
GLOWNY INSPEKTOR 
FARMACEUTYCZNY 

88. og Warszawa, dnia .............. I.. 2008r. 

DECYZJA 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w zwiqzku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 6 

wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271), § 2 ust. 2 

rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie reklamy produktow 

leczniczych (Dz. U. Nr 230, poz. 1936) oraz art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 

Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm.) 

Gfowny lnspektor Farmaceutyczny 

nakazuje 

Spofce Reckitt Benckiser Healthcare (Poland) ,Sp. z 0.0. natychmiastowe zaprzestanie 

prowadzenia niezgodnej z obowiqzujqcymi przepisami, reklamy produktow 

leczniczych ,,Strepsils z naturalnym miodem i cytrynq" oraz ,,Strepsils Intensive", 

kierowanej do publicznej wiadomosci w formie spotu reklamowego, fqcznego dla obu 

produktow leczniczych, emitowanego w stacjach telewizyjnych. 

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, 

Giowny lnspektor Farmaceutyczny sprawuje nadzor nad przestrzeganiem przepisow ustawy 

w zakresie reklamy. 

Majqc na uwadze wymienione powyzej uprawnienie ustawowe, dnia 24 kwietnia 

2008r. Giowny lnspektor Farmaceutyczny wszczqi postepowanie administracyjne w zwiqzku 

z podejrzeniem, iz reklama produktow leczniczych ,,Strepsils z naturalnym miodem i cytrynq" 

oraz ,,Strepsils Intensive", poprzez uiycie w jej tresci zbiorczej nazwy ,,Strepsils" dla reklamy 

dwoch produktow leczniczych o roznych skiadach i wskazaniach do stosowania, wprowadza 

pacjentow w Mqd, zas wskazane produkty lecznicze prezentuje w sposob nieobiektywny, tym 

samym naruszajqc przepis art. 53 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. Ponadto, uzycie 

w tresci zakwestionowanej reklamy hasia: ,,w praktyce nic nie dziaia diuzej niz Strepsils 

Intensive" narusza przepis art. 55 ust. 2 pkt 2 wskazanej ustawy, poprzez zapewnienie, iz 



skutek przyjmowania wskazanego produktu leczniczego jest lepszy, n i i  

w przypadku leczenia innym produktem leczniczym. 

Co wiecej, przedmiotowa reklama narusza takze przepis 5 2 ust. 2 rozporzqdzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie reklamy produktow leczniczych 

(Dz. U. Nr 230, poz. 1936), gdyz w jej tresci pojawia sie tylko jedno ostrzezenie o obowiqzku 

zapoznania sie z tresciq ulotki informacyjnej lub skontaktowania sie z lekarzem lub 

farmaceutq podczas gdy kwestionowana reklama odnosi sie do wiecej niz jednego produktu 

leczniczego. 

Strona, w pismie z dnia 27 maja 2008 r. przedstawila wyjasnienia dotyczqce 

powyzszych zarzutow i wniosla o umorzenie wszczqtego postepowania z uwagi na brak, 

w jej ocenie, znamion niezgodnosci reklamy produktow leczniczych ,,Strepsils z naturalnym 

miodem i cytrynq" oraz ,,Strepsils Intensive" z prawem. 

Odpowiadajqc na zarzut naruszenia art. 53 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, iz 

poprzez uiycie zbiorciej nazwy ..Strepsils" dla reklamy dwoch produktow leczniczych 

o roznych skladach i wskazaniach do stosowania, reklama wprowadza pacjentow w Mqd, 

zas wskazane prbdukty lecznicze prezentuje w sposob nieobiektywny, Strona wskazala, iz 

w jej ocenie powyzszy zarzut jest bezzasadny bowiem, mimo iz na rynku dostqpnych jest 

kilka produktow leczniczych nalezqcych do rodziny Strepsils, to ich cechq wspolnq jest 

usmierzanie bolu gardla towarzyszqcego stanom zapalnym gardla. Ponadto, w opinii Strony 

przedmiotowa reklama jest reklamq dwoch produktow leczniczych z rodziny Strepsils 

i w sposob wyrazny dzieli sie na czesc dotyczqcq: produktu leczniczego ,,Strepsils 

z naturalnym miodem i cytrynq", produktu leczniczego ,,Strepsils Intensive" oraz na czqsc 

eksponujqcq oba produkty lecznicze lqcznie. W ocenie Strony, tak prowadzona reklama 

produktow leczniczych, nalezqcych do jednej rodziny Strepsils ma swoje uzasadnienie 

marketingowe oraz jest zgodna z przepisami prawa. 

Wedlug Strony, reklama zbudowana zostala w ten sposob, iz wszelkie twierdzenia, 

ktore padajq w pierwszej czqsci reklamy dotyczq wylqcznie cechy podstawowej, wspolnej dla 

wszystkich produktow z rodziny ,,Strepsilsn, a nie poszczegolnych cech charakteryzujqcych 

wyszczegolnione produkty lecznicze, a przekaz reklamowy jest jasny i skonstruowany 

z uwzglednieniem zasad marketingowych tak, aby nie meczyl odbiorcy. 

