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ندارد

کلیه معاونین محترم  غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
سراسر کشور

موضوع: پیرو خبر جمع آوری کپسول اکوفان 

با سالم و احترام؛
  پیرو عدم انعکاس صحیح موضوع نامه شماره ۶۶۵/۷۴۳۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳  به اطالع می رساند،  دستور جمع آوری کپسول 
اکوفان با شماره بچ  E270A2 و تاریخ انقضا۲۰۱۹/۰۹/۳۰ مربوط به نمونه تقلبی موجود در بازار بوده که با برچسب اصالت تقلبی 

و جعل شماره بچ، تاریخ انقضا و GTIN محصول، در سطح عرضه به صورت غیر قانونی توزیع گردیده است.
   الزم به ذکر است محصول اکوفان با شماره بچ  E270A2 و تاریخ انقضا۲۰۱۹/۰۹/۳۰ به تعداد محدودی با مجوز رسمی این 
اداره کل توسط شرکت پوبر در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ وارد شده و به طور قانونی توسط شرکتهای پونل برسام و دی دارو امید تا پایان 

سال۱۳۹۶ به داروخانه ها توزیع گردیده است.
  لذا تاکید می گردد در صورت مشاهده محصول با شماره بچ و تاریخ انقضا مذکور ،اصالت آن از طریق سامانه  TTAC استعالم 
گردد و در صورت عدم  تطابق با اطالعات مندرج در سامانه، محصول تقلبی محسوب می گردد و مقتضی است مطابق ضوابط و 

مقررات جاری اقدام الزم مبذول و نتیجه در اسرع وقت به این اداره کل اعالم گردد.
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سرکار خانم دکتر خانوی
مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 

موضوع: ارسال پاسخ- کپسول اکو فان  

سالم علیکم؛
                     احتراما"، بازگشت به نامه شماره ٦٦٥/٦٦٦٣٧/د مورخ ٩٧/٧/٢٥ به اطالع می رساند نمونه دریافتی کپسول اکو فان  

به شماره سری ساخت E270A2 و تاریخ انقضای 2019/9/30 که به منظور بررسی از سطح داروخانه ها نمونه برداری گردیده  

توسط آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت و با توجه به آزمایشات انجام شده از نظر ترکیب و 

میزان مواد موثره مورد تایید نمی باشد.۸/٢/ن
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آنی

کلیه معاونین محترم  غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
E270A2 موضوع: دستور جمع آوری کپسول اکوفان با شماره بچ

با سالم و احترام؛
     به اطالع می رساند، با عنایت به" نامه ۶۸۵/۷۰۹۴۱/د مورخ ۸/۷/ ۹۷ مدیرکل محترم آزمایشگاه های 
مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی"  کپسول اکوفان با شماره بچ  E270A2 وتاریخ انقضا 
۲۰۱۹/۰۹/۳۰ شرکت پوبر که توسط شرکت پخش سراسری دی دارو امید توزیع گردیده است تقلبی  
است و هیچ گونه مجوزی اعم از توزیع و فروش از این اداره کل ندارد. مقتضی است دستور فرمایید برای 
جمع آوری فرآورده مورد اشاره از سطح عرضه اقدام الزم و فوری مبذول و نتیجه اقدامات انجام شده در اسرع 

وقت به این اداره کل ارسال شود.
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