
 
 

 Warszawa, dnia 16.11.2016r. 

 

 

 
Szanowni Państwo, 

 

W dniu 10 października 2016 r. Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. 

otrzymały decyzję zmieniającą pozwolenie nr 21674 na dopuszczenie do obrotu 

produktu leczniczego Maxigra Go, Sildenafilum tabletki do rozgryzania i żucia,  25 mg. 

W wyniku tej decyzji Maxigra Go w dawce 25 mg w ekspozycji 1 i 2 tabl. uzyskała status 

produktu leczniczego wydawanego bez przepisu lekarza – OTC, z jednoczesnym 

usunięciem z rejestru ekspozycji 4, 8, 12 tabletek. 

 

Dodatkowo Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. posiadają pozwolenie 

na dopuszczenie do obrotu dla produktu Maxigra Go w dawce 50 mg i 100 mg, 

wydawane wyłącznie z przepisu lekarza (Rp), dla których firma Polpharma wystąpiła 

o zmianę nazwy z Maxigra Go na Sildenafil Polpharma.   

 

W chwili obecnej w obrocie, znajdują się wprowadzone zgodnie z poprzednimi 

pozwoleniami na dopuszczenie do obrotu produkty, zawierające sildenafilum w 

dawce 25 mg (ekspozycja 4 tabl.) oraz w dawce 50 mg i 100 mg (ekspozycja 4 i 8 

tabletek) pod nazwą Maxigra Go (o statusie Rp).  

 

W związku z przedmiotową sytuacją faktyczną Polpharma S.A. podjęła decyzję o 

zwrocie do wytwórcy produktu Maxigra Go (wydawanego z przepisu lekarza -Rp): 

 

Maxigra Go 25 mg x 4 tab do rozgr i żucia (EAN 5909991100308, BLOZ 8045633) 

Maxigra Go 50 mg x 4 tab do rozgr i żucia (EAN 5909991100377, BLOZ 8045643) 

Maxigra Go 100 mg x 4 tab do rozgr i żucia (EAN 5909991100445, BLOZ 8045615) 

Maxigra Go 100 mg x 8 tab do rozgr i żucia (EAN 5909991100452, BLOZ 8045616) 

 

aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości wśród Pacjentów po wprowadzeniu do obrotu 

i rozpoczęciu działań reklamowych dedykowanych preparatowi Maxigra Go w 

kategorii dostępności produktu leczniczego wydawanego bez przepisu lekarza - OTC.  

 

Produkty lecznicze ww. nie posiadają jakichkolwiek wad jakościowych, które 

uzasadniałyby ich wycofanie w rozumieniu obowiązujących przepisów Prawa 

Farmaceutycznego. Jedyną motywacją naszego działania jest w tym przypadku 

dobro Pacjenta i uniknięcie ewentualnych nieporozumień w związku z zaplanowanymi 

działaniami reklamowymi. 

 

Zwrot wyżej opisanych ekspozycji preparatu Maxigra Go (o statusie Rp) odbywa się w 

porozumieniu z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym. Zwrot dotyczy wszystkich 

serii ww. produktów leczniczych.  

    

 



Jednocześnie pragniemy poinformować o możliwości zwrotu ww. produktów z aptek, 

będących Państwa klientem, które na bazie faktur dokonały zakupu ww. produktów. 

Tym samym zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa o poinformowanie wszystkich 

aptek / Państwa klientów o możliwości zwrotu z apteki do danego Dystrybutora 

powyższych produktów (zwrot opakowania niepełnego będzie rozliczny jak pełne 

opakowanie). Bardzo proszę o dokonanie zwrotu ww. produktów na podstawie 

uprzedniej faktury dokumentującej zakup z Zakładów Farmaceutycznych Polpharma  

S.A. – Starogard Gdański.  

 

Prosimy o przesłanie do Państwa bezpośrednich opiekunów / KAM’ do dnia 09.12.2016 

informacji zwrotnej o ilościach opakowań do zwrotu na bazie poniższej tabeli.  

Do 09.12.2016 bardzo prosimy o zwrot do Z.F. Polpharma S.A. – Starogard Gdański 

całego posiadanego zapasu produktów leczniczych: Maxigra Go 25 mg x 4 tab do 

rozgr i żucia, Maxigra Go 50 mg x 4 tab do rozgr i żucia, Maxigra Go 100 mg x 4 tab 

do rozgr i żucia, Maxigra Go 100 mg x 8 tab do rozgr i żucia. 

 

 

Tabela zgłoszenia zwrotu z magazynu Dystrybutora wraz z ilościami opakowań 

zgłoszonymi do zwrotu. 

Maxigra Go 25 mg x 4 tab do rozgr i żucia (EAN 5909991100308, BLOZ 8045633) 

Nr. serii Data ważności Nr. faktury w Z.F. Polpharma S.A. Ilość op. do zwrotu 

    

    

Maxigra Go 50 mg x 4 tab do rozgr i żucia (EAN 5909991100377, BLOZ 8045643) 

Nr. serii Data ważności Nr. faktury w Z.F. Polpharma S.A. Ilość op. do zwrotu 

    

    

Maxigra Go 100 mg x 4 tab do rozgr i żucia (EAN 5909991100445, BLOZ 8045615) 

Nr. serii Data ważności Nr. faktury w Z.F. Polpharma S.A. Ilość op. do zwrotu 

    

    

Maxigra Go 100 mg x 8 tab do rozgr i żucia (EAN 5909991100452, BLOZ 8045616) 

Nr. serii Data ważności Nr. faktury w Z.F. Polpharma S.A. Ilość op. do zwrotu 

    

    

 

 

Z poważaniem, 

Antonina Janicka 

Starszy Krajowy Kierownik ds. Dystrybucji 

Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. 

Tel.: + 48 22 364 64 38 

www.polpharma.com 

 

 

http://www.polpharma.com/


 


