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۶۶۵/۷۱۲۷۸
۱۳۹۷/۰۸/۰۲

ندارد

تهران، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
   تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸     نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲     کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir

مدیر عامل محترم شرکت البرز دارو

با سالم و احترام؛
با توجه به گزارش بازدید کارشناسی مورخ ٩٧/٧/٢٩ در خصوص بررسی شکایت مربوط 
به سختی نامناسب و خرد شدن قرص متورال ۵۰ ساخت آنشرکت مقرر فرمایید سری 
ساختهای ۱۶۶٢۸،۱۶٧۵۰ و ۱٧۸۸۸ از سطح عرضه جمعآوری و گزارش مربوطه پس از ٢ 

هفته و پس از  ۴ هفته به این اداره کل ارسال گردد.

رونوشت :
سرکار خانم دکتر معین کارشناس محترم اداره بازرسی وفنی 

جناب آقای دکتر محمدی کارشناس محترم اداره بازرسی و فنی 
مدیرعامل محترم شرکت پخش رازی 
مدیرعامل محترم شرکت پخش البرز 

جناب آقای مهندس پازوکی دوالبی رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد 
کاال کیش 

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران 

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس 

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
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بسمه تعالی

معاونت غذا و دارو                << سال  حمایت از کاالی ایرانی>>

fd.mazums.ac.ir : نشانی : ساری - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساختمان شماره ۲- طبقه ۲ - نشانی الکترونیکی
تلفن : ۳۳٠٤٤٤٤۳ - ٥۷ و ۳۳٠٤٤٤٥۲ - ١۶  الی ۳۳٠٤٤٠١۳  نمابر : ۳۳۳۶۲۳٤۲ - ٠١١

شماره : ...............................

 تاریخ : ...............................

 پیوست: ..............................

مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو

سالم علیکم
    احتراما"، به پیوست تصویر گزارش "شکایت از فرآورده دارویی" شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان آمل مبنی بر سختی نامناسب و خرد شدن قرص متوپرولول ۵۰ میلیگرم 
(متورال) ساخت شرکت داروسازی البرز دارو به شماره بچ ۱۷۸۸۸ و تاریخ انقضاء 
۲۰۱۹/۱۲/۰۷، به همراه نمونه مذکور، جهت بررسیهای دقیقتر و اوامر مقتضی ارسال 

میگردد.
خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و این دانشگاه را از نتیجه 

مطلع نمایند.

رونوشت:
مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل .......................جهت استحضار 

٤/٥٤٠١/غ/ص
١۳۹۷/٠۶/۲۷

_دارد_
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