W odpowiedzi na zarzut naruszenia art. 55 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne 

poprzez uzycie w tresci reklamy hasla: ,,w praktyce nic nie dziala dluzej niz Strepsils 

Intensive", Strona oswiadczyla, iz powyzszy zarzut jest bezpodstawny, bowiem w jej ocenie, 

powyzsze haslo mowi jedynie o czasie dzialania leku oraz nie daje zadnej gwarancji 

osiqgniecia skutku. 

Ponadto Strona, oswiadczyla, iz mowiqc o naruszeniu przepisu art. 55 ust. 2 pkt 2, 

nalezy miec na uwadze, i i  naruszenie omawianego przepisu nastqpi tylko w razie 



porownania skutkow wywolanych przez reklarnowany lek do skutkow zastosowania leku, 

ktory da siq na podstawie tresci przekazu reklamowego zidentyfikowac oraz iz zakaz 

ustanowiony w powyzszym przepisie dotyczy wylqcznie sytuacji stwierdzen pozytywnych, 

w ktorych zawarte jest zapewnienie dotyczqce przewagi lub rownowaznosci leku. 

Strona, ustosunkowujqc siq do zarzutu naruszenia przepisu § 2 ust. 2 rozporzqdzenia 

Ministra Zdrowia w sprawie reklarny produktow leczniczych oswiadczyla, iz z rozporzqdzenia 

nie wynika obowiqzek zamieszczenia odrqbnych ostrzezen dla kazdego produktu 

leczniczego w ramach jednej reklarny. 

Glowny lnspektor Farmaceutyczny wypelniajqc dyspozycjq art. 10 5 1 k.p.a., 

poinformowal Stronq o zakonczeniu postqpowania wyjasniajqcego oraz zakreslil Stronie 

stosowny terrnin do zapoznania siq z zebranyrn materiatern dowodowyrn i wypowiedzenia siq 

w jego przedmiocie. 

Pisrnem z dnia 4 sierpnia 2008 r. Strona podtrzyrnata argurnenty przedstawione 

w odpowiedzi na wezwanie Glownego lnspektora Farmaceutycznego z dnia 24 kwietnia 

2008 r. 

W ocenie Glownego lnspektora Farmaceutycznego, zakwestionowana reklama 

produktow leczniczych ,,Strepsits z naturalnym miodem i cytrynq" i ,,,Strepsils Intensive" 

poprzez rozdysponowanie warstwq reklamowq w sposob wprowadzajqcy odbiorcq w Mqd, 

narusza przepis art. 53 ust. 1 ustawy Prawo farrnaceutyczne. Przedrniotowa reklama zostala 

zbudowana w taki sposob, ze jej pierwsza czqsc odnosi siq wylqcznie do wskazan 

medycznych do stosowania produktu leczniczego ,,Strepsils z naturalnym rniodem i cytrynq", 

zas w drugiej czqsci reklamy w sposob skrotowy zaprezentowany zostaje produkt leczniczy 

,,Strepsils Intensive". Tyrn sarnyrn odbiorca powyzszego komunikatu reklamowego zostaje 

utwierdzony w blqdnym przekonaniu, iz brak jest roznic pomiqdzy prezentowanymi 

produktami leczniczyrni bowiem oba nalezq do rodziny ,,Strepsilsn, podczas gdy, zarowno 

z zatwierdzonej Charakterystyki Produktu Leczniczego ,,Strepsils Intensive", jak 

i oznakowania opakowania zewnqtrznego ,,Strepsils z naturalnym miodem i cytryng (wobec 

braku innego zatwierdzonego dokurnentu referencyjnego dla wskazanego produktu 

leczniczego) jednoznacznie wynika, iz prezentowane produkty lecznicze rozniq siq: sktadem, 

wskazaniarni do stosowania, dawkowaniem i sposobem podania, przeciwwskazaniarni 

i dziataniami niepozqdanyrni. 

Tym samym, nie sposob zgodzic siq z twierdzeniern Strony, iz przedmiotowa reklama 

produktow leczniczych jest zgodna z przepisami prawa tylko z tego powodu, ze na rynku 

dostqpnych jest kilka produktow leczniczych nalezqcych do rodziny Strepsils, a ich cechq 

wspolnq jest usmierzanie bolu gardla towarzyszqcego stanom zapalnym gardla. 

Zakwestionowana kampania reklamowa nie odnosi siq bowiern do wszystkich produktow 

leczniczych z rodziny Strepsils, lecz wskazuje dwa konkretne produkty lecznicze i w sposob 



niedostateczny prezentuje informacje wymagane przez przepisy prawa. Nalezy miec na 

uwadze, iz roznica w skladzie jakosciowym i ilosciowym substancji czynnej obu produktow 

leczniczych przeklada siq na ich dzialanie, a tym samym rozne wskazania do stosowania. 

