Warszawa 22.12.2015 r.

Firma Gedeon Richter dbając o jak najwyższą jakość swoich produktów podjęła decyzję o
dobrowolnym wycofaniu z obrotu jednej serii leku antykoncepcyjnego Azalia.
Wytwórca produktu leczniczego Azalia (Desogestrel 0,075mg, tabletki powlekane) - zwrócił się do
Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) o wydanie decyzji w sprawie wycofania z obrotu jednej
serii produktu leczniczego Azalia o numerze: T49482E. Wymieniona seria produktu Azalia była
wstrzymana w obrocie od kwietnia br. (Decyzja 2/WS/2015 z dnia 03.04.2015).
Wniosek Podmiotu Odpowiedzialnego o wycofanie z obrotu aptecznego i hurtowego wskazanej serii
produktu Azalia, podyktowany jest upływającym terminem ważności produktu i ma na celu
pozostawienie w obrocie wyłącznie serii wytworzonych wg nowej technologii.
Wcześniejsze wstrzymanie, a obecne wycofanie, jednej serii leku Azalia (Desogestrel 0,075mg,
tabletki powlekane) ma związek z przeprowadzeniem rutynowych prac kontroli wewnętrznej, które
wykazały rozbieżność w zakresie parametru czystość chromatograficzna.
Stwierdzona rozbieżność nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa stosowania produktu, nie
wpływała na skuteczność antykoncepcyjną leku, ani nie wykazywała działań niepożądanych dla
dziecka matki karmiącej piersią.
Podmiot odpowiedzialny Gedeon Richter Plc. przeprowadził dodatkowe prace rozwojowo –
badawcze dla produktu Azalia, opracował nową technologię wytwarzania, która eliminuje opisane
wyżej zjawisko. Produkty wytworzone wg nowej technologii dostępne są na rynku polskim od
kwietnia br.
Azalia tabletka powlekana to pigułka jednoskładnikowa o niskiej zawartości progesteronu
zawierająca 75 mikrogramów dezogestrelu. Jest to generyczny doustny środek antykoncepcyjny,
który został pierwotnie opracowany do stosowania w trakcie karmienia piersią oraz u kobiet, u
których należy unikać stosowania estrogenów (np. u kobiet palących tytoń w wieku powyżej 35 lat, u
kobiet powyżej 40 roku życia, oraz u kobiet, u których występują pewne schorzenia, takie jak otyłość,
cukrzyca, żylaki kończyn dolnych, nadciśnienie tętnicze lub migreno-podobne bóle głowy).
Dezogestrel to progesteron trzeciej generacji dostępny od 1971 roku, natomiast produkt leczniczy
Azalia firmy Richter został dopuszczony do obrotu w 2008 roku.
Pacjenci i klienci mający jakiekolwiek wątpliwości lub pytania mogą zwrócić się bezpośrednio z
zapytaniem na adres lekalert@grodzisk.rgnet.org lub telefonicznie pod numerem
22 755 96 48 (telefon czynny całą dobę).

Pragniemy podkreślić, że Pacjenci mają zapewniony stały dostęp do leku Azalia, tabletki powlekane,
75 mcg. Aktualnie w obrocie na rynku polskim dostępny jest produkt z innych serii. Wydanie
kolejnego opakowania leku jest możliwe na podstawie recepty.
Zarówno hurtownie jak i apteki mogą bez opóźnień realizować zamówienia nowych serii produktu
leczniczego Azalia.
Wszystkie powyższe działania zostały podjęte w celu zapewnienia Pacjentkom produktów najwyższej
jakości.
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