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 دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب

 شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب

  E669به شماره سری ساخت   Piascledine 133ریکال نمونه   موضوع: 

 سالم علیکم؛

ع مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو به اطال 76/71/26/د مورخ  711691/686با احترام، با توجه به نامه شماره        

وره ارسال آر رنگ فرینشت و تغیکه به علت شکایت از  E669به شماره سری ساخت   Piascledine 911نمونه دریافتي، رساند مي

غیر مورد بررسي قرار گرفت و به علت عدم یکنواختي رنگ کپسول ها در یک بلیستر  شکل ظاهری گردیده است، از نظر رنگ و

نسبت به جمع آوری فرآورده فوق اقدام و از نتیجه اقدامات بعمل آمده این اداره کل را مطلع  لذا در اسرع وقتمي باشد.  قابل قبول

ارسال  اداره کلبه این و اظهار نظر نهائي ورده جهت بررسي آفر قبل و بعد ایندستور فرمایید سری ساخت های   نمائید. ضمناً

 .گردد

 رونوشت :

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

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

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

 مدیر عامل محترم شرکت پورا پخش 

 غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني فارس معاون محترم 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني همدان 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني مشهد 

 ظارت بر ضوابط بهداشت انساني و استاندارد کاال کیش جناب آقای مهندس پازوکي دوالبي رئیس محترم اداره ن

 جناب آقای مهندس قرباني مدیر محترم ضوابط بهداشتي انساني حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتي قشم 

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

 لوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تهران معاون محترم غذا و دارو دانشگاه ع

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني شهید بهشتي 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني شاهرود 


