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CERTYFIKAT GMP
Gzęśćí

Wydany na podstawie inspekcji przeprowadzonej zgodnie z Art.
zpiżn. zm.

11

1(5) Dyrektywy 20011831EC

Główny l nspektor Farmaceutyczny
/Organ Kompetentny/

potwierdza co następuje
wytwÓrca

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HAsco-LEK s.A.
ul. Żmigrodzka 242 E, 51-í31 Wrocław,

PoLsKA

miejsce prowadzenia działalności

Przedsiębioľstwo Produkcji Farmaceutycznej HAsco-LEK s.A.
ul. żmigro dzka 242 E,

5'| -131

Wrocław, PoLsKA

był poddany inspekcji zgodnie z ogÓlnokrajowym programem inspekcji w związku z zezwoleniem
na wytwarzanie nr 17110032115 i zgodnie z Art. 40 Dyrektywy 2001lB3lEC implementowanej do
ustawy z dnia 6 września 2001 r. _ Prawo farmaceutyczne (Dz' U' z2008 r. Nr 45 poz' 271,

z piżn. zm.).

Na podstawie inspekcji przeprowadzonej w dniach 3ĺ/05-03/06/20í6 stwierdzono' Że wytwÓrca
spełnia wymagania Dobrej PraktykiWytwarzaniazawarie w Dyrektywie 2003/94/EC.
Certyfikat ten jest potwierdzeniem zgodnoŚci warunkiw wytwarzania z wymaganiami Dobrej
Praktyki Wytwarzania, stwierdzonej w czasie trwania wyzej wymienionej inspekcji. Certyfikat nie moŻe
być wykorzystywany do potwierdzania statusu GMP po upływie 3 lat od daty ostatniego dnia inspekcji.
JednakŻe okres ważnoŚci moŻe byÓ skrocony jezeli tak wynika z zarządzania analizą ryzyka, popŻez
zamieszczenie stosownych uwag w polu zalecenia lub uwagiwyjaśniające.

certyfikat jest wazny wyłącznie gdy
wraz ze wszystkimi stronami.
AutentycznoŚc ceńyfi katu
w niej dostępny nalezy skontaktowal
a

data

20ífr -'il$- 2

5ĺ, fax.

EudraGMP. Jezeli certyfikat nie jest
rmace

{j

Głĺĺwnyl nspektorat Farmaceutyczny
ul. senatorska í2' 00-082 Warszawa, Polska
1g|. +48 22 635 99

w całości,na ktirą składają się częŚi 1 i 2

+48 22 635 99 57

/l

Zbigniew
lnspekto ľ

utyczny

212
CE

RTYF I KAT

n

rG

I

F

-lW-400/0032-03 -01 I 041 2251 1 6

Część2
Produkty lecznicze pŻeznaczone dla ludzi

1

OPERACJE VVYTWORCZE

1.2

Produkty niesterylne

1.2.1 Produkty niesterylne
1.2.1
.2.1
1 .2.1
1 .2.1
1 .2.1
1

.2
'8

Kapsułki, miękka powłoka
lnne postacistałe: proszki
Postaci pÓłstałe

.11
.12 Czopki
.13 Tabletki
1.2.1'17 lnne niesterylne produkty: zawiesina na skórę, surowce

farmaceutyczne

przeznaczone do sporządzenia lekÓw recepturowych i aptecznych

I .2.2. Certyf i kacj a seri i

1.4

lnne produkty lub opeľacje wytwórcze
'1.4.1 Wytwarzanie
1'4.1.1 ProduktyleczniczeroŚlinne

í.5

Pakowanie

1.5.1 Pakowanie w opakowania bezpośrednie

1'5.1.2
1'5.1.B

Kapsułki, miękka powłoka
lnne postaci stałe: proszki
1.5.1.11 Postaci pÓłstałe
1.5.1.12 Gzopki
1.5.1 .13 Tabletki

1.5.1.17 lnne niesterylne produkty: zawiesina na sklrę' surowce farmaceutyczne
pŻeznaczone do sporządzania lekÓw recepturowych i aptecznych

1.5.2 Pakowanie w opakowania zewnętrzne
í.6

Badania w kontroli jakości

1.6.2 Badania mikrobiologiczne: produkty niesterylne
1.6.3 Badania fizykochemiczne
Zastrzeżenia Iu b uwagi wyjaśn
Punkty 1.2.1.2, 1.2.1.11, 1.2.1.12, 1
1.5.1.17 obejmują także wytwarzani
data:

katu:
1.8, 1 .5.1 .11, 1.5.1 .12, 1.5.1.13 oraz
bstancje silnie działające
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Główny l nspektorat Farmaceutyczny
ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa, Polska
Tel' +48 2263599 5í, fax. +48 2263599 57
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