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دارد

مدیر عامل محترم شرکت سامی ساز
موضوع: در پاسخ به متفورمین ۱۰۰۰ و ۵۰۰ سامی ساز-ریکال

با سالم و احترام؛
 پیرو نامه شماره ۶۶۵/۲۳۶۲۱ مورخ ۹۹/۳/۱۳ این اداره کل و بازگشت به نامه شماره ۶۶۵/۲۶۰۳۰ مورخ ۹۹/۳/۲۰ 
آن شرکت، به اطالع می رساند مطابق جوابیه به شماره پیگیری ۵۱۴۷۱۹ مورخ ۹۹/۷/۱۵ و ۵۱۴۷۰۷ مورخ ۹۹/۱۰/۱۴ 
مرکز محترم آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو، نمونه قرص متفورمین پیوسته رهش با دوز ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی 
گرم از سری ساخت ۸۱۱۴۰۴ و ۸۱۱۵۰۴ از لحاظ میزان ناخالصی NDMA غیر قابل قبول می باشد و مشمول 
ریکال می گردد. ضروریست بالفاصله نسبت به جمع آوری داروی مذکور 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.

 همچنین ضروریست تولید این دو محصول از تاریخ این نامه تا تعیین تکلیف نهایی متوقف گردد.

مقتضی است مبلغ شانزده 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

رونوشت :
سرکار خانم دکتر فتحی معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

معاون محترم غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور 
مدیر عامل محترم کلیه شرکت های توزیع کننده دارو

جناب آقای مهندس پورصفر قزلجه رئیس محترم اداره درآمد
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مدیر عامل محترم شرکت داروسازی ابوریحان
مدیرعامل محترم شرکت داروسازی دکتر عبیدی

مدیر عامل محترم شرکت سامی ساز
مدیرعامل محترم شرکت داروسازی الحاوی
مدیر عامل محترم شرکت داروسازی تسنیم
مدیر عامل محترم شرکت واریان فارمد
مدیرعامل محترم شرکت آرامیس فارمد

مدیر عامل محترم شرکت صنعت دارویی شاری
مدیر عامل محترم شرکت کوشان فارمد

مدیرعامل محترم شرکت داروسازی اکسیر
مدیر عامل محترم شرکت ساپونین ایران
مدیر عامل محترم شرکت تهران شیمی

موضوع: در خصوص  داروی متفورمین پیوسته رهش

با سالم و احترام؛
با توجه به دارا بودن پروانه تولید داروی متفورمین آهسته رهش ۵۰۰ و یا ۱۰۰۰ میلی گرم آن شرکت و نظر به اطالعیه 
سازمان غذا و داروی امریکا در خصوص ریکال داروی متفورمین آهسته رهش ۵۰۰ میلی گرم ساخت کمپانی Apotex کشور 
کانادا به جهت وجود ناخالصی نیتروزآمین (NDMA) به مقدار بیش از حد مجاز در فراورده، مقرر فرمایید ظرف حداکثر ۷روز 
تعداد ۱۰۰ عدد قرص از آخرین سری ساخت هر یک از واحدهای داروی مذکور جهت بررسی میزان این ناخالصی به این اداره کل 

ارسال گردد. 
ضمنا ضروریست بررسی میزان ناخالصی نیتروزآمین از این تاریخ به بعد در محصوالت فوق الذکر صورت گیرد.

رونوشت :
سرکار خانم دکتر خیراندیش مدیرکل محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت 

جناب آقای دکتر هاشمی مدیر کل محترم آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی 
جناب آقای دکتر محمدی رئیس محترم اداره بازرسی فنی: (دکتر شاهوردی)

جناب آقای موجبی متصدی محترم امور دفتری
جناب آقای فالح متصدی محترم امور دفتری
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1399/07/15 تاریخ پاسخ:
اداره كل آزمايشگاه ھاي مرجع كنترل غذا

و دارو و تجھيزات پزشكي

برگه الکترونیک گزارش آزمون کاالھای سالمت محور
1 از 1 صفحه:

1399/04/08 تاریخ ورود به آزمایشگاه:

» فوق را اسکن نمایید.QR codeجھت صحت سنجی این گزارش آزمون، رمزینه « صفحه می باشد.1این گزارش آزمون، شامل 

140000000011481155 پذیرش نمونه: hix  کد 

500متفورسام  نام تجاری: 500MGقرص-قرص متفورمين ھيدروكلرايد- نام کامل نمونه:

