
                                                                                                    شماره: ........................   
                                                                                                    تاریخ: ...................
                                                        پیوست: .................

۶۶۵/۷۷۶۵۱
۱۳۹۸/۰۹/۰۳

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

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

Perclean موضوع: توزیع غیر مجاز محصوالت شوینده اسیدی و قلیایی

با سالم ؛
        بدینوسیله به اطالع می رساند: محلول های با نام تجاری Perclean که تحت عنوان 
شوینده های اسیدی برای شست و شوی داخلی ماشین آالت و شوینده قلیایی برای ابزار و 
تجهیزات در سطح بیمارستان ها توزیع شده اند فاقد هرگونه مجوز تولید، توزیع و فروش 
می باشند، لذا عرضه آنها در مراکز درمانی خارج از ضوابط اداره کل نظارت بر امور دارو و 

مواد تحت کنترل انجام گرفته است.
       ضروری است مراتب با قید فوریت به همه بیمارستان ها و مراکز درمانی تحت پوشش 
اطالع رسانی شود و محصوالت مذکور نیز جمع آوری و غیرقابل مصرف اعالم گردند. 

همچنین نتیجه اقدامات انجام گرفته به این اداره کل گزارش شود./
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                                                                                                    شماره: ........................   
                                                                                                    تاریخ: ...................
                                                        پیوست: .................

۶۶۵/۳۳۸۶۳
۱۳۹۸/۰۴/۲۵

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

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

موضوع: الزام استفاده از کد فرآورده جهت توزیع محصوالت ملزومات دارویی 

با سالم؛
  پیرو مکاتبات قبلی بدینوسیله به اطالع می رساند: استفاده از کد فراورده در محصوالت 
پاک کننده، شوینده و ضدعفونی کننده های پوست، سطوح و ابزار پزشکی-دارای مصرف 
در بیمارستان ها و مراکز درمانی- که در این اداره کل به ثبت رسیده اند ازامی است، لذا 
توزیع و پخش محصوالتی که فاقد پروانه ثبت و کد فرآورده از اداره کل دارو می باشند غیر 
مجاز اعالم می گردد. خواهشمند است مراتب به بیمارستان ها، مراکز درمانی و داروخانه 

های تحت پوشش اعالم شود./  
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