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CERTYFIKAT GIIP

część l

Wydany na podstawie inspekcji przeprowadzonej zgodnie z Ań' 111(5) Dyrektywy 2o01l83/Ec
z pÓan. zm.

Główny Inspektor Fafmaceutyczny
/oĘan Komp€tonhy/

potwierdza co następuje:

Air Products Sp. z o.o.
ul. Pory 59, 02-757 Warszawa, POLSXA

miejsce wytwaazania

Air Products Sp. z o.o.
u|. waryńskiego 7' 47.220 KędzieJzyn-Roź|e' PoLSKA

był poddany inspekcjizgodnie z ogó|nokrajowym programem inspekcjiw związku z zezwo|eniom
na wytwa.zanie nr G|F.|W"400/0061/01/l75/zw72l14 i zgodnie z Ań' 40 Dyrektwy 2001/83VEc
imp|ementorvanej do Ustawy z dnia 6 wześnia 2001 r' _ Prawo farmac€utyczne (Dz. u. z 2008 r'
Nt 45' poz. 271 , z póżn. zrn'| '

Na podstawie inspokcji p|zeprowadzonej w dniach 06''0705/2014 stwierdfono, Źe Wytu/órca
spełnia wyrnagania Dobrgj Plaktyki Wytwarzania zawańe w Dyrektywie 2003/94/Ec.

cońt,fikat ten j6st potwierdzeniem zgodnoŚci warunków wytwarzania z wymaganiami Dobrej
Praktyki Wytwa.zania' stw|erdzonej w czasie trwania Wyżej wymienionej inspgkcji. ceMikat nie może
być wykozystywany do potwierdzania slatusu G|\4P po upływje 3 |at od daty ostatniego dnia inspekcji'
Po upływie tego okresu wytwó.ca ma obowiązek skontaktować się z GłóWnyłn |nsp€ktorem
Farmaceutycznytn.

ceMkat jest ważny w}.łqcznie ódy jest okafywany w ca|ości' na którą składa.ią się część 1 i 2
wraz ze wszystkimi sbonami.

Autentyczność cćMkatu może być EudraGMP. Jeże|i ceMkat nie
Farmaceutycznym.jest w niej dostępny' należy skontaktowal'g
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Inapoktor FarmaceutycznY
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Produkty |eczn|czo przeznacŹone d|a |udi

l oPERACJE wYTwÓRczE
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