Gradiens Term ékfej lesztó Kft.

W

Levendula u.

L
HATAROZAT

A

gyÓgyszernek nem minóstiló gyÓgyhatásri anyagok és készítményeknyilvantar&ísárÓl és
fcrgalomba hozata|áró| szólró |0l1987.(uil.19) EíiM rendelet (továbbiakban Rendelet) 14. $ ban foglalt fe|haÍa|mazás a|apján, a 2011. jrrilius 28. napján' oGYI/3538l20tt iigyszámon, a
Gradiens Termékfej|esztó Kft. (továbbiakban Kérelmezó) kérelmére a Peposzec kapszula, 60
db (oGYI-982l2006) gyÓgytermék nyilvríntartásba vételénekmeghosszabbítása tárgyában
GyÓgyszerészeti és Egészségtigyi MinŐség- és Szervezetfejlesztési lrÍézetországos
G'r'Ógyszerészeti Intézet Fi5igazgatósága (a továbbiakban: GYEMSZI.OGYD elótt indult
eljrárásban a kÖr'etkezó

határ ozatot

hozom.

Kérelmezó Peposzec kapszula _ 2013, március 31. napjáig érvényes- elnevezésií
kÓszítményére 201l' március 25. napjan OGYV3538-3l20I1 számon kiadott nyilvántartás és

A

Íbrgalomba hozeta|i engedélyét

visszavonom.

A

gyÓgytermék' minóségére, hatásosságfua és relatív árta|mat|anságára vonatkozÓ leg jabb
at1atok gondos iijra értékeléseután, az a|ábbiakban részletezett indokok szerint a Rendelet l4.$
(i) bekezdése a|apján és a 2005. évi XCV. tÖrvény [az emberi alkalmazásta kertiló
gyÓgyszerekrói
gyÓgyszerpiacot szabá|yozó torvények mÓdosításáről
egyéb,
(továbbiakban: Gytv')] 32,* (9) bekezdése értelmébena készítménynyilvántartás és forgalomba
ho zatali en g e dé i yét 20 l 4. o ktrí b e r 2 4. nap j áig az a|abbiak szerint

és

a

meghosszabbítom'
l.t A gyÓgyteÍnék neve (védjegyzett név" batáserosség. eyÓgyszerforma'):
Peposzec k:lpszula, lágy kapszula
2)

A

eyÓgvtermQk csomagolása (csomagolási eeység. csomagolás mődja) és a g}'Ógytermék

nyi lvántartás.i...;;zráma

:

60 db' PE tartályban és dobozban
Nvilvántar{'á'si száma: OGYI-982 12006

í

ln,

?f;

A gyógytermék forgalomba hozatali engedélyénekjogosultjának neve. székhelye:

3)

a.'

,

Gradiens Termékfejlesztő Kft.
2074Perbál' Levendula u.

1.

A gyóeytermék hatóanyagai:

4)

485,0 mg Cucurbitae pepo oleum, 70,0 mg Faex medicinalis sicc'cum zinci (9,5.12oÁ),25,0
mg D-Tocopheroli acetatis (1000 IU/g),20,0 mg Faex medicinalis sicc.cum selenii (0,2%) I
kapszula
5.) KategÓria

(ATo) és forgahgazási kor:

KategÓria: II'

ATC: G04B

Forgalmazási kiir:

gyógyszertÍtt, szak-

zlet*,

gyÓgyszertaron

kív li

gyÓgyszer

kiskereskedelmi tevékenység folytatásara jogosult iizletek

Jelen hatarozat ellen a Gyv. 26. $ (6) bekezdése szerint kÖzigazgatási eljarás keretében
fellebbezésnek helye nincs, azonban a határozat kézhezvéte|éto|számított 30 napon beltil,
jogszabálysértésre hivatkozással a kozigazgatési hatÓsági eljrírás és szolgáltatiís altaliínos
szabalyairÓl szólÓ 2004, évi CXL. tÖrvény (a továbbiakban: Ket') 109. $ (1) bekezdése szerint
kérhetó annak bírÓsági feltilvizsgá|ata a Fóvarosi BírÓságtÓl. A bírÓsági feliilvizsgálat iránt
eir5terjesztett kérelmet harom példanyban, a Fóvarosi BírÓsághoz címezve, a GYEMSZI-OGYI
-nál kell elóterjeszteni.
Indokolás

:,',

A

Kérelmezo 20|l. jrilius 28. napjan érkezett levelében a Peposzec kapszula gyÓgytermék
nyilvríntartás meghos.svv\pi!ásaya és a gyarÍhatóságara vonatkozÓ kérelmet nyrijtott be a

GYEMSZI.oGYI-hoz

(a nyilvantartás érvényessége:2013. március 31. napja).

A Kérelmezo 2,011. oktÓber 24, napjan kelt rijabb kérelmébenhivatkozott a Gyv 32.$ (9)
bekezdésre' miszerint azokat, a nÖvényi <jsszetevót tarta|maző készítményeketkell átminósíteni
hagyományos rrcivényi gyÓgyszené, amelyek valamennyi sajátosságukat flrgyelembe véve ebbe
a kategÓriáj

ába sorolhatÓk.

A Kérelmezokére\ménekalátámasüására

a fentiekról a hivatkozott levélben nyilatkozott is.

z}It, március 25, napjan az oGYIl3538-3l20|| sz.
határozat kiadiisához már értékeltea győgytermék minóségére, relatív ártalmasságríra,
hatásosságfua, kockénat/e|ony arényfua vonatkozÓ leg jabb adatokat, amely adatokban azóta
nem tőrtént vá|tozás, ezért azok rijraértékelésenem sztikséges ahatározat rendelkezó részében
foglaltakhoz.
T.ekintettel arra,hogy a GYEMSZI-OGYI

'

*Szakiizlet: jelenleg a kereskedelmi tevékenységek végzésénekfeltételeiról szÓlÓ 2|012009, (IX'29.) Korm.

rendelet 6. melléklete szerinti l'l2 terméld< rt árusítÓ iizlet
OGYI/353 8-61201 I sz. határozat

'2

\

hl,í

A GYEMSZI-OGYI értékeltea kérelmet, és a vizsgá|at eredményeként megállapítotüa, hogy
készítménymaradéktalanul megfelel a Rendeletl4.$ (l) bekezdésébenelőírtaknak.

a

készítménynyilvantartásának és forgalomba hozata|i engedélyének
ezéfthatfuoztam a rendelkező részben foglaltak szerint.
engedélyezhető
meghosszabbítása

Fentiek a|apján

A

fellebbezés lehetőségét a Gytv' 26, $.ának (6) bekezdése zárja
felülvizsgálat lehetőségéta Ket. 109. $ állapítja meg.

Brrdapest, 20tl . novembef

,,.,{

Mellékletek:
l ' ) Kés zitmény leírása
2.) MinŐségi adatnk
3.) Gyártási adatcrk
4.) Betegtájékortaft

5') CsomagolÓanyagok feliratai
6.) Alk a|mazétsi eiijírás

OGYI/3

tu

53 8-61201,I

sz, határozat

,í,.,,

ki, míg a

bírósági

