
In atentia pacientilor tratati cu medicamentul 
Pegasys (peginterferon alfa-2a) 180 μg/0,5 ml seringă preumplută 

si a profesionistilor din domeniul sanatatii 
 

Ca urmare a informatiilor primite de Agentiei Nationale a 
Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) cu privire la 
posibilitatea existentei pe piata farmaceutica din Romania a unor cutii falsificate 
prevazute cu eticheta Pegasys 180 μg/0,5 ml soluţie injectabilă în seringă 
preumplută (peginterferon alfa-2a), 

va atragem atentia asupra necesitatii inspectiei vizuale a medicamentului 
inainte de administrare, deoarece medicamentul falsificat prezintă următoarele 
diferenţe uşor de observat faţă de medicamentul original Pegasys:  
 

• dispozitivul de administrare este o seringă din plastic (spre deosebire de 
medicamentul original, a cărui seringă este din sticlă)  

 
• capacul protector al acului este de culoare neagră (spre deosebire de 

medicamentul original, al cărui capac protector pentru ac este de culoare gri)  
pistonul este de culoare albă (spre deosebire de medicamentul original, al 

cărui piston este de culoare roşie)  
 
• pe cutia produsului falsificat nu apar codul de culori şi codul de bare  

 
Seringă falsificată:  
 

 
 
Seringă originală: 
  

 
 
Cutie falsificată:  
 

 



 
Cutie originală:  
 

 
 
In caz de suspiciune de falsificare adresati-va imediat medicului dumneavoastra,  
sau direct Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale. 
 
Acţiuni necesare din partea profesionistului din domeniul sănătăţii  
Dacă deţineţi orice produs pe care îl suspectaţi de falsificare sau a cărui 
autenticitate nu o puteţi confirma, sau dacă suspectaţi faptul că unui pacient i s-
ar fi putut elibera un produs falsificat, trebuie să contactaţi imediat Agenţia 
Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, la adresa:   
 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale,  
Str. Aviator Sănătescu, Nr. 48, Sector 1, Bucureşti, România,  
Tel: + 4 0757 117 259  
Fax: +4 0213 163 497  
e-mail: cringuta.braiescu@anm.ro; contrafacere@anm.ro  
 
Este important să păstraţi produsul pe care îl suspectaţi de falsificare pentru 
investigaţii ulterioare si sa-l predati la ANMDM. 
 
Pana in prezent, cutiile falsificate identificate au inscriptionate numerele a 3 serii 
ale medicamentului original Pegasys, respectiv: 
B3008B03; B1297B11; B1299B03. 
  
 
 


