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 ندارد

 تهران روبروي درب اصلي دانشگاه تهران، خيابان فخر رازي، نبش خيابان شهيد وحيد نظري، سازمان غذا و دارو
 1314715311كد پستي:      66469122نمابر:      66467268-9تلفن: 

 

www.fda.gov.ir                                                                                                                                                    

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور

 جمع آوري يوتروپين از بازار مصرفموضوع: 

 با سالم و احترام

در خصوص هورمون رشد تقلبي به اطالع مي رساند به  25/7/94/د مورخ 34127/658عطف به نامه شماره 
 LG lifeواحدي شـركت  Utropin (4يوتروپين (مون رشد با نام تجاري دليل مشاهده نمونه تقلبي فراورده هور

Sciences با شماره سري ساخت UTR14014  تفكيـك   غير قابلدر بازار دارويي و  08.02.2014و تاريخ توليد
 مصرف اعـالم مـي  تا اطالع ثانوي غير قابل  بودن اصل اين دارو از نمونه تقلبي، به منظور انجام پيگيري هاي الزم

لذا الزم است در خصوص جمع آوري فراورده با شماره سري ساخت فوق در اسرع وقت اقـدام مقتضـي بـه     گردد.
 عمل آيد.
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 /د34127/658
25/07/1394 

 ندارد

 1314715311كد پستي:      66469122نمابر:      66467268-9تلفن:    آدرس: روبروي درب اصلي دانشگاه تهران، خيابان فخر رازي
www.fda.gov.ir  تارنما:          info@fda.gov.ir : ايميل        ece@fda.gov.ir سيستم مكاتبات الكترونيك 

 جناب آقاي دكتر پيرصالحي

 آني -آني                                                                                 مدير كل محترم نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر

 يوتروپين غيراصيل در سطح عرضهموضوع: 

 ؛و احترامسالم با 

واحـدي بـا نـام     Utropin (4يـوتروپين ( ا نام و مشخصـات شـبيه   ب تقلبيرساند داروي  بدينوسيله به اطالع مي 
و در بازار مشـاهده شـده اسـت. از     گزارشسامانه رديابي رهگيري و كنترل اصالت سازمان در  LG life Sciencesشركت 

ي آن تنهـا روش تفكيـك اصـل ايـن دارو از تقلبـ     ، اسـت آنجا كه داروي اصل با اين نام و شماره سري ساخت نيز در بـازار  
مقتضي اسـت ضـمن اقـدام و    لذا  ) است.ttac.irسازمان ( "تك تي"از سامانه  تاييداستعالم شناسه اصالت و دريافت پيغام 

هاي ساخت اين دارو مورد بررسي و نتيجه را جهـت   اطالع رساني سريع در اين مورد و ريكال در صورت لزوم، تمامي سري
ست شركت صاحب اين فرآورده بعلت عـدم مراقبـت از فـراورده خـود در بـازار و      اقدام بعدي اعالم فرماييد. در ضمن الزم ا

 مورد سوال و برخورد جدي قرار گيرد. ،اطالع رساني كافي و به موقعگزارش و عدم 

 است.  May 14 08و تاريخ توليد  UTR14014 مشاهده شده سري ساخت
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