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 سازمان �ذا و دارو 

 سراسر كشور يدرمان يو خدمات بهداشت يمعاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشك

 

عليكم؛  سالم 

با احترام ، با توجه به گزارش دريافت شده از سوي برخي شركتهاي توزيع كننده دارو ، بعضي از مراكز درمـاني و بيمارسـتانها   
آمپول نالوكسان سـاخت شـركت    تعدادي از بچ هاي مبني بر ريكال اين اداره كل 28/5/93مورخ  58486/665عليرغم نامه شماره 
به شركت هاي توزيع خودداري مي نمايند. بدينوسيله بـه اطـالع مـي رسـاند      اين محصول به داليل كمبود دارو توليد دارو، از عودت

ت مصرف وجودخواهد داشت. بنـابراين  استريليزاسيون محصول مورد نظر ، مورد تائيد اين اداره كل نبوده و لذا احتمال خطر در صور
 الزم است همكاري الزم در خصوص جمع آوري با شركتهاي توزيع به عمل آيد.  

الزم به ذكر است از زمان ريكال ، جبران كمبود از طريق واردات دارو در دستور كار قرار گرفته و مجـوز هـاي مربوطـه صـادر     
 /گشته است.
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 كننده دارو عيتوز يشركت ها هيعامل محترم كل ريمد

عليكم؛  سالم 

، بـه علـت ابهـام در پروسـه     توليـددارو  با احترام بدينوسيله به اطالع مير ساند،الزم است محصوالت زير ساخت شركت داروسـازي 
 يون، هر چه سريع تر جمع آوري گشته و جهت ارائه گزارش نهايي ريكال به شركت مذكور عودت داده شوند.استريليزاس

 93025لغايت  93001ميلي ليتر از سري ساخت  2ميلي گرم/در  4/0كسان آمپول نالو .1

 93008لغايت  93001ميلي ليتر از سري ساخت  2ميلي گرم/در  20آمپول دي سيكلومين (سيكلومين) .2

 93016لغايت  93011ميلي ليتر از سري ساخت  2ميلي گرم/در  4برم هگزين ( موكولين)  آمپول .3

 93011لغايت  93001ميلي ليتر از سري ساخت  2ميلي گرم/ در  250آمپول سيتي كولين (تيدي كولين)  .4

 د./ساعت صورت پذير 24با توجه به اهميت موضوع،مقرر فرماييد اطالع رساني جهت اقدام مقتضي ظرف مدت 

 

http://fdo.behdasht.gov.ir/
http://www.mohme.gov.ir/

	äÇáæŸÓÇä1.pdf
	†íæÓÊ 2.pdf

