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

موضوع: بازگشت به استعالم دو فرآورده دارویی شرکت ارمغان سبز آراز طب با نام های آراپیس و آراپیکا و شربت کامی کام

با سالم و احترام؛
    بازگشت به نامه شماره ٩٨/٣٣/٥٩/٥٨٢٢ مورخ ٩٨/٠٧/٢٤ درخصوص استعالم فرآورده های شربت کامی کالم و  کپسول 

آراپیس و آراپیکا شرکت ارمغان سبز آراز طب به اطالع می رساند:

پیرو نامه شماره ۶۶٥/٧۶٩۱ مورخ ٩٨/٠٢/٠٩ شربت کامی کالم ۱۲۰ میلی لیتری با کد IRC:8835079070741626 و ادعای  -۱
درمانی "ضد نفخ، آنتی اسپاسمودیک و ضد دردهای کولیکی در کودکان و نوزادان" تا تاریخ ۱٤٠٢/٠٢/٠٩ از شرکت 
گلچکان خراسان( زمانی) دارای مجوز تولید از این اداره کل می باشد. الزم به ذکر می باشد پیرو نامه شماره  ۶۶٥/٥٤٢۶٥ مورخ 
٩٧/٠۶/۱٤ فرآورده ی گیاهی شربت کامی وی از شرکت دارویی کسری سرشت پارس وابسته به گلچکان خراسان، تاکنون هیچ 

گونه مجوزی اعم از تولید، واردات، توزیع و عرضه از این اداره کل دریافت ننموده است.
فرآورده ی سنتی  با نام سورنجان به صورت کپسول ۵۰۰ میلی گرمی و بسته های ۶٠ عددی با ادعای درمانی نافع در درد  -٢
مفاصل با کد IRC:3217477533196119 تا تاریخ ۱٤٠۱/٠٥/۱٧ از شرکت ارمغان سبز آراز طب دارای مجوز تولید از این اداره 

کل  می باشد و ذکر هرگونه نام تجاری آراپیس و آراپیکا روی محصول از نظر این اداره کل مورد تایید نمی باشد.
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بلوارکشاورز-خیابان  قدس
خیابان طالقانی-پالک ۵۸۸

تلفن         ۶۶۴۹۵۹۸۹
فکس     ۶۶۴۱۲۶۵۳

ساعت: ١٧:٠٨

سرکار خانم دکتر خانوی

مدیرکل محترم امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو

با سالم و احترام

   ضمن ارسال نامه شماره ٩٨/١١/٢/٨٥١ مورخ ١٣٩٨/٠٧/٢٠ و نامه شماره ٩٨/١١/٢/٨٥٠ 
مورخ ١٣٩٨/٠٧/٢٠ سرپرست محترم داروخانه های دانشکده داروسازی دانشگاه، خواهشمند 
است ضمن صدور دستور بررسی؛ وضعیت مجوزهای صادره در خصوص فرآورده های مورد 

اشاره در مکاتبات تقدیمی را به این معاونت اعالم فرمایید./ر
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نمابر آنی

کلیه معاونین محترم  غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر
موضوع: دستور جمع آوری شربت کامی وی

با سالم و احترام؛
به اطالع می رساند، شربت کامی وی (Camiway) با ادعا های درمانی متعدد شرکت دارویی کسری سرشت پارس وابسته 
به گلچکان خراسان ، هیچ گونه مجوزی اعم از تولید، واردات، توزیع و عرضه از این اداره کل ندارد. مقتضی است دستور فرمایید 
طبق مقررات و ضوابط برخورد قانونی به عمل آمده و 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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          سازمان غذا و دارو

پروانه ساخت فرآورده طبیعی                                                                                           

                CAMI CALM ®                                                     نام دارو: کامی کالم
شکل دارویی و مشخصات بسته بندی: 

محلول خوراکی، شیشه ١٢٠ میلی لیتری همراه با برگ راهنما در جعبه مقوایی  
نام مسؤول فنی:

دکتر آرمین سیستانیان 
نام محل ساخت: 

شرکت گلچکان خراسان (زمانی)

