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RAVIMITE TOOTMISE TEGEVUSLOA TAOTLUS

Ravimiametile Sissetuleku kuupäev

1. TAOTLEJA

Nimi ja elu- või asukoht

Isikukood/registrikood Taotleja esindaja nimi

Tel Faks e-post

2. TEGUTSEMISKOHT

Nimi ja aadress

Tel
Faks

e-post Ööpäevaringselt kasutatav telefoninumber

3. TEGEVUSLOA TAOTLEMISE PÕHJUS

__ Esmakordne __ Uuendamine __ Muutmine

Selgitused:

__ Narkootiliste ravimite käitlemine (II nimek.) __ Psühhotroopsete ravimite käitlemine (III ja IV nimek.)

4. TEGEVUSLOAD

4.1 Eelmise/kehtiva tegevusloa number (kui on olemas)

4.2 Hulgimüügi tegevusloa number ja kehtivusaeg (kui hulgimüügiettevõte taotleb ravimite tootmise tegevusluba)

5. TEGEVUSED TEGUTSEMISKOHAS

__ Inimesel kasutatavad ravimid __ Veterinaarravimid __ Mõlemad

__ Valmistamine __ Pakendamine, märgistamine __ Steriliseerimine

__ Kvaliteedi kontroll __ Vabastamine __

__ suukaudsed __ suuõõnde, igemetele __ hammastele __ nahale, transderm.

__ silma __ kõrva __ ninna __ vaginaalsed

__ rektaalsed __ inhaleeritavad __ parenteraalsed __ implantaadid

__dialüüsilahused __ põide, kusejuhadesse __ trahheopulmonaarsed __ endotservikaalsed

__intramammaarsed

__ teised (täpsustada)

__ Steriilsed preparaadid

__ vedelad suuremahulised parenteraalsed ravimivormid

__ aseptiliselt valmistatud

__ lõpus steriliseeritud

__ vedelad väikesemahulised parenteraalsed ravimvormid

__ aseptiliselt valmistatud

__ lõpus steriliseeritud

__ silmaravimid

__ pehmed ravimvormid

__ tahked ravimvormid



__ pakendatud tahkel kujul

__ lüofiliseeritud

__ Biopreparaadid

__ vaktsiinid

__ seerumid

__ verepreparaadid

__ teised (nimetada: hormoonid, inim- või loomse päritoluga ensüümid, geentehnoloogiliselt valmistatud preparaadid)

__ Verekomponendid

__ Mittesteriilsed preparaadid

__ vedelad ravimvormid

__ pehmed ravimvormid

__ tahked ravimvormid

__ üksikannustena (tabletid, kapslid, suposiidid, vaginaalsed preparaadid)

__ mitmeannuselised (pulbrid, graanulid)

__ Ainult pakendamine

__ vedelad

__ pehmed

__ tahked

__ Ainult esmases pakendis ravimite ümberpakendamine

__ Ainult märgistuse muutmine

__ Sissevedu EMP välisest riigist

__ Droogid

6. PÄDEVAD ISIKUD

Pädev isiku nimi

kontaktaadress

Pädeva isiku asendaja nimi

kontaktaadress

Tel

Faks

e-post Tel

Faks

e-post

7. TELLIMUSTÖID TEGEVAD ETTEVÕTTED (kui erinevad andmetest p-s 2)

Nimi, aadress, telefon, faks

Taotleja esindaja allkiri Pädeva isiku allkiri


