győgytermék minŐségére, hatásosságára és relatív átta|mat|anságátta vonatkozÓ legrijabb
adatok gondos rijra értékeléseután, az a|ábbiakban részletezett indokok szerint a Rendelet i4.$
(1) bekezdése alapján és a 2005' évi XCV. torvény |az emberi a|ka|mazásra kertiló

és egyéb, a gyÓgyszerpiacot szabá|yozó tcirvények mÓdosításárÓl
(továbbiakban: Gytv.)] 32.$ (9) bekezdése értelmébena készítménynyilvántartás és forgalomba
bozata|i engedélyét2114. oktriber 24. napjáigaz a|ábbiak szerint
gyÓgyszerekról

meghosszabbítom'
1.)

A

gyÓeytermék neve (védjegyzett név" hatáserósség. gyÓgyszerforma):

Gastrosol cseppek, belsóleges folyadék
2)

A gvÓgytermék csomagolása (csomagolási

nvilvántartási száma:

50 ml, iivegben és dobozban
Nyilvántartási száma: OGYI-587 ||996

egység. csomagolás mÓdja) és a gyÓgytermék

A eyógytermék forgalomba hozatali

3)

engedél}'ének jogosultiának neve. székhel)'e:

Gradiens Termékfej lesztő Kft.
2074Perbál, Levendula u.
4)

1.

A gvógytermék hatóanyagai:
20,0 ml Hyperici herbae extractum fluidum (I:5-7), 15,0 ml Calendulae floris extractum
fluidum(l :2,5-3,5),5,0 ml Millefolii herbae extractum fluidum (1:5-7) /50 ml

5.) Kategória

(ATC)

és forgalmazási kör:

Kategória: II.

ATC: A02X
Forgalmazási

kör:

győgyszertén, szakiiz|et*, gyógyszertaron

kiskereskedelmi tevékenység folytatásara jogosult tizletek

kívüli győgyuer

Jelen hatarozat e||en a Gytv. 26. $ (6) bekezdése szerint közigazgatási eljárás keretében
fellebbezésnek helye nincs, azonban a határozat kézÁezvételétő|számított 30 napon belül,
jogszabá|ysértésre hivatkozással a kozigazgatási hatósági eljrárás és szolgáltatás ríltalanos
szabályairől szóló 2004' évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. $ (1) bekezdése szerint
kérhető annak bírósági felülvizsgá|ata a Fővarosi Bíróságtól. A bírósági felülvizsgálat irant
előterjesztett kérelmet három példányban, a Fővárosi Bírósághoz cimezle, a GYEMSZI-OGYI
-nál kell előterieszteni.
Indokolás

A

Kérelmező 2011. július 28. napjén érkezett levelében a Gastrosol cseppek gyógytermék
nyilvántartás meghosszabbítására és a gyárthatőságara vonatkozó kérelmet nyújtott be a

GYEMSZI-oGYI-hoz (a nyilvántartás érvényessége:2013. március 31. napja).
A Kérelmező 201l. október 24. napjan kelt újabb kérelmébenhivatkozott a G1tv 32.$

(9)
bekezdésre, miszerint azokat, a növényi összetevőt tarta|maző készítményeketkell átminősíteni
hagyományos növényi gyógyszenó' amelyek valamennyi sajátosságukat figyelembe véve ebbe
a kate gőriáijába sorolhatók'
A Kérelmező kérelmének alátámasztásÍna a fentiekről a hivatkozott levélben nyilatkozott is.

Tekintettel arra' hogy a GYEMSZI-OGYI 2011' március 25. napján az oGYIl3545-3l2011 sz.
határozat kiadásához mér értékelte a gyógytermék minőségére' relatív ártalmasságara,
hatásosságára, kockéuatle|őny arányára vonatkozó legújabb adatokat, amely adatokban azóta
nem történt vá|tozás, ezért azok újraértékelésenem sztikséges abatározat rendelkező részében
foglaltakhoz.

A GYEMSZI-OGYI

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

l

oszaküzlet: jelenleg a kereskedelmi tevékenységek végzésénekfeltételeiről szóló 2|Ol2O09. (IX.29') Korm'

rendelet 6. melléklete szerinti 1' 12 termékkört árusító üzlet
OGYI/3 5 4 5 -6 l20 I I sz. határ ozat

Fentiek alapjan a készítmény nyilvántartásának és forgalomba hozata|t engedélyenek
me gho S Szabbítása enge déIy ezheto

A

ezérthatárortam a rendelkezo részben foglaltak szerint.

fellebbezés lehetóségét a Gytv. 26. $-ának (6) bekezdése znja
felrilvizsgáIat lehetóségét a Ket. 109. $ áIlapitja meg.
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Dr. KŐszegi#
Hilda
forgaz*"tp-nelyettes
Mellékletek:
l .) Kés zitmény leírása
2.) MinŐségi adatok
3.) Gyártási adatok
4.) Betegtájékoztato
5

.

) CsomagolÓanyagok feliratai

OGYI/3

:

5

4 5.6

l20

1

l

sz. határ ozat

