
 
 
    

 

14243/665 
09/02/1394 

 دارد

   
  خيابان فخر رازي  نبش خيابان شهيد وحيد نظري سازمان روبروی در اصلی دانشگاه هتران

 غذا و دارو   
  : 66467268-9تلفن     
 : صفحه الكترونيكي سازمان غذاو دارو  
  ز ك  ن ه الكت زشك  ف زش  ان  آ هداشت  د ت   ا

 
                                              

  كد پستي :   1314715311          
  : نمابر     66469142  
http://fdo.behdasht.gov.ir                                                                                           
http://www.mohme.gov.ir 

 

 سازمان �ذا و دارو  
 

 مدير عامل محترم شركت ماهان تارا طب

 نوواشيس ينيب يدر خصوص ست شستشوموضوع:

 سالم عليكم؛
به اطالع مي رساند، توليد و  30/01/1394مورخ  1112احتراماً، بازگشت به نامه شماره 

منوط به رعايت مفاد نامه  SinoWashتوزيع محصول ست شستشوي بيني با نام تجاري 
لذا نسبت به جمع آوري محصول از (پيوست) مي باشد.  12/11/1393رخ مو 135406/665شماره 

داروخانه ها و ارائه گزارش آن به اين اداره كل اقدام الزم صورت پذيرد. در غير اينصورت طبق 
ضوابط و مقررات با آن شركت برخورد خواهد شد و كليه عواقب قانوني بر عهده شركت متخلف 

 مي باشد.   



 

 
 
 
  

 
 

135406/665 
12/11/1393 

 ندارد

    غذا و دارو سازمانخيابان فخر رازي  نبش خيابان شهيد وحيد نظري روبروی در اصلی دانشگاه هتران                                            :1314715311كد پستي 

  66467268-9: تلفن                                                                                                                                                                                
 66469142نمابر :   
  و دارو : غذا سازمانصفحه الكترونيكي                            t.gov.irhttp://fdo.behdash         
  : صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي                                                                                                                http://www.mohme.gov.ir     

 ان �ذا و داروسازم 

 عامل محترم شركت ماهان تارا طب ريمد

 ماهان تارا طبشركت ماهان تارا طب 06/11/93مورخ  يقانون ونيسيكم ياعالم رأموضوع: 
 

 سالم عليكم؛
جلسه كميسـيون قـانوني تشـخيص     بيستمينبه اطالع مي رساند، پيرو آراء   03/10/93مورخ  002بازگشت به نامه شماره  

بـا   ست شستشوي بينـي با درخواست شركت مبني بر توليد  06/11/93مواد بيولوژيك ) مورخ  (صالحيت ساخت و ورود دارو و
مـدارك و مسـتندات مربـوط بـه ملزومـات بسـته بنـدي و         منوط به ارائه پرونده جامع محصول ،، SINO WASH  نام تجاري 

قابل قبول آزمايشگاه كنتـرل و تاييـد سـايت     پاسخو آن شركت محترم ، بسته بندي ملزومات ارائه قرارداد في مابين شركت همچنين 
بديهي است مسئوليت قانوني هرگونه مغايرت در مورد ادعاي مورد نظر بر عهده . گرديدموافقت توليد محصول از جانب اين معاونت 

 /شركت خواهد بود.
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