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ندارد

مدیر عامل محترم شرکت اکتوورکو
 

با سالم و احترام؛
 Hetero در ماده موثره لوزارتان تولیدی شرکت NMBA پیرو دریافت گزارش مراکز بین المللی مبنی بر وجود ناخالصی
کشور هند، مقرر فرمایید نسبت به ریکال قرص لوزارتان پتاسیم ۵۰ میلی گرمی و قرص ترکیبی لوزارتان پتاسیم/ هیدروکلروتیازید 
۵۰/۱۲.۵ میلی گرم و ۱۰۰/۱۲.۵ میلی گرم و ۱۰۰/۲۵ میلی گرم و ۱۰۰/۱۲۵ میلی گرم (تمام سری ساخت های با منبع  فوق) 

اقدام فوری مبذول و نتیجه به این اداره کل ارسال گردد./

رونوشت :
سرکار خانم دکتر خیراندیش مدیرکل محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت  :بازگشت به نامه شماره ۶۵۸/۳۵۵۰۱/د 

مورخ ۹۸/۰۴/۱۱ جهت اطالع 
جناب آقای دکتر شعیبی مشاور محترم ریاست ،سرپرست محترم روابط عمومی و سخنگوی سازمان غذا و دارو :جهت اطالع و دستور 

بارگذاری در سایت سازمان غذا و دارو جهت توقف صدور مجوز واردات ماده فوق از منبع مذکور 
سرکار خانم دکتر عرفانیان رئیس محترم اداره مواد اولیه دارویی 

جناب آقای دکتر کریمی رئیس محترم اداره بازرسی فنی 
جناب آقای سومعه 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 
سرکار خانم مهندس نانوایی مدیرکل محترم غذا ،دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم 

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

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود 

جناب آقای مهندس کوچکی کورکاء مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران 

جناب آقای دکتر بزرگ زاده مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری 

جناب آقای مهندس صباغان دبیر محترم هماهنگی سالمت قطب مناطق آزاد 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایالم 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جهرم 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بجنورد 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خمین 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کهگیلویه و بویراحمد 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بهبهان 

مدیرمحترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گراش 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دزفول 

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایرانشهر 
جناب آقای سومعه 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 الرستان 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین 

مدیر محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ساوه 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم 

مدیر محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز 

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور (اهواز) 

جناب آقای دکتر یادگاری مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو 
جناب آقای مهندس غفاری مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس 

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب 
جناب آقای دکتر موسوی سندونی مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی اروند 

معاون محترم غذا و دارو معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسد آباد 
مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام 
مدیر محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی 

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال 
جناب آقای موجبی متصدی محترم امور دفتری 
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جناب آقای دکتر مهرعلیان
سرپرست محترم  اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل

FDA هند توسط Hetero موضوع: در خصوص ریکال فرآورده لوزارتان با منبع

با سالم ؛
با احترام، به استحضار می رساند، طبق ریکال صادر شده از سوی سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA)، در تاریخ ۲۶ ژوئن 
سال جاری، شرکت دارویی Macleods، به صورت داوطلبانه اظهار نموده است، قرص لوزارتان پتاسیم ۵۰ میلی گرمی و قرص 
ترکیبی لوزارتان پتاسیم / هیدروکلروتیازید ۱۲/۵ /۵۰ میلی گرم و ۱۰۰/۱۲/۵ میلی گرم و ۱۰۰/۲۵ میلی گرم، به علت وجود مقادیر 
غیر قابل قبول N-Nitroso-N-methyl-4-Aminobutyric acid (NMBA) در مواد اولیه (API) عرضه شده توسط 

شرکت  Hetero هند مشاهده شده، ریکال گردد. (تصویرپیوست)

لذا با توجه به تجویز و مصرف گسترده این فرآورده، در بیماران قلبی عروقی، خواهشمند است، دستور فرمایید، اقدامات 
الزم جهت بررسی احتمال استفاده از ماده اولیه لوزارتان شرکت Hetero هند توسط شرکت های دارویی ایرانی تولید کننده و وارد 
کننده این فرآورده، با قید فوریت صورت گرفته و نتایج بررسی های انجام شده، به منظور انتشار اطالعیه دارویی، در خصوص رفع 

پرسش های احتمالی و آگاهی همکاران جامعه پزشکی، در اختیار دفتر متبوع قرار گیرد. 
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