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CERTYFIKAT GMP
Częśćí
Wydany na podstawie inspekcjl pzeprowadzonej zgodnie z Art. 111(5) Dyrektywy zOOllB3lEC
iArt. 80(5) Dyrektywy 2001ĺB2ĺEc zpiŻn. zm.

Główny lnspektor Farmaceutyczny
/Organ Kompetentny/

potwierdza co następuje
wytwÓrca

Przedsiębioľstwo Pľodukcji Faľmaceutycznej HAsco-LEK sA
ul. żmigrodzka242 E,51-13í Wrocław,

PoLsKA

miejsce prowadzenia działalnoŚci

Pľzedsiębioľstwo Produkcji Farmaceutycznej HAsco-LEK sA
ul. żmigrodzka242 E,

51-í3íWrocław, PoLsKA

jest wytworcą substancji aktywnych ibył poddany inspekcji zgodnie z Art. 111(í) Dyrektywy
2oo1tÍi3tEc i Art. 80(1) Dyrektywy 2oo1t82ĺEC implementowanej do ustawy z dnia 6 wrzeŚnia
2OO1 r. - Prawo farmaceuiyczne (Dz. U. z2017 l. poz' 2211) w związku z numerem wpisu do
rejestru 7/WTc0032/APl/í 5.
Na podstawie ĺnspekcji pzeprowadzonej w dniach 3'll07-02Ia8/2018 stwierdzono, ze wytwirca

spełnia wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania zawarte w Dyrektywie 2003/94/EC, Dyrektywie
gilląlaeec i Ań. 47 Dyrektywy 2oo1t13lEC dotyczącym Wymagań GMP dla substancji czynnych'
CertyÍikat ten jest potwierdzeniem zgodnoŚci warunkiw wytwarzania z wymaganiami Dobľej
Praktyki Wyiwarzania, stwĺerdzonej w czasie tnľania wyzej wymienionej inspekcji. Certyfikat nie moze
byÓ wykorzystywany do potwierdzania statusu GMP po upływie 3 lat od daty ostatniego dnia inspekcji.
Jädnakze okres waŹności moŻe byi skrócony jeŻeli tak wynika z zarządzania analizą ryzyka, poprzez
zamieszczen e stosown ych uwa g w oo|u za
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Certyfikat jest wazny wyłąc4lĹe gďy- jest olĺazywäny w całoŚci, na ktirą składają się częŚc 1 i 2

wrazzewszystkimi

stronami. .'',-

,';,

,,

.)..,

Autentycznośi certyfikatu moze być zweryfikowana W bazie EudraGMP. JeŹeli ceńyfikat nie jest
w niej dostępny, naleŹy skontaktować' się z Głownym lnspektorem Farmaceutycznym.
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oPERAGJE WYTWÓncze - sUBsTANcJE czYNNE

Substancja(e) czynna(e):

_
_
-

3.2

Wyciąg płynny z kwiatu dziewanny (Verbasciflos extractum fluidum)
Wyciąg płynny z liściababki lancetowatej (Plantaginis lanceolate folium extractum fluidum)
Wyciąg płynny z cebuli zwyczĄnej (Alliicepae extractum fluidum)
Wyciąg tymiankowy płynny (Thymi extractum fluidum)
Wyciąg płynny z kwiatu rumianku (Matricariae extractum fluidum)
Nalewka z kwiatostanu głogu (Crategi tinctura)

Ekstrakcja substancji czyn nych ze źródełnaturalnych

3.2.1. Ekstrakcja substancji z roślin
3.2.6. oczyszczanie ekstraktu (podaÓ rodzĄ Żridła: roŚlinne)

3.5

operacie końcowe

3.5.2. Pakowanie w opakowania bezpośrednie (zamykanie, plombowanie substancji
czynnejw materiale opakowaniowym, który ma bezpoŚredni kontakt z substancją)\

w

opakowania zewnętzne (umieszczanie zaplombowanego
opakowania bezpoŚredniego z substancją czynnąw opakowaniu zewnętrznym lub
pojemniku. obejmuje to rÓwniez etykietowanie, które moze byi uŻyte w celu
identyfikacji lub identyfikowalnoŚci (numer serii) substancji czyn nej)

3.5.3' Pakowanie

3.5.4. lnne
3.6

(magazynowanie)

Badania w kontroli jakości

3.6.ĺ. Badania fizykocheqliezną
3.6.2. Badania mikr9.őio!9gigżne:(ĺtłąqzeniemtestów na sterytność)
l''.
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Część2

3

OPERACJE VVYTWONCZE . SUBSTANCJE CZYNNE

Substancja(e) czynna(e):

