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۶۶۵/۲۵۷۵۲
۱۴۰۱/۰۳/۲۹

ندارد

سرکار خانم دکتر درود

معاون محترم تولید انستیتو پاستور ایران

موضوع: ***ریکال ویال منیزیم سولفات ۵۰درصد انیستیتو پاستور-سری ساخت ۱۴۰۰۰۵۲۱

با سالم و احترام؛

پیرو نامه شماره ۶۶۵/۱۳۵۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ در خصوص ریکال ویال منیزیم سولفات ۵۰% آن مرکز با سری 
ساخت ۱۴۰۰۰۶۲۱ به دلیل درج اطالعات اشتباه بر روی برچسب و با توجه به نامه شکایتی شماره ۱۰۰۰/۳۲۷۶۷ مورخ 
۱۴۰۱/۳/۱۹ معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به اطالع می رساند به 
دلیل وجود مشکل مشابه در سری ساخت ۱۴۰۰۰۵۲۱، این دارو با شماره سری ساخت فوق نیز مشمول ریکال می گردد. 

ضروریست در اسرع وقت نسبت به جمع آوری داروی مذکور اقدام و نتیجه اولیه و نهایی ریکال را به ترتیب ظرف 
مدت ۲ و ۴ هفته از تاریخ این نامه به این اداره کل ارسال نمایید.

همچنین مقرر فرمایید پس از بررسی سایر سری های ساخت در صورت وجور مشکل مشابه مراتب 
بالفاصله به اطالع این اداره کل رسانده گردد.

رونوشت :
جناب آقای دکتر غفارزاده سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران:بازگشت به نامه 

شماره ۱۴۰/۳۳/۵۹/۲۰۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۹
جناب آقای مهندس کاظمی سرپرست محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت:جهت اعمال توقف در 

IRC:9449927256330462 برای سری ساخت مذکور
جناب آقای دکتر شمالی سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل

سرکار خانم دکتر محمدحسینی مدیر کل محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت 
جناب آقای دکتر ساجدی رئیس محترم اداره بازرسی فنی:(دکتر شاهوردی)

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
مدیرعامل محترم شرکت های پخش سراسری توزیع دارو
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