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CERTYFIKAT GMP
Gzęśéí
Wydany na podstawie inspekcji przeprowadzonej zgodnie z Art' 111(5) Dyrektyľy 2001l&3lEc

zpiŻn. zm'

Głowny l nspektor Farmaceutyczny
/Organ Kompetentny/

potwierdza co następuje:

wýwórca
P

rzeds

i

ę bi

i Fa rm-ace utycznej HAsco'LE K s.A.
żmigrodzka242 E,5í-13íWrocław, PoLsKA

orstwo
ul.

P rod u kcj

miejsce prowadzen ia działalności

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HAsco-LEK s.A.
ul. żmigro dzka 242 E, 51-131 Wrocław,

PoLsKA

był poddany inspekcji zgodnĺe z ogólnokĘowym programem inspekcji w związku zzezlloleniem
na wýwarzanie nr 171too32l15 i zgodnie z Ań. 40 Dyrektyľy 2001/83/Ec implementowanej do
ustawy z dnia 6 wrzeŚnia 2001 r' - Prawo farmaceutyczne (Dz' U' z2019 r' poz. 499).

Na podstawie inspekcji przeprowadzonej w dniach o2-04l04l2019 stwierdzono,
spďnia wymagania Dobrej PraktykiWýwarzaniazawarte w Dyrektywie 2003/94/EC.

że wytwlrca

Certýikat ten jest potwierdzeniem zgodnoŚci warunków wýwarzania z wymaganiami Dobrej
Praktyki Wýwarzania, stwierdzonej w czasie trwania wyżej wymienionej inspekcji. Certyfikat nie moze
byl wykorzystywany do potwierdzania statusu GMP po upływie 3 lat od daty ostatniego dnia inspekcji.
JednakŻe okres ważnościmoŹe byl skrlcony jeŻeli tak wynika z zaządzania analizą ryzyka, poprzez
zamieszczenie stosownych uwag w polu zalecenia lub uwagiwyjaŚniające.
Certyfikat jest waŹny wyłącznie gdy jest okazywany w całoŚci, na ktÓrą składają się częŚÓ 'l i 2
wtaz ze wszystkim i stronam i.
EudraGMP. JeŻeli ceńyfikat nie jest
AutentycznośÓ certyfikatu może
rmaceutycznym.
w niej dostępny nalezy skontaktowaÓ się z
data:

20ĺ9 -06- 2

ł

Główny lnspektorat Faľmaceuýczny
uĺ. Senatorska 'l2' 00-082 Warszawa, Polska
1gl. +48 22 635 99 5í, fax. +48 22 635 99 57
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Część,2
Produkty lecznicze ptzeznaczone dla ludzi

1

OPERACJE WYTWONCZE

1.2

Produkty niesterylne

1.2.1 Produkty niesterylne

'l.2.1.2
1.2.1.8

Kapsułki, miękka powłoka
lnne postaci stałe: proszki
1'2'1.11 Postaci plłstałe

1.2.1.12 Czopki

'1.2.1.13 Tabletki

1.2.1'17 lnne nĺesterylne produkty: zawiesina na skórę, surowce farmaceutyczne
przeznaczone do sporządzenia leków recepturowych i aptecznych

1

1.4

.2.2. CertyÍlkacja seri

i

lnne produkty lub operacje wýwórcze

1.4.1 Wýwarzanie

1.4.1.1

1.5

Produkty lecznicze roŚlinne

Pakowanle

í.5.ĺPakowanie
1'5'1'2
1.5.1'8

w opakowania bezpośrednie
Kapsułki, miękka powłoka
lnne postaci stałe: proszki

'l.5'1.11 "Postaci półstałe
1.5.1.12 Czopki
1
1

.5.1
.5.1

.13 Tabletki
.17 lnne niesterylne produkty: zawĺesina na skórę, surowce farmaceutyczne

plzeznaczone do spoządzania leków recepturowych i aptecznych

1.5.2 Pakowanie w opakowania

ĺ.6

zewnętrzne

]

Badania w kontroli jakości

1.6.2 Badania mikrobiologiczne: produkty niesterylne
1.6.3 Badania fizykochemiczne
Zastęeżenia lub uwagi wyjaśniajace doĘczą_ce
Punkty 1.2.1.2, 1.2.1.11, 1.2.1.12, 1
1.5.1.17 obejmują także wytwazan

data

2019 -06- 2

ł

Główny lnspektorat Farmaceutyczny
ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa, Polska
191. +48 22 635 99 51, fax. +48 22 635 99 57

certyflkatu:
1.5.1 .8, 1.5.1

1, 1.5.1.12, 1.5.1.13 oraz
silnĺe dziaĘące.
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