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Wydany na podstawie inspekcji przeprowadzonej zgodnie z Ań' 111(5) Dyrektywy 2001l\3lEC
z piŹn. zm.

Główny lnspektor Farmaceutyczny
/Organ KompetentnY/

potwierdza co następuje
wytwórca

Pľzedsiębioľstwo Produkcji Farmaceutycznej !Ą9co-LEK sA
PoLsKA
ul. Żmigrodzka242

m

E,51_í3íWrocław,

iejsce prowadzen ia działalności

Przedsiębiorstwo Produkcji Faľmaceutycznej HAsco_LEK sA
Zakład Produkcyiny w Siechnicach
ul. Eugeniusz Kwiatkowskiego 9, 55_01í Siechnice,

PoLSKA

był poddany inspekcji zgodnĺe z ogilnokĘowym programem inspekcji w związku z zezwoleniem
na wytwarzanie nr lląlooszlls i zgodnie z Art. 40 Dyrektywy 2001t13lEc implementowanej do
ustawy z dnia 6 wrzeŚnia 2OO1 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z2017 r' poz' 2211)'

Na podstawie inspekcji pzeprowadzonej w dniach 31to7-o2l08/20í8 stwierdzono, ze

wytwórca

spďnia wymägania Dobrej PraŕtykiWytwarzania zawarte w Dyrektywie 2003/94/EC.
DobĘ Praktyki
Certyfikat ten jest Potwierdze niem zgodnoŚci warunków wytwa rzania z wymaganiami
moze byi
nie
Wytwarza nia, stwierdzonej w czas ie tnľania wyzej wymienionej inspekcji. Certyfikat
Jednakże
inspekcji.
dnia
wykorzystywany do potwierdzania statusu GMP po upływie 3 lat od daty ostatniego
ie
poprzez
m
ieszczen
za
ry
zyka,
analizą
nia
okres ważnoŚci moŻe być skrócony jeŻelĺtak wvnika z
stosownych uwag W poĺu zalecenia lub

Certyfikat jest wazny wyłącznie
ze wszystkimi stronami

Autentycznośc certyfikatu
w niej dostępny nalezy skontaktowai
data:

?ü'ifl -1B- 3

na ktÓrą składają się częŚć 1 i 2 wraz

EudraGMP. Jeżeli certyfikat nie jest
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Główny lnspektorat FaÍmaceutyczny
ul. senatorska í2, 00-082 Waľszawa, Polska
1g1. +48 22 635 99 51, fax. +48 22 635 99 57
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Część,2
Produkty lecznicze pÍzeznaczone dla ludzi

1
1.2

oPERACJE WYTWÓncze
Produkty niesterylne

1.2.1 Produkty niesterylne

1.2.1.5
1'2.1.6

Płyn do uzytku zewnętrznego
Płyn do uŻytku wewnętrznego
1.2.1.11 Postaci półstałe

1.2.1.17 lnne niesterylne produkty: zawiesina doustna, surowce farmaceutyczne
przeznaczone do sporządzania leków recepturowych

i

aptecznych.

1.2.2. Certyf ikacja seri i
1.4

lnne produkty lub operacje w1ĺtwórcze

1.4.'l Wytwarzanie
1.4.1.1 Produkty lecznicze
ĺ.5

roŚlinne

Pakowanie

1.5,1 Pakowanie w opakowania bezpośrednie

1.5.1.5
1'5.1.6
1.5'1.8

Płyn do użytku zewnętrznego
Płyn do uŻytku wewnętrznego

lnne postacistałe: proszki
1.5.1.11 Postaci półstałe

1.5.1.17 lnne niesterylne produkty: zawiesina doustna, surowce farmaceutyczne
przeznaczon e d o spo

rz

ądzania

le

ków receptu rowych i apteczn ych.

1.5.2 Pakowanie w opakowania zewnętrzne

í.6

Badania w kontroli jakości

1.6.2 Badania mikrobiologiczne: produkty niesterylne
í.6.3 Badania fizykochemiczne
Zastzeżenia lub uwagi

ace d
Punkty 1.2.1.5, 1.2.1.6, 1.5.'ĺ.5, 1.5'1'6 oraz
substancje sĺlnie działające. Punkty '1.2.1
zawierających substancje silnie

obszarÓw wytwarzania.
data:
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Główny lnspektorat Farmaceutyczny
ul. senatorska 12' 00-082 WaÍszawa, Polska
Tel. +48 22 635 99 51, fax. +48 22 635 99 57

wytwarzanie produktÓw zawĺerających
1

mują takŻe wytwarzanie produktÓw
stosowania dedykowanych

:Wymagające
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