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ندارد

جناب آقای دکتر مرادی 
مدیر عامل محترم شرکت توزیع داروپخش 

با سالم و احترام

   علی رغم تایید کیفی توسط آزمایشگاه مرجع غذا و دارو ولیکن جهت بررسی بیشتر و اطمینان 

کامل از کیفیت محصول تولیدی، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ریکال داوطلبانه 
آمپول هماتوفر به شماره سری ساخت ۰۲۰ مطابق با فرم ریکال (پیوست) در اسرع وقت اقدام و 

نتیجه ریکال اولیه و نهایی را به این شرکت اعالم فرمائید.

قبال از حسن همکاری جنابعالی تشکر می گردد.



A4سربرگ
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۱۳۹۹/۰۴/۰۸
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:
/ پیرو*

/ بازگشت*
جدید/ عطف*

جناب آقای دکتر مهرعلیان
مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل

اعالم ریکال آمپول هماتوفر به شماره سری ساخت ٠٢٠ :
موضوع*

شرکت کارخانجات داروپخش آمپول هماتوفر اعالم ریکال :
کلمات کلیدی*

با سالم و احترام

     به اطالع می رساند بازگشت به شماره نامه های ۶۶۵/۱۷۳۳٠ و ۶۶۵/٢۴۳۷۱ مورخ ۱۳۹۹/٠٢/٢۴ و ۱۳۹۹/٠۳/۱۷ مبنی بر 

بروز عوارض جانبی به دنبال مصرف آمپول هماتوفر به شماره سری ساخت ٠٢٠ این محصول علی رغم جواب قابل قبول 

آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو ولیکن جهت بررسی بیشتر و اطمینان کامل از کیفیت بچ تولیدی، طبق نامه به شماره 

۹۹/۳۶۵۵ مورخ ۱۳۹۹/٠۴/٠۵ ریکال داوطلبانه گردید. (پیوست)

بررسیهای انجام شده طی شماره  نامه های  ۹۹/٢٠۱۶ و ۹۹/٢۵۹٠ و ۹۹/۳٠۶٠ مورخ ۹۹/٠٢/٢۸ و ۹۹/٠۳/۱۱ و ۹۹/٠۳/٢۱ به 

آن سازمان محترم ارسال گردیده است.

گزارش ریکال اولیه و نهایی متعاقبا اعالم خواهد شد.

دستور، توضیح** ارجاع  گیرنده**
۱
٢
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نتیجه نهایی:
*: مواردی که تکمیل آن الزامیست                                                  **:  تکمیل این قسمت در سازمان غذا و دارو انجام خواهد شد



                                    عنوان: فرم درخواست ریکال محصول     

صفحه: 1 از2  شماره بازنگری: ٢ تاریخ اعتبار: ١٤٠٠/٠٨/٠٩ تاریخ بازنگری: ١٣٩٨/٠٧/٠٩ DP-PR-RP-006 :کد سند مربوطه FM-RP-019 :کد

  

شماره رونوشت:
کد اختصاصی دریافتکننده: 

به:  
خواهشمند است نسبت به جمعآوری و ریکال محصول زیر:

داروی تقلبی یا جعلی: نام ژنریک دارو: آیرون سوکروز
ساعت و تاریخ درخواست ریکال:   ساعت 10:30 مورخ 1399/03/20 نام تجاری دارو: هماتوفر

شکل دارویی: محلول تزریقی
دوز دارویی:  100 میلی گرم در 5  میلی لیتر

شماره بچ: 20
نوع ریکال:

 داوطلبانه
 الزام سازمان غذا و دارو

 Mock Recall

پیرو شماره نامه:

طبقهبندی ریکال:
 بحرانی
 ماژور
 مینور

اندازه و شکل بسته بندی:
48 جعبه  5 عددی آمپول 5 میلی لیتری در یک کارتن

تاریخ ساخت:  2019/12
اعالم نتیجه ابتدایی و نهایی ریکال: به ترتیب 2 و 4 هفته بعد از ریکال تاریخ انقضا:    2021/12

علت ریکال:  
تاریخ و میزان داروی ریکال شده به تفکیک شرکت های توزیع تاریخ و میزان داروی تحویل شده به تفکیک شرکت های توزیع
مقدار تاریخ نام شرکت مقدار تاریخ نام شرکت

شرکت توزیع داروپخش     98/10/30      31450 عدد
      

نام و نام خانوادگی مدیر فروش:
تاریخ/ امضا:

توضیح مختصر در خصوص وضعیت و شرایط نگهداری داروی ریکال شده: 
در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد نگهداری، و از یخ زدگی و نور محافظت شود.

پس از دریافت این فرم اقدامات الزم را به عمل آورید:
در صورت برخورد با هرگونه سوال یا مشکل، با واحد معاونت بازاریابی، فروش و صادرات شرکت کارخانجات داروپخش با شماره تلفن ثابت 

٢١٤٤٩٨٧٣٠٨ (٩٨+) :CRM یا با شماره همراه ٠٩١٩٨٢٦٨٦٤١ :CRM تماس حاصل فرمایید. 
خواهشمند است این نامه برای مدت یک ماه (یا تا زمانی که کلیه محصوالت دچار ایراد جمع آوری شوند) در اولویت قرار داده شود.

قبال از همکاری شما سپاسگزاریم.
نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

تاریخ/ امضا:
نام و نام خانوادگی مسئول فنی:

تاریخ/ امضا:



                                    عنوان: فرم درخواست ریکال محصول     

صفحه: 2 از2  شماره بازنگری: ٢ تاریخ اعتبار: ١٤٠٠/٠٨/٠٩ تاریخ بازنگری: ١٣٩٨/٠٧/٠٩ DP-PR-RP-006 :کد سند مربوطه FM-RP-019 :کد

  

شماره رونوشت:
کد اختصاصی دریافتکننده: 

نوع اطالع رسانی:
 پیام کوتاه    تلفن    پست الکترونیکی    فاکس    نامه

رونوشت:
مدیرعامل- معاون کیفیت- معاون بهره برداری- معاون بازاریابی، فروش و صادرات- مدیر تضمین کیفیت- مدیر انبار- مدیر آزمایشگاه های کنترل کیفیت


