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دارد

مدیر عامل محترم شرکت ایران هورمون
موضوع: ریکال داروی آتراکوریوم ایران هورمون 

با سالم و احترام؛
پیرو نامه شکایتی به شماره ۶۵۸/۴۴۴۶۸ مورخ ۹۹/۴/۱۶ دفتر محترم نظارت و پایش مصرف فراورده های سالمت، 
به اطالع می رساند مطابق جوابیه به شماره پیگیری ۵۵۲۵۴۲ مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ مرکز محترم آزمایشگاه های مرجع 
کنترل غذا و دارو، نمونه آمپول آتراکوریوم ۲۵ میلی گرم در ۲/۵ میلی لیتر از سری ساخت 011، مورد بررسی و 
آزمایش قرارگرفته و به لحاظ مقدار ماده موثره غیر قابل قبول بوده و مشمول ریکال می باشد. ضروریست بالفاصله 
نسبت به جمع آوری داروی مذکور اقدام و نتیجه اولیه و نهایی ریکال را به ترتیب ظرف مدت ۲ و ۶ هفته از تاریخ نامه به 

این اداره کل ارسال نمایید.

رونوشت :
سرکار خانم دکتر محمدحسینی سرپرست محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت : در پاسخ به نامه شماره 

۶۵۸/۴۴۴۶۸ مورخ ۹۹/۴/۱۶
جناب آقای مهندس امیری مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت: جهت  IRC شماره ۱۰۷۷۹۴۰۴۹۸۱۸۱۵۷۱

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

مدیر عامل محترم کلیه شرکت های توزیع کننده دارو
مدیر عامل محترم شرکت ایران هورمون: مقتضی است مبلغ ده میلیون ریال بابت هزینه آزمایش به حساب شماره 
۴۰۰۱۰۳۵۲۰۳۰۱۵۴۸۹ با کد شناسه ۳۷۸۰۳۵۲۸۲۱۴۰۱۰۸۰۰۲۱۷۳۵۲۹۰۰۸۲۰۱ نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز و 

رسید آن را به امور مالی سازمان غذا و دارو ارسال نمایید.
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1399/11/19 :خساپ خيرات

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

روحم تمالس یاهالاک نومزآ شرازگ کينورتکلا هگرب
1 زا 1 :هحفص

1399/05/22 :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

140000000013298243 :هنومن شريذپ hix دک  

نيروكارتآ :یراجت مان
ATRACURIUM BESYLATE-يقيرزت لوپمآ

AMP-25MG/2.5ML
:هنومن لماک مان

ينف يسرزاب هرادا :یضاقتم نامزاس 133/25410 دك  :یرتشم هاگن زا لوصحم مان

يبلاط سدنهم مناخ :یضاقتم مان 1399/05/13 - 552542 :تساوخرد تبث خيرات و هرامش

نومروه ناريا :هدنزاس 1399/04/30 - 133/2541 :همان خيرات و هرامش

:هدننک دراو 1399/11/19 :خساپ خيرات

:هدنزاس روشک درادن :ديلوت خيرات

IRC/یتشادهب دک/دورو زوجم/تخاس هناورپ: 2021/04/10 :اضقنا خيرات

0011 :تخاس یرس هرامش تكرش اي هناخراك رابنا :یرادرب هنومن لحم

هتسب 5 :هنومن نزو/ رادقم / دادعت 1399/04/28 :یرادرب هنومن خيرات

يتياكش :هنومن لاسرا تلع :یدنب هتسب عون

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

وراد هدنورپ يسح يبايزرا - گنر يب لوبق لباق تايوتحم گنر 1

وراد هدنورپ يسح يبايزرا - فافش رهاظ ياراد لوبق لباق تيفافش 2

Validated in house
methods

HPLC percent 90-115 لوبق لباق ريغ هرثوم هدام رادقم نييعت 3

Validated in house
methods

HPLC - درادناتسا قباطم لوبق لباق هرثوم هدام يياسانش 4

وراد هدنورپ يسح يبايزرا - هبعج و لوپمآ لوبق لباق يدنب هتسب عون 5

وراد هدنورپ يسح يبايزرا - لولحم لوبق لباق يرهاظ لكش 6

-يقيرزت لوپمآ-وراد  هنومن دناسر يم عالطا هب 1399/04/30خروم 133/2541 هرامش همان هب تشگزاب ً،امارتحا  مكيلع مالس :عوضوم
ATRACURIUM BESYLATE AMP-25MG/2.5MLشيامزآ و يسررب دروم  نومروه ناريا تكرش تخاس 0011 يرس هرامش هب

باسح هب لایر           نويليم هد      غلبم تسا يضتقمً انمض  .دشاب يم لوبق لباق  ريغ هرثوم هدام رادقم نييعت نومزآ رظن زا و تفرگ رارق
و زيراو ناريا يمالسا يروهمج يزكرم كناب دزن 378035282140108002173529008201 هسانش دك اب 4001035203015489 هرامش
.دنيامن لاسرا لك هرادا نيا هب ار نآ ديسر
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.دنشاب یم قبطنمان راد طخ ريز یاه نومزآ
.دنشاب یم هدش ديدجت راد هراتس یاه 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

بيدا نيشون رتكد

هاگشيامزآ سيئر

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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