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ندارد

کلیه معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه های علمو پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
RH11584  موضوع: دستور جمع آوری نمونه تریپل فلکس با شماره بچ

با سالم و احترام؛

        به اطالع می رساند، باتوجه به نامه شماره ٩٧٣٥٩٠ مورخ ٩٧/١١/١٣ شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب در خصوص 
مشاهده نمونه ترپیل فلکس تقلبی در سطح بازار، نمونه تریپل فلکس با شماره بچ RH11584 که بر روی جعبه ذکر شده 
است؛ تقلبی است و هیچ گونه مجوزی اعم از واردات، توزیع و فروش از این اداره کل ندارد. لذا مقتضی است دستور فرمایید برای 
جمع آوری فرآورده مورد اشاره و اقدام الزم مطابق مقررات و ضوابط مربوط از سطح عرضه اقدام الزم و فوری مبذول گردد و نتیجه 
اقدامات انجام شده در اسرع وقت به این اداره کل ارسال شود. الزم به ذکر می باشد که تمامی فرآورده ی سالمت محور ملزم به 

استفاده از برچسب اصالت می باشند که در صورت نداشتن برچسب اصالت تقلبی محسوب می شوند.

رونوشت :
جناب آقای دکتر اسالمی تبار مدیرکل محترم دفتر بازرسی ، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو :در پاسخ به نامه شماره ۶۶١/١٠٧۴٧١/د مورخ 

٩٧/١١/١٧
جناب آقای دکتر برومندصالح رئیس محترم اداره امور داروخانه ها و شرکتهای پخش :جهت استحضار و اقدامات مقتضی با توجه به ارتباط موضوع

جناب آقای دکتر اسمعیلی سرپرست محترم گروه تدوین ضوابط و مقررات و نظارت بر تولید، توزیع، صادرات اداره کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل 
سرکار خانم مهندس مرشد طلب رئیس محترم اداره مکمل های تغذیه ای اداره کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل 

سرکار خانم مهندس سید صالحی رئیس محترم اداره برنامه ریزی اداره کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل 
مدیرعامل محترم کلیه شرکت های پخش :جهت استحضار

مدیرعامل محترم شرکت پوراطب :جهت استحضار
مسئول فنی محترم شرکت پوراطب :جهت استحضار

جناب آقای موجبی متصدی محترم امور دفتری 
جناب آقای فالح متصدی محترم امور دفتری 

جناب آقای مهندس روزبهانی رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری برای اطالع
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