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٦٦٥/١٣٩٤٢
١٣٩٨/٠٢/٢٨

ندارد

معاونین محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
موضوع: دستور جمع آوری کپسول چاقی فرشته

با سالم و احترام؛
     باعنایت به نامه شماره ٩٥٨١/ ٦٥٨/د مورخ ١٣٩٨/٠٢/٠٤ دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت درخصوص ایجاد 
عارضه پس از مصرف فرآورده کپسول چاقی فرشته و فروش غیر قانونی آن در عطاری ها، پیرو نامه شماره ٦٦٥/٤٢٧٧٨ مورخ 
١٣٩٤/٠٤/٠١ از آن جایی که فرآورده مذکور تاکنون هیچ گونه مجوزی اعم از تولید و توزیع و واردات و فروش در سطح عرضه از 
این اداره کل دریافت ننموده است؛ مقتضی است در اسرع وقت نسبت به جمع آوری فرآورده مذکور از سطح عرضه اقدام عاجل به 

عمل آورده و از نتیجه امر این اداره کل را مطلع سازید.
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۶۵۸/۹۵۸۱/د
۱۳۹۸/۰۲/۰۴

ندارد

سرکار خانم دکتر خانوی
مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 

موضوع: استعالم مجوز محصوالت دارای نام تجاری فرشته

با سالم ؛
با احترام، عطف به نامه های شماره ۶۵۸/۷۰۵۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱، ۶۵۸/۷۳۶۴۲/د مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ و ۶۵۸/۸۶۵۱۸/د 
مورخ ۱۳۹۷/۹/۵، در خصوص عوارض جدی ناشی از مصرف کپسول چاقی فرشته، به استحضار می رساند، مجددا گروه ADR دفتر 
 ،(moon face) متبوع، عوارض جدی منجر به بستری، به دنبال مصرف کپسول چاقی فرشته شامل درد شکم، آکنه، تورم صورت

ترومبوز ورید پورت، درد و ضعف عضالنی شدید اندامها در دو بیمار دریافت نموده است.

از آنجایی که علیرغم دستور جمع آوری محصول مذکور، توسط آن اداره کل محترم، در بسیاری از مراکز فروش محصوالت گیاهی 
(عطاری ها)، عرضه این فراورده و سایر فراورده های دارای نام تجاری فرشته، همچنان گزارش می شود، خواهشمند است، در 
خصوص وجود یا عدم وجود مجوز سایر محصوالت مرتبط با عنوان "فرشته"،  به منظور تهیه و انتشار اطالعیه ای جامع در این 

خصوص به جامعه پزشکی و مصرف کنندگان این قبیل محصوالت، اعالم نظر فرمائید. 
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