Grodzisk Mazowiecki 09.06.2016 r.
Firma Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. - wytwórca produktu leczniczego Vidotin (peryndopryl), tabletki, 4
mg, Nr Serii H44088D- dobrowolnie zwróciła się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) o wydanie
decyzji o wycofaniu z obrotu serii wydawanego na postawie recepty produktu leczniczego o handlowej
nazwie Vidotin , tabletki, 4 mg.
Vidotin, tabletki, 4 mg: numer serii: H44088D data ważności: 04.2017
Firma Gedeon Richter przestrzega wysokich standardów jakości. Bada swoje produkty nie tylko w procesie
wytwarzania, ale również leki dostępne już w sprzedaży. Wycofanie wyżej wymienionej serii jest związane ze
stwierdzeniem w trakcie długoterminowych badań stabilności niewielkiego spadku zawartości substancji
czynnej do 3,687 mg w tabletce przy wymaganiach specyfikacji 3,800 mg w tabletce.
Zmniejszenie zawartości substancji czynnej w tabletce teoretycznie może mieć wpływ na obniżenie
skuteczności działania produktu leczniczego Vidotin, 4 mg, tabletki, jednakże od chwili zwolnienia produktu
leczniczego na rynek, podmiot odpowiedzialny nie otrzymał żadnego zgłoszenia dotyczącego osłabienia
skuteczności działania tego produktu leczniczego.
W związku z tym, że Gedeon Richter nie akceptuje najmniejszych odstępstw od przyjętych standardów
produkcyjnych i jakościowych, firma podjęła decyzję o wycofaniu serii H44088D z obrotu.
Pacjenci i klienci mający jakiekolwiek wątpliwości lub zapytania mogą zwrócić się bezpośrednio z zapytaniem
na adres:lekalert@grodzisk.rgnet.org lub telefonicznie pod numerem 22 755 96 48.
Aktualnie w obrocie na rynku polskim dostępny jest produkt z innej serii spełniający wszystkie kryteria
jakościowe.
Inne produkty firmy Gedeon Richter zawierające peryndopryl nie wykazują odstępstw od norm jakościowych.
Vidotin , tabletki, 4 mg stosuje się w leczeniu : nadciśnienia tętniczego krwi, w leczeniu objawowej
niewydolności serca oraz w celu zmniejszenia ryzyka incydentów sercowych u pacjentów po przebytym zawale
mięśnia sercowego i (lub) po zabiegu rewaskularyzacji.
Powyższe działania zostały podjęte w celu zapewnienia Pacjentom produktów najwyższej jakości.
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