
 

 
 
 
  

 
 

96486/665 
21/08/1393 

 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                            http://fdo.behdasht.gov.ir         
  : صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي                                                                                                                http://www.mohme.gov.ir     

 سازمان �ذا و دارو 

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

  

عليكم؛  سالم 

ميلي  3اين اداره كل مبني بر جمع آوري آمپول گرانيسترون  10/4/93مورخ  37134/665بااحترام، بازگشت به نامه شماره 
و  L051301كره جنوبي بـه شـماره سـري سـاخت      كشور BC World pharm) ساخت شركت Gratrilميلي ليتر ( 3گرم در 

به زبان كره اي، به اطالع ميرساند تمـامي آمپـول هـاي     مپولبه علت درج مشخصات دارو روي پوكه آ 03/10/2016تاريخ انقضاي 
گرفتـه   قرار جمع آوري شده از سري ساخت فوق ،با مجوز اين اداره كل،مورد برچسب زني مجدد به زبان انگليسي روي پوكه آمپول

 و لذا توزيع و فروش آنها از طريق شركتهاي توزيع داروپخش و پخش هجرت بالمانع خواهد بود.  

الزم به ذكر است جهت عمليات برچسب زني مجدد به ناچار جعبه هاي آمپول باز شده و لذا برچسـب اصـالت از يـك سـمت     
 آسيب ديده است./

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


 

 
 
 
  

 
 

37134/665 
10/04/1393 

 ندارد

   غذا و دارو سازمانخيابان فخر رازي  نبش خيابان شهيد وحيد نظري                                             :1314715311كد پستي 

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

 سازمان �ذا و دارو 

 داروپخش يعامل محترم شركت گسترش بازرگان ريمد

 سترونيآمپول گرانموضوع: 

عليكم؛  سالم 

 BCWORLDميلي ليتر ساخت شـركت   3ميلي گرم در 3با احترام،بدينوسيله به اطالع مي رساند الزم است آمپول گرانيسترون 
PHARM  كشور كره جنوبي به شماره سري ساختL051301  به علـت درج مشخصـات دارو روي   3/10/2016و تاريخ انقضاي،

پوكه آمپول به زبان كشور سازنده،و عدم الصاق برچسب فارسي يا انگليسي (كه موجب بروز خطا در مصرف فراورده مي گردد)،هرچه 
 سريع تر جمع آوري گشته و نتيجه نهايي ريكال ظرف مدت يك هفته به اين اداره كل ارسال گردد./

 

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