اداره بازرسي فني سازمان متقاضی: 665/26030 كد  نام محصول از نگاه مشتری:

خانم مھندس طالبي نام متقاضی: 1399/03/24 - 514719 شماره و تاریخ پذیرش:

سامي ساز سازنده: 1399/03/20 - 665/26030 شماره و تاریخ نامه:

وارد کننده: 1399/07/15 تاریخ پاسخ:

کشور سازنده: ندارد تاریخ تولید:

IRC:پروانه ساخت/مجوز ورود/کد بھداشتی/ 2022/02/19 تاریخ انقضا:

811404 شماره سری ساخت: انبار كارخانه يا شركت محل نمونه برداری:

تعداد / مقدار /وزن نمونه: بسته4 1399/03/17 تاریخ نمونه برداری:

شكايتي علت ارسال نمونه: نوع بسته بندی:

هزینه آزمون(ریال) sop / مرجع روش انجام واحد حدود قابل قبول نتایج آزمایش آزمایشات انجام شده ردیف

8,000,000 Validated in
house methods

GC MS mg/kg <=0.032 0.105 نيتروز دي متيل آمين 1

8,000,000 جمع هزینه های آزمون : 1399/03/20 مورخ665/26030موضوع: سالم عليكم  احترامًا، بازگشت به نامه شماره 
به شمارهMETFORMIN HCL TAB-500MGبه اطالع مي رساند نمونه  دارو-قرص-

 ساخت شركت سامي ساز  مورد بررسي و آزمايش قرار گرفت و از نظر811404سري 
) غير  قابل قبول مي باشد.  ضمنًا مقتضي است مبلغ NDMAميزان ناخالصي نيتروز آمين(

 با كد شناسه4001035203015489               لایر به حساب شماره 8000000
 نزد بانك مركزي جمھوري اسالمي ايران378035282140108002173529008201
واريز و رسيد آن را به اين اداره كل ارسال نمايند.

آزمون ھای زیر خط دار نامنطبق می باشند.

آزمون ھای ستاره دار تجدید شده می باشند.
 پذیرش نمونه، فاقد اعتبار می باشد.HIXاین برگه آنالیز بدون بارکد و کد 

نتایج فوق فقط در مورد نمونه ھای مورد آزمون صدق می کند.

دكتر نوشين اديب

رئيس آزمايشگاه
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1399/10/14 :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

1399/03/31 :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

140000000012774239 :هنومن شريذپ hix دک  

1000 ماسروفتم :یراجت مان
METFORMIN HCL-صرق

TAB-1000MG
:هنومن لماک مان

ينف يسرزاب هرادا :یضاقتم نامزاس 665/26030 دك  :یرتشم هاگن زا لوصحم مان

يبلاط سدنهم مناخ :یضاقتم مان 1399/03/24 - 514707 :تساوخرد تبث خيرات و هرامش

زاس يماس :هدنزاس 1399/03/20 - 665/26030 :همان خيرات و هرامش

:هدننک دراو 1399/10/14 :خساپ خيرات

:هدنزاس روشک درادن :ديلوت خيرات

IRC/یتشادهب دک/دورو زوجم/تخاس هناورپ: 2022/02/05 :اضقنا خيرات

811504 :تخاس یرس هرامش تكرش اي هناخراك رابنا :یرادرب هنومن لحم

هتسب 4 :هنومن نزو/ رادقم / دادعت 1399/03/17 :یرادرب هنومن خيرات

يتياكش :هنومن لاسرا تلع :یدنب هتسب عون

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

Validated in house
methods

GC MS mg/kg <=0.032 0.0356 نيمآ ليتم يد زورتين 1

-صرق-وراد  هنومن دناسر يم عالطا هب 1399/03/20خروم 665/26030 هرامش همان هب تشگزاب ً،امارتحا  مكيلع مالس :عوضوم
METFORMIN HCL TAB-1000MGرظن زا و تفرگ رارق شيامزآ و يسررب دروم  زاس يماس تكرش تخاس 811504 يرس هرامش هب

هرامش باسح هب لایر     9000000            غلبم تسا يضتقمً انمض  .دشاب يم لوبق لباقريغ )NDMA( نيمآزورتين يصلاخان نومزآ
نآ ديسر و زيراو ناريا يمالسا يروهمج يزكرم كناب دزن 378035282140108002173529008201 هسانش دك اب 4001035203015489

.دنيامن لاسرا لك هرادا نيا هب ار

.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
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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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