Ponadto, argument Strony, iz wszelkie twierdzenia, ktore padajq w pierwszej czqsci 

reklamy dotyczq wylqcznie cechy podstawowej, wspolnej dla wszystkich produktow 

leczniczych z rodziny Strepsils, a nie poszczegolnych cech charakteryzujqcych 

wyszczegolnione produkty lecznicze, nie znajduje uzasadnienia, bowiem zarowno 

z przekazu wizualnego, charakteryzujqcego siq tym, iz tabletka przyjmowana przez bohatera 

pierwszej czqsci reklamy jest koloru zoitego, a wiqc koloru, bqdqcego wyroznikiem 

konkretnego produktu leczniczego z rodziny Strespils, tj. ,,Strepsils z naturalnym miodem 

i cytrynq", jak i ze slow wypowiadanych przez lektora jednoznacznie wynika, iz czqsc 

pierwsza dotyczy tylko tego produktu leczniczego, zas czesc druga reklamy odnosi siq 

wylqcznie do produktu ieczniczego ,,Strepsils Intensive", na co wskazuje nie tylko zmiana 

kolorystyki i uzycie czerwonej barwy, jako wiodqcej dla tego produktu z rodziny Strepsils, ale 

takie jego prezentacja wizualna. 

Glowny lnspektor Farmaceutyczny nie przychylil siq do argumentu Strony, iz reklama 

produktow leczniczych prowadzona w sposob opisany powyzej, jest zgodna z praktykq 

marketingowq, a przekaz reklamowy jest jasny i skonstruowany tak, aby nie mqczyl odbiorcy, 

bowiem oswiadczenie o zgodnosci prowadzonej kampanii z praktykq marketingowq tub 

rynkowq, nie oznacza per se zgodnosci zakwestionowanej reklamy z przepisami prawa. 

Glowny lnspektor Farmaceutyczny podzielil argumentacjq Strony, iz uzycie 

w tresci reklamy produktow leczniczych ,,Strepsils z naturalnym miodem i cytrynq" oraz 

,,Strepsils Intensive" hasla: ,,w praktyce nic nie dziala dluzej niz Strepsils Intensive", jako 

odnoszqcego siq do czasu dzialania wskazanego produktu leczniczego, jest zgodne 

z przepisami prawa, bowiem haslo to jest typowym sloganem marketingowym, w ktorym brak 

jest odniesienia do okresu leczniczego dzialania ,,Strepsils Intensive". 

Odnoszqc siq do argumentu Strony, iz z przepisu 5 2 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie reklamy produktow leczniczych nie wynika obowiqzek zamieszczenia 

odrqbnych ostrzezeri dla kazdego produktu leczniczego w ramach jednej reklamy, Glowny 

lnspektor Farmaceutyczny wskazuje, iz mimo braku takiego obowiqzku sformulowanego 

wprost, z powyzszego przepisu jednoznacznie wynika nakaz umieszczenia takiego 

ostrzezenia w oknie widokowym, w ktorym prezentowany jest produkt leczniczy. Skoro wiqc 

w trakcie spotu reklamowego prezentowany by4 najpierw produkt leczniczy ,,Strepsils 

z naturalnym miodem i cytryrlq" a pozniej ,,Strepsils Intensive" to wymagane przepisami 

prawa ostrzezenie nalezy umiescic pod kazdym z reklamowanych produktow leczniczych. 

lqczna prezentacja dwoch produktow leczniczych, moze bowiem doprowadzic do biqdnego 



przekonania, iz tresc ulotki dolqczonej do opakowania kazdego z produktow leczniczych jest 

taka sama. 

Zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 wskazanej ustawy, do obowiqzkow podmiotu 

odpowiedzialnego nalezy zapewnienie, aby reklama byla zgodna z obowiqzujqcymi 

przepisami, w tym rowniez ze wskazanym rozporzqdzeniem. W zwiqzku z tym, w ocenie 

Glownego lnspektora Farmaceutycznego, powolywanie siq na argument, iz reklama 

produktow leczniczych ,,Strepsils z naturalnym miodem i cytrynq" oraz ,,Strepsils Intensive" 

jest w ocenie podmiotu odpowiedzialnego zgodna z przepisami prawa, bowiem w swej 

pierwszej czqsci w sposob ogolny prezentuje produkty lecznicze z rodziny Strepsils, zas 

w drugiej odnosi siq do konkretnego produktu leczniczego czyniqc zadosc wymogom 

ustawowym, nie moze zostac uznane za dostateczne wyjasnienie zaistnialej niezgodnosci 

z prawem. 

Majqc na uwadze powyzsze, Glowny lnspektor Farmaceutyczny, jako organ 

zobowiqzany do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisow cytowanej powyzej 

ustawy w zakresie reklamy produktow leczniczych, orzekl jak w sentencji. 

Pouczenie: 

Niniejsza decyzja ma, zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - 

Prawo farmaceutyczne, rygor natychmiastowej wykonalnosci. 

Zgodnie z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania 

administracyjnego strona moze zwrocic siq do Glownego lnspektora Farmaceutycznego 

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek naleiy zloiyc w terminie 14 dni od 

dnia dorqczenia niniejszej decyzji. Wniesienie wniosku nie wstrzymuje wykonania niniejszej 

decyzji. 
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