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GtOWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

IWSF.405.126.2021.MP.2.1
WTC/0047 01 01/339

CERTYFIKAT GMP

Cz^sc 1

Wydanyna podstawie inspekcji przeprowadzonej zgodniezArt. 111(5) Dyrektywy2001/83/EC
z pozn. zm.

Gtowny Inspektor Farmaceutyczny
/Organ Kompetentny/

potwierdza co nast^puje:

wytworca

Farmaceutyczna Spotdzielnia Pracy ,,GALENA"

ul. Dozynkowa 10, 52-311 Wroctaw, POLSKA

miejsce prowadzenia dziatalnosci

Farmaceutyczna Spotdzielnia Pracy ,,GALENA"

ul. Krucza 62, 53-411 Wroctaw, POLSKA

byt poddany inspekcji zgodnie z ogolnokrajowym programem inspekcji w zwiqzku 2 zezwoleniem
na wytwarzanie nr 162/0047/15 i zgodnie z Art. 40 Dyrektywy 2001/83/EC implementowanej do
ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 974 ze zm.).

Na podstawie inspekcji przeprowadzonej w dniach 13-16/09/2021 stwierdzono, ze wytworca
spetnia wymagania Dobrej Praktyki WytwarzanEa zawarte w Dyrektywie 2003/94/EC.

Certyfikat ten jest potwierdzeniem zgodnosci warunkow wytwarzania z wymaganiami Dobrej
Praktyki Wytwarzania, stwierdzonej w czasie trwania wyzej wymienionej inspekcji. Certyfikat nie moze
bye wykorzystywany do potwierdzania statusu GMP po up+ywie 3 lat od daty ostatniego dnia inspekcji.
Jednakze okres waznosci moze bye skrocony jezeli tak wynika z zarzqdzania anatizq ryzyka, poprzez
zamieszczenie stosownych uwag w polu zalecenia lub uwagi wyja6niajqce.

Certyfikat jest wazny wy^cznie gdy jest qkazywany.w catesci, na ktorq sktadajq si? cz^sc 1 i 2
wraz ze wszystkimi stronami. ' . , ,;: .^" <

Autentycznosc certyfikatu maze byc,^weFyfikQwana.^b<zie; EudraGMP. Jezeli certyfikat nie jest
w niej dost^pny nalezy skontaktowac si? 2 G^i^nyFp. l'n^|)e^erem<FrHf<maceutycznym.
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Cz^sc 2

Produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi

1 OPERACJE WYTWORCZE

1.2

1.5

1.6

Produkty niesterylne

1.2.1 Produkty niesterylne

1.2.1.6 Ptyn do uzytku wewn^trznego

1.2.1.13 Tabletki

Pakowanie

1.5.1 Pakowanie w opakowania bezposrednie

1.5.1.6 P^yn do uzytku wewn^trznego

1.5.1.13 Tabletki

1.5.2 Pakowanie w opakowania zewn?trzne

Badania w kontroli jakosci

1.6.3 Badania fizykochemiczne

Zastrzezenia lub uwagi wyjasniajace dotyczqce zakresu certyfikatu:

Operacje wytworcze nie obejmujqjctystrybucJL

Certyfikat zostat wydany na podstawie inspekcjizdalnej.
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