-

-

3.2

Wyciąg płynny zkorzeniakozłkalziela melisyĺkouenia arcydzięgla/ szyszek chmielu/
kwiatu lawendy
Wyciąg płynny z pędów sosny (Pini turiones extractum fluidum)
Nalewka kozłkowa (Valerianae tinctura)
Nalewka gorzka (Amaritinctura)

Nalewkazziela dziurawca (Hyperici herbae extractum fluidum)
Nalewka z owocu kopru włoskiego (Foeniculi extractum fluidum)

Ekstrakcja substancj i czyn nych ze trődeł n atu ralnych

3.2.1. Ekstrakcja substancji z ľoślin
3.2.6.

3.5

O czy

szczanie

e

kstra ktu ( podaÓ

r

o

dzaj żr idła: roś

li

n n

e)

operacje końcowe

3.5.2. Pakowanie w opakowania bezpośrednie (zamykanie, plombowanie substancji
czynnej w materiale opakowaniowym, ktÓry ma bezpośredni kontakt z substancją)\

w

opakowania zewnętrzne (umieszczanie zaplombowanego
opakowania bezpoŚredniego z substancją czynną w opakowaniu zewnętrznym lub
pojemnĺku. obejmuje to równiez etykietowanie, które moze byi uŻyte w celu
identyfi kacj i ub identyfikowal ności(n u mer serii) su bsta ncj ĺ czyn nej )

3.5.3. Pakowanie

l

3.5.4. lnne(magazynowanĺe)
3.6

Badania w kontroli jakości

3.6.í. Badania
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Część2

3

OPERACJE WYTWONCZC - SUBSTANCJE CZYNNE

Substancja(e) czynna(e):

-

3.2

Wyciąg płynny z kwiatu dzĺewannyikwiatu lipy/kory wierzby/kwiatu bzu czarnego
Wyciąg płynny zziela melisy/kwiatostanu głogu/kwiatu lipy/kwiatu rumianku

Ekstrakcja substancj i czyn nych ze źrődel natu ralnych

3.2.1. Ekstrakcja substancji z roślin
3.2.6. oczy szczanie ekstraktu podar rodzĄ
(

3.5

Żr odła: roŚl

i

n

ne)

operacje końcowe
3.5.1.

o peracj e Íizy czne (zag ęszcza

n

ie'

h o

m og en

izaďp)

3.5.2. Pakowanie w opakowania bezpośrednie (zamykanie, plombowanie substancji
czynnej w materiale opakowaniowym, ktÓry ma bezpoŚredni kontakt z substancją)\
3.5.3.

3.5.4.

3.6

w

opakowania zewnętzne (umieszczanie zaplombowanego
opakowania bezpoŚredniego z substancją Czynnąw opakowaniu zewnętrznym lub
pojemniku. obejmuje to riwnieŻ etykietowanie, ktire moze byi użyte w celu
identyfikacji lub identyfikowalności (numer serii) substancji czyn nej)

Pakowanie

lnne (magazynowanie)

Badania w kontroli jakości

3.6.1. Badania fizykochemiczne
niem testów na sterylność)

3.6.2. Badaniamikrobio
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OPERACJE WYTWONCZC - SUBSTANCJE CZYNNE

Substancja(e) czyn na(e):

-

3.2

Wyciąg gęsty z kwiatu arniki i kwiatu nagietka (Arnice flos et Calendulae flos extractum
spissum)

Ekstrakcia substancji czyn nych ze irôdeł natu ralnych

3.2.1. Ekstrakcja substancji z roślin
3.2.5. Modyfikacja ekstľaktu (podai

rodzď1 Żridła: roŚlinne)

3.2.6. oczyszczanie ekstraktu (podai rodzaj
3.5

Źrődła: roŚlinne)

operacje końcowe
operacje Íizy czne (zagęszczanie, pasteryzacja)
3.5.2. Pakowanie w opakowania bezpośrednie (zamykanie, plombowanie substancji
3.5.1.

czynnej w materiale opakowaniowym, ktÓry ma bezpoŚredni kontakt z substancją)\

3.5.3

w

Pakowanie

opakowania zewnętrzne (umieszczanĺe zaplombowanego

opakowania bezpoŚredniego z substancją czynną w opakowaniu zewnętrznym lub
pojemniku. obejmuje to riwnieŻ etykietowanie, które może być użyte w celu
ide ntyfi kacj i u b identyfikowal ności(n u mer serii) su bsta ncj i czyn nej )
l

3.5.4.

