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wojewodzcy inspektorzy farmaceutyczni
- wszyscydotyczy: decyzji Glownego lnspektora Farmaceutycznego nr 52NVS/2006 z dnia 04.12.2006r.
nr 57M/S/2006 z dnia 06.12.2006 r. oraz nr 59M/S/2006 z dnia 08.12.2006 r.

Majqc na uwadze wyniki przeprowadzonych postepowan wyjasniajqcych w wlw
sprawach,
dotyczqcych
podejrzen wad
jakosciowych
produktu
leczniczego:
HYDROCORTISON VA LEAN T 100 mg, fiolki, podmiot odpowiedzialny: ICN, Polfa Rzeszow,
ul. Szucha 13/15, 00-580 Warszawa, informuje, iz przyczynq powstawania zanieczyszczen
mechanicznych w roztworze podczas jego sporzqdzania do podania w wlw przypadkach bylo
uzycie igly o niewlasciwej srednicy, co spowodowalo wykruszenie sie korka do roztworu, a tym
samym powstanie osadu (zanieczyszczen mechanicznych).
Wlw wnioski zostaly wyciqgniete po przeprowadzonych w Narodowym lnstytucie
Lekow badaniach, wykonanych na zakwestionowanych wlw decyzjami seriach
przedmiotowego produktu leczniczego. Przedmiotowe wyniki badan, opisane zostaly w
protokolach:
1.
2.

3.

nr Nl-2987-06 z dnia 04.01.2007 r.- dla serii nr 0270306;
nr Nl-3029-06 z dnia 04.01.2007 r.- dla serii nr 0020506;
nr Nl-3034-06 z dnia 04.01.2007 r.- dla serii nr 0290306.

Pozytywne wyniki badan, oraz uwagi zawarte w wlw protokolach wskazujq
jednoznacznie, iz stwierdzone kazdorazowo zanieczyszczenia mechaniczne s q oderwanymi
fragmentami korka, sluzqcego jako zamkniecie fiolek. W toku przeprowadzonych badan,
sprawdzono rowniez jakosc korkow. Wyniki badan korkow, przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami Farmakopei Europejskiej (przy uzyciu igly o srednicy 0,8 mm) nie budzily
zastrzezen.
Majqc na uwadze powyzsze, oraz fakt, iz w przypadkach, ktore stanowily podstawe do
wydania wlw decyzji wstrzymujqcych w obrocie, uzywano igiel o srednicy ok. 1,2 mm, Glowny
lnspektor Farmaceutyczny na podstawie orzeczen NIL ustalil, iz przyczynq wykruszania sie
fragmentow korka do roztworu jest uzywanie przez personel medyczny do przygotowania leku
do podania igiel o zbyt duzej srednicy - iglq wlasciwq do sporzqdzania roztworow do
wstrzykiwan jest igla o srednicy nie wiekszej niz 0,8 mm.
Zwracam sie rowniez z prosbq, aby, prowadzqc postepowania wyjasniajqce, zwiqzane z
podobnymi zgloszeniami, brali Panstwo pod uwage ewentualnosc wystqpienia sytuacji
analogicznej, do sytuacji powyzej opisanej.
W zalqczeniu przedmiotowe protokoly badan Narodowego lnstytutu Lekow

