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دارد

مدیرعامل محترم شرکت پویش دارو گستر برتر فارس

موضوع: ***ریکال قرص سابریل ۵۰۰ میلی گرم/پویش دارو گستر برتر فارس

با سالم و احترام؛

با توجه به جوابیه مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو به شماره پیگیری ۸۹۳۳۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰، 
داروی   VIGABATRIN TABLET ORAL 500 mg با نام برند SABRIL ساخت کمپانی SANOFI و  با 
شماره سری ساخت 9925B که به صورت فوریتی توسط آن شرکت وارد شده است، به لحاظ آزمون شناسایی ماده 
موثره غیرقابل قبول می باشد. لذا مقرر فرمایید بالفاصله 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. 
مقتضی است مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه آزمایش به حساب شماره ۴۰۰۱۰۳۵۲۰۳۰۱۵۴۸۹ با کد شناسه 
۳۷۸۰۳۵۲۸۲۱۴۰۱۰۸۰۰۲۱۷۳۵۲۹۰۰۸۲۰۱ نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز و رسید آن را به امور مالی 

سازمان غذا و دارو ارسال نمایید. 

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

 IRC جناب آقای مهندس کاظمی سرپرست محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت::جهت اعمال توقف در
۳۲۵۵۰۵۸۶۲۲۰۴۴۵۷۷برای سری ساخت مذکور 

سرکار خانم دکتر محمدحسینی مدیر کل محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت 
جناب آقای دکتر شمالی سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل

جناب آقای مهندس پورصفر قزلجه رئیس محترم اداره درآمد
جناب آقای دکتر ساجدی رئیس محترم اداره بازرسی فنی:دکتر احتشام

مدیرعامل محترم شرکت پخش سراسری نیک فردای سالم ( نفس): جهت اطالع
مدیرعامل محترم شرکت پخش سراسری دارو یاقوت سالمت: جهت اطالع

مدیرعامل محترم شرکت اریکه تجارت ویستا: جهت تحویل یک بسته داروی سابریل از سری ساخت مذکور
مدیرعامل محترم شرکت توسعه مکانیزه نوین آوران: جهت تحویل یک بسته داروی سابریل از سری ساخت مذکور
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