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دارد

معاون محترم غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشورمعاون محترم غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: در خصوص سیکلوفسفامید ۲۰۰ و ۵۰۰ میلی گرم کمپانی -GLSعودت به شرکت

با سالم و احترام؛

پیرو نامه های قبلی این اداره کل به شماره های ۶۶۵/۱۹۶۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ و ۶۶۵/۳۰۲۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳ در 
خصوص ویال سیکلوفسفامید ۲۰۰ و ۵۰۰ میلی گرمی ساخت شرکت GLS، به  اطالع می رساند که با توجه به پاسخ غیر قابل 
قبول آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو در خصوص سیکلوفسفامید ۵۰۰ میلی گرمی با سری ساخت CYP2110B از نظر میزان 
ماده موثره با شماره پیگیری ۷۵۳۲۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۹، کلیه سری های ساخت تغییر شکل داده شده از هر دو واحد (به جز 

سری ساخت CYP2118A که توسط آزمایشگاه مرجع تائید شده است)، قابل مصرف نبوده و باید به شرکت عودت داده شوند.
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1400/07/19 :خساپ خيرات

و اذغ لرتنك عجرم ياه هاگشيامزآ لك هرادا
يكشزپ تازيهجت و وراد

نومزآ جياتن کينورتکلا هگرب
1 زا 1 :هحفص

1400/05/04 :هاگشيامزآ هب دورو خيرات

.دشاب یم هحفص 1 لماش ،نومزآ شرازگ نيا .دييامن نکسا ار قوف »QR code« هنيزمر ،نومزآ شرازگ نيا یجنس تحص تهج

140000000017085403 :هنومن شريذپ hix دک  

:یراجت مان 500MG-ديمافسفولكيس لايو-يقيرزت لايو :هنومن لماک مان

ينف يسرزاب هرادا :یضاقتم نامزاس ديمافسفولكيس :یرتشم هاگن زا لوصحم مان

يدروهاش اديش رتكد :یضاقتم مان 1400/04/15 - 753251 :تساوخرد تبث خيرات و هرامش

GLS :هدنزاس 1400/04/06 - 1000/36834 :همان خيرات و هرامش

انرد تشادهب وراد :هدننک دراو 1400/07/19 :خساپ خيرات

ناتسودنه روشك :هدنزاس روشک درادن :ديلوت خيرات

IRC/یتشادهب دک/دورو زوجم/تخاس هناورپ: 2022/12/01 :اضقنا خيرات

cyp2110B :تخاس یرس هرامش تكرش اي هناخراك رابنا :یرادرب هنومن لحم

1 :هنومن نزو/ رادقم / دادعت 1400/04/06 :یرادرب هنومن خيرات

يتياكش :هنومن لاسرا تلع :یدنب هتسب عون

sop / عجرم ماجنا شور دحاو لوبق لباق دودح شیامزآ جیاتن هدش ماجنا تاشیامزآ فیدر

USP41 HPLC percent 90-110 63.4 # هرثوم هدام رادقم نييعت 1

USP41 هدهاشم - قبطمان يفنم # يرهاظ لكش 2

ه ب500MG-ديمافسفولكيس لايو-يقيرزت لايو هنومن دناسر يم عالطا هب 1400/04/06خروم 1000/36834 هرامش همان هب تشگزاب ً،امارتحا 
.دشاب يم لوبق لباق ريغ هدش ماجنا ياهشيامزآ رظن زا و تفرگ رارق شيامزآ و يسررب دروم  GLS تكرش تخاس cyp2110B يرس هرامش
378035282140108002173529008201 هسانش دك اب 4001035203015489 هرامش باسح هب لایر نويليم كي غلبم تسا يضتقمً انمض 
.دنيامن لاسرا لك هرادا نيا هب ار نآ ديسر و زيراو ناريا يمالسا يروهمج يزكرم كناب دزن

.دنشاب یم قبطنمان راد طخ ريز یاه نومزآ
.دنشاب یم هدش ديدجت راد هراتس یاه نومزآ
.دنشاب یم هدش یراپس نورب یاه نومزآ ،# تمالع اب اه نومزآ
.دشاب یم رابتعا دقاف ،هنومن شريذپ HIX دک و دکراب نودب زيلانآ هگرب نيا
.دنک یم قدص نومزآ دروم یاه هنومن دروم رد طقف قوف جياتن

يچركش ميرم رتكد

هاگشيامزآ سيئر
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۴٠٨ .پ ، رصع يلو نابايخ هب هديسرن ، دابآ نسح ناديم زا دعب ينيمخ ماما نابايخ ،نارهت :سردآ
https://fdlabnet.fda.gov.ir ١١١٣۶١۵٩١١ :یتسپ دک 021-۶۶۴٩۴۴٢٨ :نفلت هرامش
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