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CertiÍicate No. / číslocertifikátu| 344l20l9/CGMP

CERTIFICATE OF GMP COMPLIANCE
CERTIFIKÁT sPRÁvľÉVÝRoBNÍ PRAXE

PartI/Čĺstl

lnstitutę for the State Contĺol of Veterinary Biologicals and Međicinesas national competent
authority of the Czech Ręublic issues according to Section 16(2) letter a) item 3 of the Act No. 378lŻ007
Coll., on Pharmaceuticals and Amendments to Several Relatęd Laws in current wording (hereinafter referred to
as ''Act on Phaľmaceuticals No. 37812007 Coll.'') and in accordance with Art. 80(5) of Diľectlve200ll82/EC as
amended, this certificate that to confirm that manufacťuľer

Ústav pro státní kontolu veterinárnĺch biopreparátri a léčivse sĺdlem v Brně jako příslušný uřad Českérepubliky vydává
podle $ ló odst,2 písm. a) bod 3. zÁkonač.3781200-|Sb., o léčivecha o změnách někteých souvisejících ákonů (dále jen ákon
č,. 3781200'1 Sb., o léčivech) a v souladu s článkem 80(5) Směrnice 200l/82lEC, ve mění pozdějšĺch předpisů, tento certifikát,
kteým potvrzuje, že v'_ýrobce

Cayman Phaľma s.ľ.o.
ul. Práce 657
277 11 Neľatovĺce
Czech Republic
IČĺlľo:26499Ż58

site address
místo výroby

ul. Práce 657,277 1l Neľatovice
has beeĺl inspected under the national inspection prograÍnme in accordance with Section 42) |etter c) item 3
of the Decree No. 22912008 Coll. and in accordance with Art. 80(l) of the Directive 200l/82ĺEC as
a manufacturer of active pharmaceutical ingredients no.
ameĺrdeđ,in connection with certificate
00712007|API issued in accordance with Act on pharmaceuticals No. 37812007 Coll.

of

je kontrolován Úsbvem pro státnĺ kontrolu veterinárnĺch biopľeparátů a léčivv pravidelných termĺnech v souladu s ust. $ 42
pĺsm. c) bod 3. vyhlášky č' 229/Ż008 Sb. a v souladu s článkem 80(l) Směrnice 200ll82/EC, ve mění pozdějších předpisů a je

drŽitelem certifikátu výrobce léčivýchlátek reg. ě. 007D007/API vydaném v souladu s ust. $ 70 zákona č. 378/2007 Sb., o
léčivech.

From the knowledge gained during inspection of this manufacturer of active pharĺnaceutical
ingredients, the latest of which was conducted on 13 _ 14/03/2019, it is consideľed that it complies for
activities listed in Paľt II of this certificate with the principles and guidelines of Good Manufacturing

Practice laid down in Part II of the Volumę 4 (EU Guidelines to Good Manufacturing Practice) of the Rules
Goveming Me.dicinal Products in the European Union transposed to lnstitute's Guidelines no. 2003-VYR04. These requironents are same as laid down in ICH Q7a Good Manufacturing Practice for Active
Pharmaceutical Ingredi ents.

Na základě vysledků inspekce výľobce léčivýchlátek, kdy poslední inspekce byla provedena l3. _ 14. bŕema 20l9, Ústav
potwzuje, Že výľobce léčivýchlátek splňuje pro rozsah uvedený v části lI toboto certifikátu poŽadavky správné qirobní praxe
sĺanovené v části II Svazku IV Pokynů pro správnou výrobní praxi zveřejněných Evropskou Komisí v Pravidlech pro léčivé
přĺpravky v Evropské Unii transponovaných do pokynu Ústavu č. 2003-VYR-04, které odpovídají požadavkům definovaným
v ICH Q7a.

This ceľtificate ľeflects the status of the manufactuľing site at the time oťthe inspection noted above
and should not be relied upon to reflect the compliance status if more than three yeaľs have elapsed since the
date of that inspection, after which time the issuing authority should be consulted.
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l'istav pr<l státtlĺ kĺrntĺĺlltl
vel €rinárnĺch
bioplepaĺátů a léčiv

Tento certifikátodráŽi aktuálnĺstav qýrobnĺho místa v době inspekce uvedené výše a jeho platnost je limitována na tři
roky od data této inspekce' Po této době by měla bý platnost certifikátu ověřena u autority, kterájej vydala.

The authenticity of this certificate may be verified with the issuing authońty.
Pravost certifikátu můŽe bý ověřena u autoriý, která jej vydala.

Part II - Scope of the certĺÍicate/ Čĺstu - Ęp výľoby a léčivélátĘ
Chemická výľoba (oestľophan, Supeľphan' Na(*)-Clopľostenol' Na(+)-Cloprostenol)
Chemical Manufactuľĺng (oeĺtrophan, Supoľphan, Na(+)_Clopľostenol, Na(+)-Clopľostenol)

Any restrictions oĺ claľiffing remarks ľelated to the scope of this certificate: none
omezenĺ nebo vysvětlení k rozsahu tohoto ceľtifikátu: żádná

Date of issuinýnatum vydání:
25ĺ03ĺ2019

Name and signature of the authońsed peľson of the
Competant Authoľity of the Częch Republic
Jméno a podpis opľávněné osoby

MVDr. J Bureš
vedoucí sluŽebního uřadu ÚsrvBt
Jiri Bures, D.V.M.
Chief Executive of ÚSKVBL
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