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 ًذارد

 جىبة آقبی دکتر آراسته

 رئیس محترم هیئت مدیره اوجمه تبالسمی ایران

 دفزاسیزوکس و دفزیپزوى  -باسگشته به اعالم کوبود داروهای دفزوکساهیي هوضوع8 

 سالم علیکن؛

 تِ ٍبِ اطالع هی رساًذ دارٍّای بیواراى تاالسوی کوبَدی ًذاش 16/10/66هَرخ  660311با احتزام، باسگشت بِ ًاهِ شوارُ 

 باشذ.   اس شزکت ّای تَسیغ هزتبط قابل تاهیي هی داًشگاّْای ػلَم پششکی در صَرت پیگیزی هَجَدی دارٍّا کافی است. لذا

 شزکت پخش ًام دارٍ   ًام شزکت

 جابز بي حیاى
DEFEROXAMINE <J.H> 055MG VIAL Total 

 پخش راسی/پخش فزدٍس

 اکسیز
DEFEROXIR® 055MG VIAL Total 

 رٍپخشتَسیغ دا

 شفایاب گستز
DESFERAL® 055MG VIAL Total 

 پخش فزدٍس/شفا آراد

 رًٍاک دارٍ
DESFONAK® 055MG VIAL Total 

 پخش فزدٍس

 آٍُ سیٌا
DEFERASIROX <AVICENNA> 055MG TAB Total 

 پخش فزدٍس

 آٍُ سیٌا
DEFERASIROX <AVICENNA> 005MG TAB 

 پخش فزدٍس

 آٍُ سیٌا
DEFERASIROX <AVICENNA>500MG TAB 

 پخش فزدٍس

 ابَریحاى
ELIRON® 500MG TAB Total 

 تَسیغ دارٍپخش

 ابَریحاى
ELIRON® 005MG TAB Total 

 تَسیغ دارٍپخش

 ابَریحاى
ELIRON® 055MG TAB Total 

 تَسیغ دارٍپخش

 تَسیغ دارٍپخش/ شفا آراد EXJADE® 500MG TAB Total هذاٍا

 هذاٍا
EXJADE® 005MG TAB Total 

 غ دارٍپخش/ شفا آرادتَسی

 هذاٍا
EXJADE® 055MG TAB Total 

 تَسیغ دارٍپخش/ شفا آراد

 اسَُ
OSVERAL® 500MG TAB Total 

 پخش راسی/پخش فزدٍس

 اسَُ
OSVERAL® 005MG TAB Total 

 پخش راسی/پخش فزدٍس

 اسَُ
OSVERAL® 055MG TAB Total 

 پخش راسی/پخش فزدٍس

 DEFERIPRONE (AVESINA) 600MG EC TAB ٌایاٍُ س یدارٍساس
پخش راسی/فزدٍس/سیٌا پخش صى/ 

 دارٍساساى التیام/دارٍگستز یاسیي

 

 رًٍَشت :

 هؼاٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگاُ ػلَم پششکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی سزاسز کشَر  

 سزکار خاًن دکتز قاًغ رئیس هحتزم ادارُ ًظارت بز سًجیزُ تاهیي دارٍ  

 اًن هٌْذس پَرسلطاًی کارشٌاس هحتزم ادارُ ًظارت بز سًجیزُ تاهیي دارٍ  سزکار خ

 جٌاب آقای هٌْذس پاسٍکی دٍالبی رئیس هحتزم ادارُ ًظارت بز ضَابط بْذاشت اًساًی ٍ استاًذارد کاال کیش 

 ؼتی قشن جٌاب آقای هٌْذس قزباًی هذیز هحتزم ضَابط بْذاشتی اًساًی حَسُ غذا ٍ دارٍ هٌطقِ آساد تجاری صٌ

 هؼاٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشکذُ ػلَم پششکی ٍ خذهات بْذاشتی ٍ درهاًی آباداى  

 هؼاٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگاُ ػلَم پششکی ٍ خذهات بْذاشتی ٍ درهاًی تْزاى  

 هؼاٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگاُ ػلَم پششکی ٍ خذهات بْذاشتی ٍ درهاًی فارس  

 ًشگاُ ػلَم پششکی ٍ خذهات بْذاشتی ٍ درهاًی شْیذ بْشتی  هؼاٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ دا

 هؼاٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگاُ ػلَم پششکی ٍ خذهات بْذاشتی ٍ درهاًی شاّزٍد  

 هؼاٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگاُ ػلَم پششکی ٍ خذهات بْذاشتی ٍ درهاًی ایزاى  
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