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دارد

مدیرعامل محترم شرکت یارا طب خاورمیانه

موضوع: ریکال فراورده انسولین نوورپید

با سالم و احترام؛

پیرو نامه شماره ۶۶۵/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰/۱ این اداره کل مبنی بر توقف توزیع و مصرف فراورده انسولین نوورپید و عطف به نامه 

شماره ۱۴/۳۳/۵۹/۱۴۹۰۷مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران پیرو 

دریافت گزارش هایی از داروخانه دو بیمارستان ضیائیان و شریعتی مبنی بر وجود انسولین اپیدرا در بسته بندی انسولین نوورپید 

وارداتی آن شرکت با شماره سری ساخت KR76B63 و تاریخ انقضا ۲۰۲۳/۱ و همچنین با توجه به بررسی انجام شده توسط 

کارشناسان این اداره کل از داروخانه های مذکور و مشاهده قلم انسولین اپیدرا در بسته بندی انسولین نوورپید به شماره سری 

ساخت KR76N67 و همچنین مشاهده تفاوت در  سری ساخت های برخی از قلم های نوورپید با سری ساخت های درج شده بر 

روی جعبه، الزم است بالفاصله نسبت به جمع آوری فراورده با سری ساخت های KR76B63 وKR76N67 اقدام نموده و نتیجه 

ابتدایی و نهایی ریکال را به ترتیب ظرف مدت ۳ و ۱۰ روز از تاریخ نامه به این اداره کل اعالم نماید. 

رونوشت :
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

شرکت های پخش سراسری توزیع دارو
جناب آقای مهندس عاقل مشاور محترم رئیس سازمان و مدیر کل حوزه ریاست:جهت استحضار و دستور درج در سایت سازمان

جناب آقای دکتر ساجدی رئیس محترم اداره بازرسی فنی
جناب آقای دکتر شمالی سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل

امیری مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و سامانههای سالمت: جهت استحضار و دستور اعمال ریکال در IRC با سری ساخت های مذکور 
در نامه
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