3.6

lnne (magazynowanie)

Badania w kontroli jakości

3.6.1. Badaniafizykochemjcaíď*:
Łl'1:

-

3.6.2. Badania mikrobid[ogicznä ę wý{czg.niem testów na sterylnośi)
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OPERACJE WYTWONCZE - SUBSTANCJE CZYNNE

Substancja(e) czynna(e):

_

3.2

Wyciąg suchy z nasion kasztanowca (Hyppocastani semen extractum siccum)

Ekstrakcja substancji czyn nych ze Źłódeł naturalnych

3.2.1. Ekstrakcja substancji z roślin
3.2.6. oczyszczanie ekstľaktu (podai rodzaj

3.5

Żrodła'. roŚlinne)

operacje końcowe
3.5.1.

o pe racj e Íizy czne ( susze

n

ie, zagęszczanie, pasteryzacja)

Pakowanie w opakowania bezpośrednie (zamykanie, plombowanie substancji
czynnejw materiale opakowaniowym, ktÓry ma bezpośredni kontakt z substancją)\
3.5.3. Pakowanie w opakowania zewnętrzne (umieszczanie zaplombowanego
opakowania bezpoŚredniego z substancją czynną w opakowaniu zewnętrznym lub
pojemniku. obejmuje to rlwnież etykietowanie, ktire może być uŻyte w celu

3.5.2.

identyfikacji lub identyfikowalnoŚci

3.5.4.

3.6

(n u

mer serii) substancji czynnej)

lnne (magazynowanie)

Badania w kontroli jakości
3.6. 1

Badan ia Íizykochemiczn e

3 .6.2.

Bada n la m

testów na sterylność)
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oPERAGJE WYTWÓncze - sUBsTANcJE czYNNE

Substancja(e) czynna(e):

-

Wyciąg zagęszczony z nasion kasztanowca (Hyppocastani semen extractum spissum)

3.2

Ekstrakcia substanci i czy n nych ze żródeł naturalnych

3.2.1. Ekstľakcja substancji z roślin
3.2.5. Modyfikacja ekstraktu (podai rodzaj

Żrodła: roŚlinne)

3,2.6. oczyszczanie ekstraktu (podai rodzaj Źrődła: roślinne)
3.5

operacje końcowe
3.5.í.

o pe racj e f izyczn e (zagęszczanie, ho mo

gen

izac)a)

3.5.2. Pakowanie w opakowania bezpośrednie (zamykanie, plombowanie substancji
czynnej w materiale opakowaniowym, który ma bezpoŚredni kontakt z substancją)\
3.5.3.

3.5.4.

3.6

w

opakowania zewnętzne (umieszczanie zaplombowanego
opakowania bezpośredniego z substancją czynną w opakowaniu zewnętrznym lub
pojemniku. obejmuje to riwnieŻ etykietowanie, ktÓre może byi uŻyte w celu
identyfikacji lub identyfikowalności (numer serii) substancji czynnej)

Pakowanie

lnne (magazynowanie)

Badania w liontroli jakości

3.6.í. Badania fizykochemiczne
3.6.2. Badania mikrobiologi
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iem testów na sterylnośc)
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OPERACJE WYTWONCZE - SUBSTANCJE CZYNNE

Substancja(e) czynna(e):

_

3.2

Nalewka z liściamięty piepzowej (Menthae pipperitae folium extractum fluidum)
Nalewka miętowa (Menthae tinctura)

Ekstrakcja su bstancj i czyn nych ze źródełnatura lnych

3.2.1. Ekstrakcja substancji z roślin
3.2.5. Modyf ikacja ekstraktu (podai rodzaj

Żr

3.2.5. oczyszczanie ekstraktu podai rodzĄ
(

3.5

ódła: roŚl

i

n

ne)

Żrodła'. roślinne)

operacie końcowe
3.5.í.

operacje Íizyczne (homogenizacja)

3.5.2. Pakowanie w opakowania bezpośrednie (zamykanie, plombowanie substancji
czynnej w materiale opakowaniowym, ktÓry ma bezpośredni kontakt z.substancją)\
3.5.3.

3.5.4.

3.6

w

opakowania zewnętľzne (umieszczanie zaplombowanego
opakowania bezpoŚredniego z substancją czynnąw opakowaniu zewnętrznym lub
pojemniku. obejmuje to równiez etykietowanie, które moŹe byi uŽyte w celu
identyfikacj i lu b identyfi kowalności ( n u mer serii) su bsta ncji czyn nej )

Pakowanie

lnne (magazynowanie)

Badania w kontroli jakości

3.6.í. Badania
3.6.2. Badania

iem testów na sterylnośó)
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