Wycofanie serii:
Acidum Folicum Richter, 5 mg, tabletki; numer serii: H45064A data ważności: 05.2016.
Acidum Folicum Richter, 5 mg, tabletki; numer serii: H41042A data ważności: 01.2016.
Acidum Folicum Richter, 5 mg, tabletki; numer serii: H45065A data ważności: 05.2016.

Najczęściej zadawane pytania przez pacjentów:
Jestem w ciąży i stosuję Folik 0,4 mg. Czy istnieje związek z wycofaną serią Acidum Folicum
i stosowanym przeze mnie lekiem Folik?
Nie ma związku, są to dwa różne produkty. Wycofanie dotyczy tylko ww. serii wydawanego
wyłącznie na receptę produktu leczniczego Acidum Folicum Richter, 5 mg, tabletki.
Jestem w ciąży i stosowałam produkt Acidum Folicum Richter z wycofanej serii w dawce
5 mg. Czy przekroczenie norm zanieczyszczeń może mieć wpływ na organizm człowieka,
w szczególności na rozwój dziecka?
Analiza medyczna potwierdza, że wycofane serie leku są nadal bezpieczne do stosowania
u wszystkich pacjentów, w tym również dla kobiet w ciąży, dla matek karmiących piersią i ich
dzieci. Firma Gedeon Richter zwróciła się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego
o wycofanie trzech serii z obrotu, ponieważ dla jednej serii (H45064A) produktu otrzymano
wynik poza specyfikacją i dla 2 wynik na granicy specyfikacji. Wynik poza specyfikacją nie
oznacza zagrożenia dla Pacjenta.
Co to jest lek Acidum Folicum i w jakim celu się go stosuje?
Lek Acidum Folicum Richter jest produktem leczniczym wydawanym wyłącznie na receptę.
Jest to produkt leczniczy zawierający kwas foliowy, zaliczany do witamin z grupy B. Witamina
ta jest szczególnie ważna dla prawidłowego tworzenia się komórek krwi w szpiku kostnym.
Niedobór kwasu foliowego może się objawiać miedzy innymi niedokrwistością. Wskazania do
stosowania leku Acidum Folicum Richter to: profilaktyka i leczenie niedoboru kwasu

foliowego w organizmie w przewlekłych chorobach krwi, przewlekłym niedożywieniu,
alkoholizmie, u chorych leczonych dializą oraz u kobiet stosujących antykoncepcję.
Co to znaczy wynik poza specyfikacją?
Każdy produkt leczniczy posiada listę wymagań jakie powinien spełniać, zawarte są one
w dokumentacji rejestracyjnej. Wymagania te nazywamy specyfikacją. Wynik poza
specyfikacją oznacza wynik przekraczający te wymagania ale nie oznacza to, że przekracza
margines bezpieczeństwa dla Pacjenta.
Z jakiego powodu lek został wycofany z aptek?
Wycofanie ww. serii produktu leczniczego Acidum Folicum Richter, 5 mg, tabletki jest
związane z powstałą niezgodnością w stosunku do wymagań formalnych zawartych
w dokumentacji rejestracyjnej. W wyniku badań Firma stwierdziła niewielki wzrost ilości
zanieczyszczenia ponad wartości wymagane w specyfikacji zawartej w dokumentacji
rejestracyjnej leku w przypadku jednej serii (H45064A) i dla pozostałych serii wynik na
granicy specyfikacji. Wycofanie nie dotyczy wykrycia nowego zanieczyszczenia a jedynie
minimalnego wzrostu poziomu dopuszczalnego zanieczyszczenia. Biorąc pod uwagę fakt, iż
uzyskane wyniki dla wycofanych serii jedynie nieznacznie przekraczają dopuszczalną wartość
lub są na granicy wartości zawartych w specyfikacji, skuteczność jak i bezpieczeństwo
produktu leczniczego Acidum Folicum Richter, 5 mg, tabletki są nadal zachowane.
Jaką datę produkcji posiadają wycofane serie?
Wycofane serie produktu leczniczego Acidum Folicum Richter, 5 mg, tabletki o numerze
H45064A oraz H45065A wyprodukowane zostały w maju 2014 roku i posiadają termin
ważności do 05.2016 r. Seria H41042A wyprodukowana została w styczniu 2014 roku i
posiada termin ważności do 01.2016.

Co powinnam/powinienem zrobić z posiadanym opakowaniem wycofywanych serii?
Pacjenci, którzy są w posiadaniu ww. serii leku mogą dokonać zwrotu w aptekach na terenie

całego kraju. Wydanie kolejnego opakowania leku jest możliwe na podstawie recepty.
Aktualnie w obrocie na rynku polskim dostępny jest produkt z innych serii spełniających
wszystkie kryteria jakościowe.
Czy Gedeon Richter zamierza przyjmować zwroty produktów od pacjentów?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad
i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów
medycznych produkty lecznicze są wycofywane tylko z hurtowni farmaceutycznych i aptek.
Stąd przyjmowanie zwrotów bezpośrednio od pacjentów przez producenta nie jest możliwe.
Apteki są zobowiązane do przyjęcia od bezpośrednich odbiorców zwrotów produktów
leczniczych w przypadku procedury wycofania z obrotu, przepisy nie narzucają na apteki
obowiązku zwrotu kosztów za zakupione przez pacjenta produkty lecznicze podlegające
procedurze wycofania.
Jaki był rodzaj badania, na podstawie którego zostały wycofane serie?
W związku z zaobserwowaniem w długoterminowych badaniach stabilności wzrostu
zanieczyszczenia, wykonano badania czystości chromatograficznej prób archiwalnych
produktów w terminach ważności. W związku z otrzymaniem wyniku poza specyfikacją dla
serii H45064A, a dla pozostałych 2 serii wynik na granicy specyfikacji Firma podjęła decyzję o
zwróceniu się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wycofanie serii z obrotu.
Co to są badania stabilności?
W celu zapewnienia właściwej jakości produktów przez cały okres ważności leku, producenci
okresowo powtarzają badania jakościowe dla wybranych serii znajdujących się już w obrocie.
Co to znaczy zanieczyszczenie niezidentyfikowane?
We wszystkich produktach leczniczych występują w niewielkich ilościach zanieczyszczenia
pochodzące z naturalnego rozkładu substancji czynnej. Dopuszczalne limity dla tych
zanieczyszczeń określa Farmakopea Europejska (dokument zawierający wymagania
dotyczące substancji leczniczych w Europie). Dla głównych zanieczyszczeń Farmakopea

Europejska określa dokładnie ich strukturę a ponadto dopuszcza określoną ilość
zanieczyszczeń dodatkowych (niezidentyfikowanych). W produkcie leczniczym Acidum
Folicum Richter, 5 mg, tabletki, wykryto wzrost poziomu niezidentyfikowanego
zanieczyszczenia, które następnie zostało poddane szczegółowej analizie chemicznej, na
podstawie której określono, że badanym związkiem jest kwas

9-oxyfoliowy będący

pochodną kwasu foliowego.
Pacjenci i klienci, którzy mają jakiekolwiek pytania, mogą kontaktować się pod numerem
telefonu (22) 755 96 48 lub wysyłać je na adres mailowy: lekalert@grodzisk.rgnet.org

