
Warszawa, dnia ~t~:...2008 r. 

Gt.6WNY INSPEKTOR
 
FARMACEUTYCZNY
 

GIF-IW-ZJP-4350/35-1/BW/08 
DECYZJA 

Na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst 
jednolity z 2008r. Oz. U. Nr 45, poz. 271) w zwiazku z art. 154 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postepowanla administracyjnego (Oz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.) 

Gt.6WNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY 

zmienia Deeyzje Nr 351WC/2008 z dnia 28 lipea 2008r. poprzez dodanie numerow serii 
wyeofywanyeh produktow leezniezyeh. 

Neupro 2 mg, 7 systemow transdermalnyeh: 
seria 47817202, data waznoscl 31-10-2009, 
seria 47887211, data waznoscl 31-07-2008, 
seria 47890207, data waznosci 31-10-2008, 
seria 47890208, daya waznoscl 31-10-2008, 

Neupro 2 mg, 28 systemow transdermalnyeh: 
seria 47817201, data waznoscl 31-10-2009, 
seria 47887203, data waznoscl 31-07-2008, 
seria 47890212, data waznosct 31-10-2008, 

Neupro 4 mg, 7 systemow transdermalnyeh: 
seria 47887408, data waznoscl 31-07-2008, 
seria 47890417, data waznoscl 31-10-2008, 
seria 47890418, data waznosei 31-10-2008, 

Neupro 4 mg, 28 systemow transdermalnyei1: 
seria 47830404, data waznoscl 31-01-2010. 

UZASADNIENIE 
W dniu 28 Iipca 2008r. Glowny Inspektor Farmaceutyczny wydal decyzj~ 351WC/2008 

wycofujaca z obrotu produkty lecznicze Neupro 2 mg i Neupro 4 mg, systemy transdermalne. 
W dniu 29 lipca 2008r. podmiot odpowiedzialny wniosl wniosek 0 uszczeqolowienie decyzji 

351WC/2008 poprzez dodanie numer6w serii wycofywanych przedmiotowych produkt6w 
leczniczych. 

Uwzqledniajac wniosek strony G~6wny Inspektor Farmaceutyczny orzekl jak w sentencji. 

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postepowanla _§,QroJ.ni,~tracyjnego w terminie 14 dni od dnia 

doreczenla niniejszej decyzji, strona moze wyst~dQ ~~4wn"ego Inspektora Farmaceutycznego 
z wnioskiem 0 ponowne rozpatrzenie sprawy. i<~'(~'~"~-'::)_:_"~~':"9.,!:>\ '0_ '" . E'KTOR 
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OTRZYMUJA: \ «-: I "~"'''~ ~ " ,- ,\ -'" , , ,J:{-' ...... 0:> / ,l/
1. strona: Schwarz Pharma Sp. z 0.0., ul. Dolna 21, Q~''!:,~(?-~,t~;:''~J / ,'\., 
2. Minister Zdrowia; \;j '. '........ \,?,:,... ~/. '.';:,"- /
 
3. Prezes Urz~du Rejestracji Produkt6w Leczniczych, ~~rC;.,)w-iilIedycinych"t-~odukt6wBiob6jczych; 
4. Gt6wny Lekarz Weterynarii; ..........., :i;)\ ,/
 
5. Naczelny Inspektor Farmaceutyczny Wojska Polskiego; '-...._..,<0.........- 

6. WIF-wszyscy. 


