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CERTiTIKATGMP
Cz^sc 1

Wydany na podstawie inspekcji przeprowadzonej zgodnie z Art. 111(5) Dyrektywy 2001/83/EC
i Art. 80(5) Dyrektywy 2001/82/EC z pozn.zm.

Gtowny Inspektor Farmaceutyczny
/Organ Kompetentny/

potwierdza co nast^puje:
wytworca

Farmaceutyczna Spotdzielnia Prac "GALENA"
ul. Krucza 62, 53-411 Wroctaw, POLSKA
miejsce prowadzenia dziatelnosci

Farmaceutyczna Spofdzielnia Prac "GALENA"
ul. Dozynkowa 10, 52-311 Wroctaw, POLSKA
jest wytworcq substancji aktywnych i byt poddany inspekcji zgodnie z Art. 111(1) Dyrektywy
2001/83/EC i Art. 80(1) Dyrektywy 2001/82/EC implementowanej do ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U- z 2021 r. poz. 1977 ze zm.) w zwiqzku z numerem wpisu

do rejestru 29/WTC0047/API/15.
Na podstawie inspekcji przeprowadzonej w dniach 19-22/10/2021 stwierdzono, ze wytworca
spe^nia wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania zawarte w Dyrektywie 2003/94/EC, Dyrektywie
91/412/EEC i Art. 47 Dyrektywy 2001/83/EC dotyczqcym Wymagari GMP dla substancji czynnych.
Certyfikat ten jest potwierdzeniem zgodnosci warunkow wytwarzania z wymaganiami Dobrej
Praktyki Wytwarzania, stwierdzonej w czasie trwania wyzej wymienionej inspekcj'i. Certyfikat nie moze

bye wykorzystywany do potwierdzania statusu GMP po upfywie 3 lat od daty ostatniego dnia inspekcji.
Jednakze okres wa2;nosci moze bye skroconyjezeli tak wynika z zarz^dzania analiz^ ryzyka, poprzez
zamieszczenie stosownych uwag w polu zalecenia lub uwagi wyjasniajqce.

Certyfikat jest wazny wytqcznie gdy jest okazywany w catosci, na ktorq skfadaja, si$ cz?sc 1 i 2
wraz ze wszystkimi stronami,

Autentycznosc certyfikatu moze bye zweryfikowana w bazie EudraGMP. Jezeli certyflkat nic Jest
w niej dost?pny, nalezy skontaktowa6 si^ z Gfownym Inspektorem Farmaceutycznym.
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3 OPERACJE WYTWORC2E - SUBSTANCJE CZYNNE
Substancja(e) czynna(e):
Etamsylat

3.1

3.5

Wytwarzanie substancji czynnych drogq syntezy chemicznej

3.1.1.

Wytwarcanie produktow posrednich substancji czynnej

3.1.2.

Wytwarzanie surowej substancji czynnej

3.1.3.

Tworzenie soli / Oczyszczanie (krystalizacja, wirowanie, przemywanie)

Operacje koncowe

3.5.1.

Operacjefizyczne(suszenie, granulowanie, mielenie/ mikronizacja)

3.5.2.

Pakowanie w opakowania bezposrednie (zamykanie, plombowanie substancji

czynnej w materiale opakowaniowym, ktory ma bezposredni kontakt 2 substancjq)
3.5.3.

Pakowanie w opakowania zewn^trzne (umieszczanie zaplombowanego
opakowania bezposredniego z substancjq czynnq w opakowaniu zewn^trznym lub
pojemniku. Obejmuj'e to rowniez etykietowanie, ktore moze bye uzyte w celu

identyfikacji lub identyfikowalnosci (numer serii) substancji czynnej)
3.5.4.

3.6

I

Inne: magazynowanie, dystrybucja

Badania w kontroli jakosci

3.6.1.

Badania fizykochemiczne

3.6.2.

Badania mikrobiologiczne (z wy+aczeniem testow na sterylnosc)
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3 OPERACJE WYTWORCZE - SUBSTANCJE CZYNNE
Substancja(e) czynna(e):
Dobezylan wapnia jednowodny

3.1

3.5

Wytwarzanie substancji czynnych drogq syntezy chemicznej

3.1.1.

Wytwarzanie produktow posrednich substancji czynnej

3.1.2.

Wytwarzanie surowej substancji czynnej

3.1.3.

Tworzenie soli / Oczyszczanie (krystalizacja, wirowanie, przemywanie)

Operacje koricowe

3.5.1.
3.5.2.

Operacje fizyczne (suszenie, mielenie / mikronizacja, mieszanie)
Pakowanie w opakowania bezposrednie (zamykanie, plombowanie substancji

czynnej w materiale opakowaniowym, ktory ma bezposredni kontakt z substancj^)
3.5.3.

Pakowanie w opakowania zewn^trzne (umieszczanie zaplombowanego
opakowania bezposredniego z substancjq czynnq w opakowaniu zewn^trznym lub
pojemniku. Obejmuje to rowniez etykietowanie, ktore moze bye uzyte w celu

identyfikacji lub identyfikowalnosci (numerserii) substancji czynnej)
3.5.4.

3.6

I

Inne: magazynowanie, dystrybucja

Badania w kontroli jakosci

3.6.1.

Badania fizykochemiczne

3.6.2.

Badania mikrobiologiczne (z wyfaczeniem testow na sterylnosc)
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3 OPERACJE WYTWORCZE - SUBSTANCJE CZYNNE
Substancja(e) czynna(e):
Inozyny pranobeks

3.5

Operacje koncowe

3.5.1. Operacje fizyczne (suszenie, mielenie / mikronizaqa, mieszanie)
3.5.2. Pakowanie w opakowania bezposrednie (zamykanie, plombowanie substancji

czynnej w materiale opakowaniowym, ktory ma bezposredni kontakt z substancj^)
3-5.3. Pakowanie w opakowania zewn^trzne (umieszczanie zaplombowanego

opakowania bezposredniego 2 substancjq czynn^ w opakowaniu zewn^trznym lub
pojemniku. Obejmuje to rowniez etykietowanie, ktore moze bye u2yte w celu

identyfikacji lub identyfikowalnosci (numer serii) substancji czynnej)
3.5.4. Inne: magazynowanie, dystrybucja

3.6

Badania w kontroli jakosci

3.6.1. Badania fizykochemiczne
3.6.2. Badania mikrobiologiczne (z wytqczeniem testow na sterylnosc)

Zastrzezenia lub uwagi wyjasniajqce dqtyczqce zakresu certyfikatu:
Inspekcja przeprowadzona cz?sciowo 2:da1fne-^5i^a^rfia^ytuacj? kryzysowq wywotan^ pandemi^
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