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 معاون محتزم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان
 

 باسگشت به استعالم در هورد کپسول ههشل هوضوع?

 سالم علیکن؛

ته اطالع هی رساند  14/00/25/ج هورخ 1005/22/31تا احتزام تاسگشت ته ناهه شواره 

ه و ته پیوستت صوتو ز پزوانته ول تو      ت فاقد اعتثار تود-س-21-20فزآورده تا شواره هجوس 

 ههش  شزوت هذوور تزای اطالع و اقدام السم ارسا  هی شود.

ضوناً فهزست فزآورده های طة سنتی دارای هجتوس در صارنوتای ستاسهاى هو تود هتی      

 تاشد.

 رونوشت :

 ناب آقای ههندس قزتانی هد ز هحتزم ضواتط تهداشتی ان انی حوسه غذا و دارو هنطقه آساد صجاری 

 صنعتی قشن  

 هعاوى هحتزم غذا و دارو دانشکده علوم پششکی و خدهات تهداشتی و درهانی آتاداى 

 هات تهداشتی و درهانی صهزاى هعاوى هحتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پششکی و خد

 هعاوى هحتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پششکی و خدهات تهداشتی و درهانی فارس 

 هعاوى هحتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پششکی و خدهات تهداشتی و درهانی شهید تهشتی 

 هعاوى هحتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پششکی و خدهات تهداشتی و درهانی شاهزود 

ناب آقای دوتز تشرگ ساده هد ز هحتزم ضتواتط تهداشتتی ان تانی حتوسه غتذا و دارو هنطقته آساد        

 صجاری صنعتی چاتهار 

 هعاوى هحتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پششکی و خدهات تهداشتی و درهانی ا زاى 

http://www.fda.gov.ir/
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 سازمان غذا و دارو           

                                                                                          

 
 های طب سنتی ایرانمجوز تهیه فرآورده

 

627021/116 

70/70/6036 

 ندارد

 

 

 مهزل :فرآوردهنام 

 باغ داروی سبز سالمت گستر گیتيشرکت : نام متقاضي 00740844 :تلفن
 

 00انتهای اشرفي اصفهاني خیابان سیمون بولیوار خیابان اقبال پور پالک : نشاني

 

  :مورد مصرف متداول در طب سنتي
 برطرف کننده چاقي و ایجاد الغری

  :نحوه مصرف
 .شود لیم رهیعرق ز وانیل کیقبل از غذا با  ساعت میکپسول ن 2ار سه بار در روز هر ب
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 : بسته بندی و مشخصات

 عددی به همراه بروشور در جعبه مقوایي 044کپسول ، 

  انیزن

  انهیراز

 سداب 

  يمانکر رهیز

 مرزنجوش 

  يبوره ارمن

 اشق 

 الک 

 

 .از سه ماه مداوم مصرف نشود شیب :منع مصرف
 .شود یو کبد یویماه ممکن است باعث عوارض کل 0از  شیمصرف ب 

های و آیین نامه 20/40/0038به استناد اصالحیه قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و مواد خوردني و آشامیدني مصوب 
صالحیت ساخت و ورود دارو و مواد )کمیسیون قانوني تشخیص  20/43/0070جلسه مورخ  دهمینویب در مربوطه و تص

شماره  های موجب قبضه گردد که فرآورده فوق با مشخصات مندرج در باال که وجه صدور پروانه آن بمي تموافق( بیولوژیک
رداخت گردیده است لغایت چهار سال از تاریخ صدور پ 2080027440444بانک ملي ایران به حساب  23/48/0070مورخ  020744

 .کارخانه فوق الذکر تهیه و برای فروش و مصرف توزیع گردد/ های مربوطه در البراتوار با رعایت کلیه مقررات و آیین نامه
 

 
   

 

 :شماره مجوز س-4347-70



 

 

 

 

 

 

 

 
 ی مقررات زیر بودهدارنده این پروانه متعهد به اجرا

 .و عدم رعایت آنها موجب لغو پروانه ساخت دارو خواهد شد

 

در صورتیکه ساخت فرآورده مورد این پروانه در مدت یکسال از تاریخ صدور آن صورت نگرفته و به بازار . 6

 .عرضه نگردد پروانه مزبور خودبخود لغو و از درجه اعتبار ساقط است

الملل رسد باید دارای مشخصات مذکور در فارماکوپه بیناین دارو به مصرف می کلیه مواردی که در تهیه. 2

ات مذکور در ـبینی ننموده باشد مشخصاتی پیشـلل مشخصـالموپه بینـبوده و در مواردی که فارماک

معتبر ( با تایید وزارت بهداشت ) ازی ـهای کشور تولید کننده دارو و سایر کتب رسمی داروسوپهـفارماک

 .خواهد بود

مسئول آزمایش و تاریخ عملیات باید  –مسئول تهیه  –کارخانه سازنده  –کلیه اطالعات الزم مقدار اولیه . 0

نمونه برای مدت ( پنج) 6در دفتری که دارای شماره ردیف باشد قید گردیده و از هر سری ساخت حداقل 

 .قابل مصرف بودن محصول نگهداری شود

ی از محصوالت آزمایشهای پیش بینی شده را در مراحل مختلف ساخت انجام داده الزم است برای هر سر. 4

دار تا یکسال پس از انقضای مدت و در مورد سایر داروها برای مدت و مدارک مربوطه را برای داروهای تاریخ

 .سه سال نگهداری نماید

همچنین شماره پروانه ساخت  هر سری از محصوالت باید دارای شماره فنی مخصوص بوده و این شماره و. 6

کننده و عبارت ساخت ایران باید روی اتیکت و بسته بندی دارو بطور مشخص چاپ قیمت برای مصرف –

 .گردد

بسته بندی و روش استعمال و هر نوع تغییرات  –فرم دارویی  –هر نوع تغییر در فرمول و بهای فروش . 1

 .انجام گردددیگر باید با موافقت قبلی سازمان غذا و دارو 

 .گزارش تولید ساالنه هر فرآورده باید در فروردین ماه سال بعد به سازمان غذا و دارو ارسال گردد. 0


