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ندارد

مدیرعامل محترم شرکت دارو بهداشت درنا

موضوع: ریکال- شرکت دارو بهداشت درنا

با سالم و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۴۱-۰۲-د-۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ در خصوص اعالم عدم تولید فرآورده های آن 

شرکت به صورت قراردادی در کارخانه امید پارسینا دماوند و عطف به نامه شماره ۶۶۳/۱۳۱۶۸ مورخ 

۱۴۰۱/۰۲/۲۴ و بازرسی های کارشناسی مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ از آن شرکت و مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ از شرکت 

پخش دی دارو امید که محرز گردید علیرغم ادعای فوق الذکر، شرکت مبادرت به تولید و توزیع فرآورده نموده 

است. لذا مقتضی است بالفاصله نسبت به جمع آوری کلیه فرآورده های کپسول مولتی ویتامین با نشان تجاری 

Dortamina و کپسول MEGADOR مطابق با ضوابط و مقررات جاری، از شرکتهای پخش و سطح عرضه 

اقدام و نتیجه ابتدایی و نهایی ریکال به ترتیب ظرف مدت ۳ و ۱۰ روز از تاریخ صدور نامه به این اداره کل اعالم 

نمایید.

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

کلیه شرکت های پخش فراورده های سالمت: جهت اطالع و اقدام مقتضی
مدیرعامل محترم شرکت های پخش سراسری توزیع دارو: جهت اطالع و اقدام الزم

مدیران عامل محترم کلیه شرکت های پخش فراورده های سالمت: جهت اطالع و اقدام مقتضی
انجمن شرکتهای پخش دارو و مکمل های انسانی ایران: جهت اطالع و اقدام مقتضی

دبیر کل محترم انجمن شرکت های پخش دارو و مکمل های انسانی ایران: جهت اطالع و اقدام مقتضی
جناب آقای دکتر حیدری مشاور محترم رئیس سازمان و سرپرست دفتر مرکزی حراست

جناب آقای دکتر شریفی سرپرست محترم دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امورحقوقی سازمان غذا و دارو 
جناب آقای دکتر انصاری دوگاهه مدیرکل محترم آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی 

جناب آقای دکتر اینانلو مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل
جناب آقای مهندس کاظمی سرپرست محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت
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