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T ár gy : ny i lv ántartásb a vétel megh o sszabb ítás

forgalomb a hozatali engedély

HATAROZAT

A győgyszernek nem minósiilo gyÓgyhatásri anyagok és készítmények nyilvántartásárÓl és

forgalomba hozata\énó| szólró 10I|987.(VIII.19) EiiM rendelet (továbbiakban Rendelet) 14. $ .

ban foglalt fe|hata\mazás alapjan, a2011. janurár 26. napjan, oGYI/3550l20|1 tigyszámon' a

Gradiens Termékfejlesztó Kft. (továbbiakban Kérelmezó) kérelmére a Klimovit, 24 db
(oGYI-932l2005) gyÓgytermék nyilvantartásba vételének meghosszabbítása tárgyában az
országos GyÓgyszerészeti Intézet (továbbiakban OGYI) elótt indult eljárásban a kovetkezó

határozatot
hozom.

A Kérelmezó Klimovit_20Il. marcius 3l. napjáig érvényes forgalomba hozata|i engedéllyel
rendelkezó _ elnevezésri készítményére kiadott nyilvantartás és forgalomba hozata|i engedélyét
a gyÓgytermék minóségére, hatásosságiíra és relatív futa|mat|anságára vonatkozÓ legrijabb
adatok gondos rijra értékelése után, az alábbiakban részletezett indokok szerint a Rendelet l4.$
(1) bekezdése alapjan 2014. március 31. napjáigazaléhbiak szerint

meghosszabbítom.

1) A gyÓeytermék neve (védjegyzett név. hatáseróssée" gyÓeyszerforma):

Klimovit, lásv k1n;zu|a

2) A gvÓgytermék csomaeolása (csomaeolási egvség. csomagolás mÓdja) és a eyÓgytermék
nyilvántartási száma:

24 db, buborékcsomagolásban és dobozban

Nyilvántartási száma: oGYI-932l2005

3) 4 gyÓgytermék forgalomba hozatali eneedélvének joeosultjának neve. székhelye:

Gradiens Termékfej lesztó Kft.
2074Perbál, Levendula u. 1.
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4) A eyógytermék hatóanyagai:

Hatóanyagai: 150,0 mg Magnesii aspartas , 40,0 mg Royal jelly liofilizált (120,0 mg friss
méhpempőnek felel meg), 5,25 mg Tocopheroli acetas /kapszula

5') Kategóqia (ATC) és forgalmazási kör:

Kategória: III'

ATC: V03A

Forgalmazási kiir:
I

gyÓgyszertár, szakiizlet*, gyÓgyszertaron kíviili győgyszer
kiskereskedelmi tevékenység fo lytatásara j o go sult iZletek

Je|en határozatom jogeróre emelkedésével egyidejíileg - a Rendelet 15. $ (2) bekezdésében
foglaltak szerint _ a gy gytermék nyÍlvántartásba vétel meghosszabbításo forgalomba
hozatali engedélye az eredeti dokumentáci ban foglaltakon trÍl az a|ábbi mrÓdosítást is
tartalmazza:

a) CímmÓdosítás
Gyárttí és Forgalomba hozatali engedély jogosultja rrij telephelye
(régi: 1143 Budapest' Ilka u.l l., úljz 2074 Perbál, Levendula u. l')

b) Készítmény és egyes hatrí., segédanyagok speciÍikácirí' váitozása

Jelen határozat e|len az emberi alka|mazásra keriiló gyÓgyszerekról és egyéb, a gyÓgyszerpiacot
szabá|yozó torvények mÓdosításárÓl szÓlÓ 2005. évi XCV. tiirvény (a továbbiakuan: cytv.) zo.
$ (6) bekezdése szerint kÓzigazgatási eljrírás keretében fellebbezésnek helye nincso azonban a
határozat kézbezvéte|étol számitott 30 napon beltil, jogszabá|ysértésre hivatkozással a

'kozigazgatrísi hatÓsági eljrírrís és szolgaltatiís általanos szabáIyairól szÓlő 2004. évi CXL. tiirvény
(a továbbiakban: Ket.) l09. $ (1) bekezdése szerint kérhetó annak bírÓsági feliilvizsgá|ata a
Fóvarosi BírÓságtÓl. A bírősági feltilvizsgálat iránt elŐterjesztett kérelmet harom példányban, a
Fóvárosi BírÓsághoz címezve, az oGYI.nál kell elóterjeszteni.

Indokolás

A Kérelmez 20| l. januar 26' napján érkezett levelében a Klimovit _ 20| 1. március 31. napjáig
érvényes nyilvantartásba vétel és forgalomba hozata|i engedéllyel rendelkezo _ készítmény
vonatkozásában _ a Rendelet 14.$ (1) bekezdésében foglalt feltételeknek maradéktalanul eleget
téve . a nyilvántartásba vétel és forgalombahozatali engedély meghosszabbítása iranti kérelmet
ny jtott be az OGYI-hoz.

Az oGYI a beérkezett kérelmet, és annak mellékletét képezíS dokumentáciÓt megvizsgá|ta.
Intézettink adatpÓtlás kiegészítésre tett felszÓlításara, a Kérelmezo 2011. februar 18. napján kelt
OGYV3550-2120|1 iktatÓszámrí levelében válaszolt. Az OGYI vizsgá|at során írjraértékelte a
gyÓgytermék minoségére, relatív árta|masságára, hatásosságára, kockazat/e|ony arányára
vonatkozÓ legrij abb adatokat.
l *Szakiizlet: jelenleg a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirŐl szÓlÓ 2|0l20}g, (IX.29.) Korm.
rendelet 6. melléklete szerinti 1.l2 termékk rt árusítÓ iizlet
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A vizsgá|at eredményeként megállapította, hogy a készítmény maradéktalanul megfelel a
Rendeletben foglalt jogszabályi előírásoknak. A Kérelmező a Gytv. 25lB. $.a és 1. számú
melléklete szerinti díj megfizetési kötelezettségének hataridőben eleget tett.

Fentiek alapjan a készítmény nyilvántartásanak és forgalomba hozata|i engedélyének
meghosszabbítása engedélyezhető ezérthatfuonam a rendelkező részben foglaltak szerint.

A fellebbezés lehetŐségét a Gytv.
feltilvizsgáIat lehetóségét a Ket. 109. $

Budapest, 20l-|, március ,#.1,..,,

Mellékletek:
1.) Készítmény leírása
2.) Minoségi adatok
3.) Gyártási adatok
4.) Betegtájékortató
5 .) CsomagolÓanyagok feliratai

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