شماره تاسیس: ٣١١-٩٥
تاریخ صدور:  ١٣٩٥/٠٦/١٧

نشانی محل ساخت: 
مشهد، شهرک صنعتی طوس، فاز ٢، اندیشه ٨، قطعه ٣١٠

تلفن: ٣٥۴١١١٢٠-٠٥١

نحوه مصرف:
خوراکی

مورد مصرف:
ضد نفخ، آنتی اسپاسمودیک و ضد دردهای کولیکی در کودکان و نوزادان

% ١/٠٥٠
% ٠/٠۴٦

% ٢/٠٠٠
% ٣٠/٠٠٠
% ١٠/٠٠٠
% ٠/١٢٠
% ٠/۴٠٠
% ٠/٠٠٢
% ١٠٠/٠٠٠

     
w/v

w/v

w/v 

w/v 

w/v 

w/v 

w/v 

v/v

v/v

فرمول فرآورده:
مواد اصلی:

(Anethum graveolens) اسانس بذر گیاه شوید
سدیم بی کربنات

مواد کمکی:
مالتیتول مایع

گلیسیرین
پروپیلن گالیکول

پتاسیم سوربات
سدیم سیترات

اسانس سیب
آب مقطر                                                                                             تا

به استناد اصالحیه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٦٧/٠١/٢٣ و آیین نامههای مربوطه و تصویب در 
بیست و یکمین جلسه مورخ ١٣٩٧/١١/٢٣ کمیسیون قانونی تشخیص (صالحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک ) موافقت میگردد که 
فرآورده فوق با مشخصات مندرج در باال که وجه صدور پروانه آن به شماره حساب ۴٠٠١٠٣٥٢٠٣٠١٥۴٨٩ نزد بانک مرکزی با شناسه پرداخت 
٣٢٣٠٣٥٢٨٢١۴٠١٠۴٠٠٢١٧٣٥٢٩٠٠٨٢٠١  و کد رهگیری ٦۴٨٠٩٧ مورخ ١٣٩٧/١٢/٠٥ پرداخت گردیده است لغایت چهار سال از تاریخ صدور با 

رعایت کلیه مقررات و آیین نامههای مربوطه در البراتوار / کارخانه فوق الذکر تهیه و برای فروش و مصرف توزیع گردد.

٨٨٣٥٠٧٩٠٧٠٧۴١٦٢٦کد ثبت:
بارکد:

۶۶۵/۷۶۹۱
۱۳۹۸/۰۲/۰۹

ندارد



دارنده این پروانه متعهد به اجرای مقررات زیر بوده
و عدم رعایت آنها موجب لغو پروانه ساخت دارو خواهد شد.

۱. در صورتیکه ساخت فرآورده مورد این پروانه در مدت یکسال از تاریخ صدور آن صورت نگرفته و به بازار عرضه 
نگردد پروانه مزبور خودبخود لغو و از درجه اعتبار ساقط است.

٢. کلیه مواردی که در تهیه این دارو به مصرف میرسد باید دارای مشخصات مذکور در فارماکوپه بینالملل بوده و 
در مواردی که فارماکـوپه بینالمـلل مشخصـاتی پیشبینی ننموده باشد مشخصـات مذکور در فارماکـوپههای 

کشور تولید کننده دارو و سایر کتب رسمی داروسـازی ( با تایید وزارت بهداشت ) معتبر خواهد بود.
٣. کلیه اطالعات الزم مقدار اولیه – کارخانه سازنده – مسئول تهیه – مسئول آزمایش و تاریخ عملیات باید در 
دفتری که دارای شماره ردیف باشد قید گردیده و از هر سری ساخت حداقل ٥ (پنج) نمونه برای مدت قابل مصرف 

بودن محصول نگهداری شود.
۴. الزم است برای هر سری از محصوالت آزمایشهای پیش بینی شده را در مراحل مختلف ساخت انجام داده و 
مدارک مربوطه را برای داروهای تاریخدار تا یکسال پس از انقضای مدت و در مورد سایر داروها برای مدت سه 

سال نگهداری نماید.
٥. هر سری از محصوالت باید دارای شماره فنی مخصوص بوده و این شماره و همچنین شماره پروانه ساخت – 

قیمت برای مصرفکننده و عبارت ساخت ایران باید روی اتیکت و بسته بندی دارو بطور مشخص چاپ گردد.
٦. هر نوع تغییر در فرمول و بهای فروش – فرم دارویی – بسته بندی و روش استعمال و هر نوع تغییرات دیگر 

باید با موافقت قبلی سازمان غذا و دارو انجام گردد.
٧. گزارش تولید ساالنه هر فرآورده باید در فروردین ماه سال بعد به سازمان غذا و دارو ارسال گردد.


