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S
012

V
Vyřizuje/linkaa
M
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dová/718

Datum
20. 12. 20
013

Sdělení
S
SÚKLL
Státní
S
ústav pro kontrolu
u léčiv inform
muje:
Výrobek
V
NEO
OCIDE GEL, obsahující
o
mjj. oktenidin 0,1 % a feno
oxyethanol 1 %, prezenttovaný jako „antiseptickký
gel
g pro ošetřření drobnýcch poranění, desinfekci a krytí ran, zvlhčuje a po
odporuje hoj ení“,
je léčivým přípravkem,
neboť
n
odpovvídá definici léčivého příp
pravku uvedeené v § 2 od
dst. 1 zákona
a č. 378/20077 Sb., o léčivvech, ve zněn
ní
pozdějších
p
přředpisů (dálee jen „zákon o léčivech“) .
V textu na ob
balu jsou mjj. uvedeny tyyto informacce:
Výrobek
V
NEO
OCIDE GEL jee antiseptickký gel pro oššetření drob
bných poranění, desinfekkci a krytí ra
an, zvlhčuje a
podporuje
p
h
hojení. Je vh
hodný pro ošetření
o
škráábanců, drobných popálenin, spále nin, šití po chirurgickém
m
ošetření,
o
mykóz ústních koutků
k
a neh
htů nebo k d esinfekci ran
n s rizikem následné infeekce (po bodnutí hmyzem
m,
kousnutí
k
apod.). Složkyy výrobku po
p naneseníí vytvoří prrotektivní vrstvu, kteráá chrání pře
ed infekcem
mi
způsobeným
z
i bakteriemi a mikrosko
opickými kvaasinkovými plísněmi. Film napomáhhá vytvořit ideálně vlhkké
prostředí
p
vho
odné pro hojjení a omezu
uje možnost průniku dalšší kontaminace do místa poranění.
Široké
Š
spekttrum účinno
osti: testováním byla ověřená úččinnost pro gramnegattivní (Escherichia coli) i
grampozitivn
g
ní (Staphyloccoccus aureus) bakterie a některé virry; fungicidníí účinnost byyla ověřena na
n mikrobecch
Candida
C
albiccans. Účinno
ost není sníže
ena ani příto mností sekre
etů, nekroticckých tkání nnebo zbytků nečistot.
Rychlý
R
nástup působení a dlouhodob
bý účinek: anntiseptický účinek nastávvá již po 30 ss, virucidní účinek
ú
již po 1
min.
m Bez vzniiku rezistenccí.
Použití:
P
stlaččením dávkovače naneste gel na požžadované míísto a případ
dně jemně roozetřete do tenké vrstvyy.
Ošetřené
O
místo je možno překrýt vh
hodnou nápl astí nebo ob
bvazovým materiálem.
m
A
Aplikaci je možné
m
provésst
opakovaně
o
b
během dne až do zhojení rány.

Výše
V
uveden
ný léčivý příp
pravek tak může
m
být uvááděn na trh,, být přítomen na trhu a v oběhu je
en způsobem
m,
který
k
je v ssouladu s požadavky zá
ákona o léččivech. U uvvedeného lé
éčivého příppravku nebyyla prověřen
na
bezpečnost,
b
jjakost a účin
nnost v rámcci registračníího řízení u Ústavu,
Ú
ani jiným způsobbem upraven
ným zákonem
m
o léčivech.
Tento
T
léčivý přípravek tak nesplňuje požadavky nna bezpečnosst výrobků ve
e smyslu § 3 zákona č.10
02/2001 Sb., o
obecné
o
bezp
pečnosti výrrobků. Tento
o zákon povvažuje ve sm
myslu § 3 odst.
o
2 za bbezpečný výrobek takovvý
výrobek,
v
kteerý splňuje požadavky zvláštních právních přředpisů. Pakk léčivý příppravek, kterrý požadavkky
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stanovené
s
záákonem o lééčivech nesp
plňuje, je třeeba považovvat za nebezzpečný a je třeba ve vzztahu k něm
mu
postupovat
p
podle dalšíích ustanovení zákona o obecné bezpečnostti výrobků. V takovém
m případě je
j
výrobce/oso
v
oba nebo spo
olečnost uvá
ádějící výrobbek na trh nebo
n
distributor povineen na základě § 5 odst. 6
citovaného
c
zzákona stáhn
nout takový výrobek z trrhu a z oběhu.
Rozhodnutím
R
m Ústavu Sp..zn.: sukls53
371/2012, zee dne 26.11.2
2012, byla sp
polečnosti N
Neofyt spol. s r.o., Pražskká
442,
4
281 67 Stříbrná Skkalice, uvádě
ějící tento lééčivý přípravek na trh, uložena poovinnost výše jmenovan
ný
léčivý přípravvek stáhnou
ut z trhu.

Subjekty,
S
které mají naa svém skladě tento l éčivý přípra
avek, který neodpovídáá požadavků
ům zákona č.
č
378/2007
3
Sb
b., o léčivecch, ve zněn
ní pozdějšíchh předpisů, jej musí vrrátit dodavaateli, a nesm
mějí ho dálle
prodávat.
p

MUDr. Mich
haela Hájkovvá
vedoucí oddělen
ní
n reklamo
ou
dozoru nad

