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 جناب آقای دکتر عبده زاده

 دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا دارو مدیر کل محترم

 درخواست جمع آوری شامپوهای ضد شپش موضوع:

 

 و احترام؛ با سالم

 

 به نال شپش ضد شامپو موردجنابعالی در 01/02/31  مورخه  39939/995شماره   نامه به بازگشت در  

 و ابالغ کننده تولید کارخانه به کل اداره آن دستورات میرساند اراستحض به04990/00 ساخت شماره

 ها لیبل در شپش ضد کلمه حذف و اصالح ، آوری جمع به نسبت ماهه یک زمانی مهلت  در گردید مقرر

نمایند. لذا خواهشمند است دستور فرمایید معاونت  اقدام معاونت این نظر زیر بندی بسته های جعبه و

 سراسر کشور در این مورد همکاری های الزم را مبذول فرمایند.های غذا داروی 
 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت : 

  و دستور اقدام الزمسراسر کشور جهت استحضار علوم پزشکیهای محترم غذا و دارو دانشگاه  ینمعاون



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

                                                                                                                                    تاریخ:  ......................
                                                                                                                                    پیوست: ....................
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۶۶۵/۹۴۶۹۶
۱۳۹۷/۱۰/۱۷

ندارد

ریاست محترم کارخانه پنبه هیدروفیل و باند وگازتبریز
موضوع:  درخواست جمع آوری شامپو های ضد شپش

با سالم ؛

     بازگشت به نامه شماره ۱۰۵۴۳ تاریخ ۹۷/۱۰/۱۶ آن شرکت به اطالع می رساند: با توجه به تعهد ارائه شده ضروری است در بازه 
زمانی حداکثر یک ماهه نسبت به جمع آوری هرگونه محصول با نام تجاری نال (shampoo+Anti lice Oil) که تحت عنوان  
ضد شپش تولید و توزیع شده است -با هماهنگی و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی تبریز- اقدام و گزارش دقیق آن را 

بالفاصله به این اداره کل اعالم نمائید.

     بدیهی است استفاده از عنوان یا تبلیغات ضد شپش بر روی برچسب (لیبل) ظرف محصول، طرح جعبه و یا برگه راهنما بدون 
داشتن پروانه ساخت از این اداره کل غیر مجاز و ممنوع و آن شرکت تنها مجاز به تولید و عرضه فراورده مطابق با پروانه محصول 

می باشد./
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