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 مدیرعامل محترم شرکت پوراطب

 دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب

 شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب

 caltrex calcium 455ریکال فرآورده موضوع: 

 سالم علیکم؛

گاه های مرکز آزمایش 92/5/31/د مورخ  7505/581 و  00/7/39/د مورخ 99852/581شمارههای احتراماً، با توجه به نامه             

 952191و  123798سری ساخت به شماره Caltrex Calcium 455نمونه قرص  ،رساند ميمرجع کنترل غذا و دارو به اطالع 

کشور آمریکا که بصورت ادواری نمونه برداری گردیده توسط آزمایشگاه کنترل غذا و International agenciesتولید کارخانه 

           غیر قابل قبولت و با توجه به آزمایشات انجام شده از نظر زمان باز شدن و سختي دارو مورد بررسي و آزمایش قرار گرف

اقدام و از نتیجه اقدامات بعمل آمده این اداره کل را  فوق با سری ساخت های ریکال فرآوردهمقتضي است نسبت به مي باشد.

رابط درآمدی نزد بانک ملي  0579103220223شماره حساب  مبلغ هفتصد هزار ریال بابت هزینه آزمایش به ضمناً .مطلع نمائید

 .ارسال نمایند اداره کل واریز و رسید آن را به این  85شعبه فخر رازی کد 

 

 رونوشت :

 مسئول فني محترم شرکت پوراطب 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سراسر کشور 

 مل محترم شرکت پوراپخش مدیر عا

 مسئول فني محترم شرکت گسترش بازرگاني داروپخش 

 سرکار خانم دکتر جابری دوست مدیر کل محترم اداره آمار و فناوری اطالعات 

 سرکار خانم مهندس سید صالحي رئیس محترم اداره برنامه ریزی اداره کل فراورده های طبیعي، سنتي و مکمل 

 طلب رئیس محترم اداره مکمل های تغذیه ای اداره کل فراورده های طبیعي، سنتي و مکمل  سرکار خانم مهندس مرشد

 جناب آقای مهندس عبداللهي کارشناس محترم اداره کل فراورده های طبیعي، سنتي و مکمل 

 گسترش بازرگاني داروپخش شرکت گسترش بازرگاني داروپخش 

 خدمات بهداشتي و درماني آبادان  معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکي و


