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۶۶۵/۳۰۴۶۷
۱۳۹۸/۰۴/۱۶

ندارد

جناب آقای سومعه
رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش

معاون محترم غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان

سرکار خانم مهندس نانوایی
مدیرکل محترم غذا ،دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

معاون محترم غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود

جناب آقای دکتر بزرگ زاده
مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

جناب آقای مهندس کوچکی کورکاء
مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم
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جناب آقای مهندس صباغان
دبیر محترم هماهنگی سالمت قطب مناطق آزاد

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل
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معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایالم

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جهرم

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بجنورد

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
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معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه

معاون محترم غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خمین

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کهگیلویه و بویراحمد

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان

معاون محترم غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بهبهان

مدیرمحترم غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر

معاون محترم غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گراش

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

معاون محترم غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایرانشهر

مدیر محترم غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه

معاون محترم غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی الرستان

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز

معاون محترم غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور (اهواز)
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ندارد

جناب آقای سومعه
رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش

معاون محترم غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین

مدیر محترم غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ساوه

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دزفول

جناب آقای دکتر یادگاری
مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو

جناب آقای مهندس غفاری
مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس

معاون محترم غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب

جناب آقای دکتر موسوی سندونی
مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی اروند

معاون محترم غذا و دارو
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسد آباد

مدیریت غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام

مدیر محترم غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

معاون محترم غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخالمعاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی  سراسر کشور 
 

با سالم و احترام؛
پیرو نامه شماره ۶۶۵/۳۵۷۴۴ مورخ ۹۸/۰۴/۱۱ در خصوص ریکال داروی لوزارتان پتاسیم ساخت شرکت اکتوورکو، به 

اطالع می رساند صرفا موارد زیر مشمول ریکال می باشند: 
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قرص لوزاور ۲۵ میلی گرم (لوزارتان پتاسیم) سری ساخت های ۲۸۱۹۰۰۱، ۲۸۱۹۰۰۲، ۲۸۱۹۰۰۳، ۲۸۱۹۰۰۴  -

قرص لوزاور ۵۰ میلی گرم (لوزارتان پتاسیم) سری ساخت های ۲۹۱۹۰۰۳، ۲۹۱۹۰۰۴  -

سایر سری های ساخت مشمول ریکال نبوده و همچنین لوزارتان ترکیبی در محصوالت شرکت اکتوور موجود نمی باشد که 
بدینوسیله تصحیح می گردد./

رونوشت :
مدیر عامل محترم کلیه شرکت های توزیع کننده دارو 

مدیر عامل محترم شرکت اکتوورکو 
سرکار خانم دکتر خیراندیش مدیرکل محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت  

جناب آقای دکتر کریمی رئیس محترم اداره بازرسی فنی 
جناب آقای موجبی متصدی محترم امور دفتری 

جناب آقای فالح متصدی محترم امور دفتری 
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