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٦٦٣/٣۵۴١٢
١۴٠١/٠۴/٢٦

ندارد

مدیرعامل محترم شرکت صنایع غذایی ایلیا پارس

مسئول فنی محترم شرکت صنایع غذایی ایلیا پارس

موضوع: ریکال- شرکت صنایع غذایی ایلیا پارس

با سالم و احترام؛

عطف به نامه شماره ٦۸۵/۴۸٦١۵/د مورخ ١۴٠١/٠۴/٢٢ اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی 

مبنی بر غیرقابل قبول بودن نتایج آزمایش سه فرآورده به شرح جدول زیر مقتضی است مطابق با ضوابط و مقررات جاری، بالفاصله 

نسبت به جمع آوری فرآورده های مذکور از شرکتهای پخش و سطح عرضه اقدام و نتیجه ابتدایی و نهایی ریکال به ترتیب ظرف 

مدت ٣ و ١٠ روز از تاریخ صدور نامه به این اداره کل اعالم نمایید.

شکل فرآورده سری ساخت نام نمونه/ برند ردیف

کپسول-
قوطی پالستیکی محتوی ٦٠ عدد کپسول ژالتینی سخت DB0000BP002 Biotin Plus 4500mcg

Doobis vitamin
١

کپسول-
قوطی پالستیکی محتوی ٦٠ عدد کپسول ژالتینی سخت DB0000JP003 Junior Plus

Doobis children
٢

پودر-
ظرف پالستیکی درب دار حاوی ٢٢٧٠ گرم پودر NE0000HWBCH001 Hyper Whey

Need nutrition - x
٣

بدیهی است دستور جمع آوری فوق با استناد به گزارش آزمون اداره کل آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات 

پزشکی (نامه شماره ٦۸۵/۴۸٦١۵/د مورخ ١۴٠١/٠۴/٢٢) مبنی بر غیرقابل قبول بودن نتایج آزمایش فرآوردههای مشمول بوده و 

مفاد نامه شماره ٦٦٣/٢٧٢٣۵ مورخ ١۴٠١/٠۴/٠١ کماکان تا اطالع ثانوی به قوت خود باقی است.

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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