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ندارد

مدیرعامل محترم شرکت کارخانجات داروپخش
موضوع: ***ریکال دکستروز ۵% نیم لیتری کارخانجات داروپخش

با سالم و احترام؛

با توجه به شکایت ثبت شده به شماره ۱۰۰۰/۲۹۹۲۳ مورخ ۴۰۰/۳/۲۲ مبنی بر مشاهده جسم خارجی در محلول 
تزریقی نیم لیتری دکستروز ۵درصد ساخت آن شرکت با شماره سری ساخت 787LOT12 و تاریخ انقضای 
04.2024، مقرر فرمایید بالفاصله نسبت به جمع آوری داروی مذکور از سری ساخت مد نظر 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./

رونوشت :
سرکار خانم یزدانی  مدیرکل محترم دفتر ریاست سازمان و روابط عمومی : لطفا جهت دستور بارگذاری در سایت سازمان

جناب آقای مهندس امیری مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت: جهت اعمال ریکال در IRC شماره 
787LOT12 4651657345560560 برای سری ساخت

جناب آقای دکتر محمدی رئیس  محترم اداره بازرسی فنی: (دکتر شاهوردی)
معاون محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

جناب آقای دکتر موفق معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد: در پاسخ به نامه شماره 
۱۴۰۰/۱۲۹۷۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲

مدیر عامل محترم شرکت توزیع داروپخش 
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 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

 

 سازمان غذا و دارو

 

 

 

 

 
 اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر

 

 بازرسی فنی اداره

 

 

 

 

 

 

 فرم گزارش شکایت از فراورده های دارویی
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 :مشخصات شاکی -1
 مرضیه رامون :نام

 نه دکتر رامون داروخا - 15نبش دالوران  –مشهد بلوار دالوران   کا مل: آدرس

  /نمابر: تلفن

 

 : آدرس پست الکترونیکی

 : گزارش دهنده مشکلمشخصات   -2
 رویا جباری : نام

 معاونت غذا و دارو مشهد ADRکارشناس مرکز  : شغل/ پست

                              روز/ ماه / سال                              : تاریخ پی بردن به مشکل

17/03/1400 

 بلوار فکوری شهرک دانش و سالمت معاونت غذا و داروشهد، م کامل: آدرس

 09155181974نمابر:تلفن/

 : آدرس پست الکترونیکی

 

آیا راضی هستید اسم و آدرستان در اختیار تولیدکننده قرار گیرد تا در صورتیکه در جریان رسیدگی -3

 با شما تماس حاصل نمایند؟به مشکل خواستار گرفتن اطالعات بیشتر شدند 

   خیر                        بلی              شاکی:

  

 خیر                      بلی                     گزارش دهنده: 

 
 مشخصات محصول شکایتی : -4

  نام تجارتی )در صورت لزوم( :

 درصد 5دکستروز  نام زنریک :

  انفوزیون محلول جهت شکل دارویی :

  قدرت دارویی :

 میلی لیتر 500بطری سرم   اندازه ونوع بسته بندی :

 lot 12  شماره سری ساخت :

  تاریخ ساخت :

 2024.04تاریخ انقضاء :

 کارخانجات داروپخششرکت  نام تولید کننده :

 نام وارد کننده )در صورت لزوم( :

 نام توزیع کننده )در صورت لزوم( :

 تتوضیح و شرح کامل در مورد وجود هر گونه نقص و اشکال در داروی موضوع شکای -5

 وجود جسم خارجی در سرم
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آیا در اثر مصرف دارو عارضه جانبی در مصرف کننده ایجاد شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ  -6

 رخی در مورد آن توضیح دهید.

 

 
 (ع شاکی داردتاریخ ها: )پر کردن این بخش بستگی به نو -7

 روز/ ماه/ سال               :تاریخ خرید محصول شکایتی 

 

 روز/ ماه/ سال               :تاریخ دریافت محصول شکایتی

 

 روز/ ماه/ سال                  :تاریخ توزیع محصول شکایتی  

 

                     ضمیمه گزارش شکایت می باشد؟ ((sealedآیا  محصول مشکل دار -8

 خیر                          بلی                     

ذخیره ای از سری ساخت مشابه وجود دارد که جهت انجام آزمایشات الزم و ضروری قابل  آیا -9

     دسترس باشد؟
 خیر بلی                       

ابطه بامحصول مشکل دار تماس گرفته شد؟ )در یا توزیع کننده در ر وارد کننده ٬آیا با تولیدکننده -10

 به فرم شکایت الصاق شود.( صورت مثبت بودن جواب تصویر جوابیه
    ریخ             بلی                   

 در مورد روش نگه داری فرآورده شرح دهید؟  -11

 محصول خارج از یخچال در دمای اتاق نگه داری گردیده است

 

 .که در رسیدگی سریعتر ودقیق تر کمک نماید طالعات مرتبط با موضوعسایر ا  -12
 

 


