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۶۶۵/۹۸۴۲۸
۱۴۰۱/۱۰/۲۳

ندارد

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

موضوع: توقف مصرف فرآورده انسولین گالرژین با نام تجاری گالریتوس

با سالم و احترام؛

عطف به ارائه شکایات ثبت شده مطابق با جدول زیر نسبت به فرآورده انسولین گالرژین با نام تجاری گالریتوس ساخت شرکت 
وکهارد خواهشمند است دستور فرمایید بالفاصله نسبت به توقف مصرف فرآورده مذکور تا اعالم نتایج بررسی کارشناسی از سوی 

این اداره کل اقدام فرمایید.
معاونت مربوطه تاریخ شماره نامه ردیف
آذربایجان غربی ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۱۴۰۱/۱۴/۱۷۱۸۰/غ د ۱

کرمان ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۰/۲/۶۳۶۵ ۲
شاهرود ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۱۵۰/۱۰۷۸۰۳ ۳
شاهرود ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۱۵۰/۱۱۲۷۲۷ ۴

بدیهی است پس از تکمیل مستندات و بررسی های کارشناسی، اطالع رسانی الزم در خصوص رفع توقف مصرف و یا ریکال فرآورده 
ابالغ خواهد شد.

رونوشت:
جناب آقای دکتر سیدحیدر محمدی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو:جهت استحضار

جناب آقای دکتر انصاری دوگاهه مدیرکل محترم آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی :جهت استحضار
جناب آقای مهندس کاظمی سرپرست محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت: جهت غیر فعالسازی IRC با شماره 

 ۵۰۹۸۰۲۰۸۷۲۱۰۱۷۲۱
جناب آقای دکتر هیراد سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل: جهت اقدام بر اساس ضوابط و مقررات

سرکار خانم دکتر باشکوه سرپرست محترم اداره بازرسی فنی: جهت اقدام بر اساس ضوابط و مقررات
سرکار خانم دکتر کاظمی نیا سرپرست محترم اداره مطالعات بالینی و مراقبتهای دارویی: جهت اقدام بر اساس ضوابط و مقررات

جناب آقای دکتر عابدی سرپرست محترم اداره خون و فرآورده های بیولوژیک: جهت اقدام بر اساس ضوابط و مقررات
مدیرعامل محترم شرکت سالمت سازان آراد دارو:  جهت ارسال ۳۰ قلم از هر یک از سری ساخت های وارداتی از منبع فوق الذکر به اداره کل دارو
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