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Intrekkingslijst 23/09/2019 

Voor niet-conformiteit 

Geneesmiddelen 

Op aanvraag van de firma in samenspraak met het FAGG 

Naam van het product Galenische vorm Registratiehouder Lotnummer(s) Reden 

 

Ranitidine Mylan  150 mg 
CNK 1517 580 
GTIN 05099151911919 

 

28 filmomhulde 
tabletten 

 
Mylan bvba 

 
KM10216A 
KM10316B 
KM10416B 
KM10117A 
KM10217B 
KM10317A 
KM10118A 
KM10218A 
KM10318A 

Onzuiverheid  in het 
actief bestanddeel 

 

Ranitidine Mylan 150 mg 
CNK 1639 772 
GTIN05099151911902 

 

100 filmomhulde 
tabletten 

 

Mylan bvba 
 

KM10316A 
KM10416A 
KM10117B 
KM10217A 

 

Ranitidine Mylan 300 mg 
CNK 1517 564 
GTIN05099151911933 

 

28 filmomhulde 
tabletten 

 

Mylan bvba 
 

KN10717A 
KN10916A 
KN11417A 

 

Ranitidine Mylan 300 mg 
CNK 1639 780 
GTIN 05099151911926 

 

100 filmomhulde 
tabletten 

 

Mylan bvba 
 

KN10516A 
KN10616 

KN10716A 
KN10816A 
KN10117A 
KN10217A 
KN10317 
KN10417 
KN10517 
KN11017 

 

https://sso.apb.be/MoreInformation/recall?Culture=nl-BE
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Naam van het product Galenische vorm Registratiehouder Lotnummer(s) Reden 

 

Ranitidine Mylan 300 mg 
CNK 1639 780 
GTIN 05099151911926 

 
100 filmomhulde 

tabletten 

 
Mylan bvba 

 
KN10617A 
KN10617B 
KN10717B 
KN10817A 
KN10917 
KN11117 

KN11317A 
KN11217 

 

 
Onzuiverheid  in het 
actief bestanddeel 

 

N.B. :  Ranitidine Mylan is enkel gecommercialiseerd op de Belgische markt en NIET in het Groot-Hertogdom-

Luxemburg. 

Luxemburgse groothandels en Luxemburgse apotheken zijn dus NIET betrokken bij deze intrekking.   

Gelieve uw producten zo spoedig mogelijk terug te sturen naar DGO.   
Na 15 november 2019 worden ze niet meer gecrediteerd.  
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 23 september 2019 

 

Beste Groothandelaar, 

We willen u op de hoogte brengen van het feit, dat alle bijlage loten Ranitidine Mylan filmomhulde tabletten (150mg 

en 300mg) die binnen shelf-life zijn, met onmiddellijk effect worden teruggetrokken. 

Deze terugtrekking gaat tot op apothekersniveau. 

Deze actie wordt uitgevoerd in overeenstemming met het FAGG. 

De intrekking komt er naar aanleiding van de identificatie van een nitrosamine onzuiverheid in een ranitidine 

product, dat geproduceerd wordt door een API (active pharmaceutical ingredient) site in Indië. 

Gelieve onmiddellijk alle eenheden van bijlage producten, welke in uw bezit zijn, in quarantaine te plaatsen en terug 

te sturen naar de APB. Op deze voorwaarde zullen de producten terugbetaald worden. Producten dienen voor  

15 november 2019 teruggestuurd te worden. 

Indien u eenheden van deze producten aan een andere groothandel geleverd heeft, gelieve dan een kopie van deze 

brief aan de betrokken groothandel te bezorgen en deze laatste te vragen om niet verkochte verpakkingen aan u 

terug te sturen. 

Wij stellen uw ondersteuning ten zeerste op prijs en verontschuldigen ons voor het ongemak dat deze actie kan 

veroorzaken. Indien u vragen heeft, kan u onze Mylan klantendienst contacteren via het telefoonnummer +32 2 658 

61 00 of via het email adres info@mylan.be 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

Anne Van de Weyer 

Head of Quality, Belgium 

Qualified Person – Responsible Person for Distribution 
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23 september 2019 

 

Beste Apotheker, 

We willen u op de hoogte brengen van het feit, dat alle bijlage loten Ranitidine Mylan filmomhulde tabletten (150mg 

en 300mg) die binnen shelf-life zijn, met onmiddellijk effect worden teruggetrokken. 

Deze terugtrekking gaat tot op apothekersniveau.  

BELANGRIJK : Het is niet nodig om patiënten te contacteren, aangezien het om een terugtrekking tot op 

apothekersniveau betreft. 

De intrekking komt er naar aanleiding van de mogelijke aanwezigheid van een nitrosamine onzuiverheid afkomstig van 

het productieproces van de actieve substantie vervaardigd door de API (active pharmaceutical ingredient) 

productiesite. 

Gelieve onmiddellijk alle eenheden van bijlage producten, welke in uw bezit zijn, in quarantaine te plaatsen en terug 

te sturen naar de APB. Op deze voorwaarde zullen de producten terugbetaald worden. De intrekking dient gesloten 

te worden op 15 november 2019. 

Indien u eenheden van deze producten aan een andere apotheek, kliniek of enige andere relevante partij geleverd 

heeft, gelieve deze laatste dan te contacteren en te vragen om bovenvernoemde acties eveneens door te voeren. 

Vervangende stock van deze producten zal niet beschikbaar zijn totdat het onderzoek volledig werd afgerond. 

Wij stellen uw ondersteuning ten zeerste op prijs en verontschuldigen ons voor het ongemak dat deze actie kan 

veroorzaken. Indien u vragen heeft, kan u onze Mylan klantendienst contacteren via het telefoonnummer +32 2 658 

61 00 of via het email adres info@mylan.be 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Anne Van de Weyer 

Head of Quality, Belgium 

Qualified Person – Responsible Person for Distribution 


