
FDA varuje spotřebitele před nákupem léčivých přípravků na předpis z 
různých kanadských webových stránek, které prodávají padělky  

Dne 30.8.2006 vydala americká léková agentura The Food and Drug Administration 
(FDA) upozornění pro americké spotřebitele, aby nekupovali léčivé přípravky vázané 
na předpis prostřednictvím kanadských webových stránek, a to kvůli zjištění, že 
některé z nich v současnosti prodávají padělky léčivých přípravků. Jedná se o webové 
stránky, které jsou provozovány kanadskými společnostmi Mediplan Prescription Plus 
Pharmacy nebo Mediplan Global Health. Tyto společnosti také nabízejí elektronickou 
preskripci. 

FDA doporučuje spotřebitelům, aby případně již nakoupené léčivé přípravky neužívali, 
protože mohou být nebezpečné. 

Prvotní laboratorní testy odhalily padělky těchto přípravků: Lipitor, Diovan, Actonel, 
Nexium, Hyzaar, Ezetrol, Crestor, Celebrex, Arimidex a Propecia. Z těchto přípravků v 
ČR jsou nebo v nedávné době byly registrovány všechny kromě přípravku s názvem 
Lipitor®. 

Některé z těchto stránek jsou:  

• www.RxNorth.com  
• www.Canadiandrugstore.com  
• www.Rxbyfax.com  
• www.Northcountryrx.com  
• www.Canada-pharmacy.com  
• www.My-canada-pharmacy.com  
• www.NLRX.com  
• www.Canampharmacy.com  
• www.Canada-Meds_For_Less.net  
• www.Canadian-safe.com 

FDA radí zákazníkům těchto stránek, aby využili svého práva reklamovat již koupené 
léčivé přípravky. Dále upozorňuje, že ačkoli se webová stránka může zdát 
důvěryhodnou legální americkou internetovou lékárnou, mnoho současných 
provozovatelů stránek sídlí v jiných zemích než v USA a poskytují neschválené léky z 
nedůvěryhodných zdrojů. 

Například v srpnu 2005 zjistila FDA při své kontrolní operaci zásilek zaslaných do 
USA ze čtyř vybraných zemí (nikoli z Kanady), že téměř polovina těchto léčiv byla 
zaslána do USA za účelem splnění objednávky, kterou si zákazníci elektronicky podali 
na "kanadské" webové stránce. Léčivé přípravky však nebyly zákazníkovi zaslány z 
Kanady, nýbrž z jiné země. Z léčivých přípravků, které byly v průvodní dokumentaci 
uváděny jako "kanadské", nepocházelo celých 85% z Kanady, ale byly zasílány z 27 
zemí celého světa. U velkého počtu těchto přípravků bylo prokázáno, že jde o 
padělky. Výsledkem je zjištění, že některé internetové stránky, tvářící se jako 
"kanadské", prodávají léčivé přípravky pochybného původu, bezpečnosti a účinnosti. 

Americká FDA dále upozorňuje, že padělky léčivých přípravků mohou obsahovat 
neznámou, neúčinnou nebo nebezpečnou látku. Padělek může být toxický nebo 



obsahovat pouze tak malý obsah účinné látky, který nemůže působit léčebně nebo 
naopak tak velký obsah účinné látky, který může být nebezpečný uživateli. 

 


