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ندارد

مدیرعامل محترم شرکت داروسازی اکسیر

موضوع: ریکال آمپول هپارین سدیم ۵۰۰۰ واحدی

با سالم و احترام؛

با توجه به شکایت ثبت شده به شماره ۱۰۰۰/۱۵۶۹۶۶ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳ معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی زنجان مبنی بر وجود ذرات معلق سیاه رنگ داخل آمپول هپارین سدیم ۵۰۰۰ واحدی ساخت آن شرکت به 
شماره سری ساخت ۰۰۴۰۵۲۰ و تاریخ انقضای ۲۰۲۲/۵، مقرر فرمایید بالفاصله نسبت به ریکال محصول مذکور از سری 
ساخت فوق اقدام نموده و نتیجه ابتدایی و نهایی ریکال به ترتیب ظرف مدت ۲ و ۴ هفته از تاریخ نامه به این اداره کل 

اعالم گردد.

رونوشت :
جناب آقای مهندس امیری مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت: جهت اعمال ریکال برای سری 

IRC: ۴۱۱۷۸۰۴۹۵۱۵۱۲۲۸۷ ساخت مورد نظر از
جناب آقای دکتر بایرامی معاون محترم برنامه ریزی اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل: جهت اطالع

جناب آقای دکتر محمدی رئیس محترم اداره بازرسی فنی
مدیر عامل محترم کلیه شرکت های توزیع کننده دارو
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سرکار خانم دکتر میرزامحمدی معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود
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جناب آقای دکتر خدادادی معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان
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جناب آقای دکتر عظیمی معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خمین
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سرکار خانم دکتر اندیشمند معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر
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جناب آقای مهندس لعلی سراب معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب
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