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ندارد

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور 
 

با سالم و احترام؛
عطف به نامه شماره ۶۶۵/۴۵۱۳۸ مورخ ۹۸/۰۵/۲۶ در خصوص محلول های پوویدون آیوداین ۱۰ درصد شرکت 

های داروگستر هجرت و دارو درمان سلفچگان به اطالع می رساند محلول پوویدون آیوداین ۱۰ درصد ۶۰ میلی لیتری 

شرکت داروگستر هجرت دارای IRC به شماره 6853106429316595 و محلول پوویدون آیوداین ۱۰ درصد ۲۵۰ 

میلی لیتری شرکت دارو درمان سلفچگان دارای IRC به شماره 5207259028359645 از این اداره کل می باشند. 

الزم به ذکر است خطای ایجاد شده مربوط به نقص موقت سامانه ثبت و پیگیری پروانه ها بوده است که بدینوسیله اصالح 

می گردد. همچنین اتانول ۷۰ درصد شرکت گلریز فاقد هرگونه مجوز از این اداره کل می باشد. مقتضی است اطالع 

رسانی مناسب در این خصوص صورت گیرد./
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ندارد

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

با سالم و احترام؛
در پاسخ به نامه شماره ۶۴/۴/۱۷۲۰ مورخ ۹۸/۵/۷ در خصوص استعالم برخی محصوالت دارویی مشاهده شده در 
داروخانه ها، به اطالع می رساند اتانول ۷۰ درصد شرکت گلریز، محلول پوویدون آیداین ۱۰ درصد(بتادین)۶۰ میلی لیتر 
شرکت داروگستر هجرت و ۲۵۰ میلی لیتری شرکت دارو درمان سلفچگان، فاقد هر گونه پروانه ساخت و کد IRC از این 
اداره کل بوده و لذا توزیع و فروش آنها در داروخانه ها غیر مجاز می باشد و می بایست بالفاصله جمع آوری گردند. 
همچنین الزم است شرکت های توزیع مربوطه در خصوص نحوه ورود این اقالم به سبد توزیع خود پاسخگو بوده و نتیجه 

به این اداره کل اعالم گردد./
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