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ندارد

مدیرعامل محترم شرکت داروسازی نیل فارمد
موضوع: ***ریکال کلیه سری های ساخت داروی پرگابالین ۷۵ میلی گرم نیل فارمد

با سالم و احترام؛
پیرو نامه شماره ۶۶۵/۵۰۹۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ ، به اطالع میرساند آزادسازی و توزیع محصوالت دارویی که برای 
آنها از این اداره کل پروانه دریافت شده، قبل از دریافت پاسخ قابل قبول آزمایشگاه مرجع برای اولین سری ساخت دارو، بر 
خالف ضوابط و مقررات جاری این اداره کل بوده و لذا با توجه به پاسخ غیرقابل قبول آزمایشگاه برای کپسول پرگابالین 
۷۵ میلی گرم ساخت آن شرکت، مقرر فرمایید بالفاصله نسبت به جمع آوری کلیه سری های ساخت آزاد شده از 
داروی مذکور اقدام و نتیجه اولیه و نهایی ریکال را به ترتیب ظرف مدت ۲ و ۴ هفته از تاریخ نامه به این اداره کل ارسال 

نمایید./

رونوشت :
معاون محترم غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
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دارد

مدیرعامل محترم شرکت داروسازی نیل فارمد
 

با سالم و احترام؛
با توجه به جوابیه مرکز آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو به شماره پیگیری ٧٠٣٠٢٣ مورخ ٤٠٠/٠٩/٠۶ به اطالع 
می رساند که نمونه اولین سری ساخت کپسول پرگابالین mg 75 به شماره سری ساخت   992901 به لحاظ آزمایشات 
انجام شده غیرقابل قبول اعالم گردیده است. لذا توزیع و آزادسازی دارو مجاز نمی باشد.الزم است پس از اصالح 

فرموالسیون مجددا در خصوص نمونه برداری اقدام گردد.
ضمناً مقتضی است با آزمایشگاه مجاز ثنا فارمد آزما تسویه شود (فاکتور پیوست) و نیز مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه 
آزمایش به حساب شماره ٤٠٠١٠٣٥٢٠٣٠١٥٤٨٩ و کد شناسه ٣٧٨٠٣٥٢٨٢١٤٠١٠٨٠٠٢١٧٣٥٢٩٠٠٨٢٠١ نزد بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی واریز و رسید آنرا به امور مالی سازمان غذا و دارو ارسال دارند./

رونوشت :
جناب آقای دکتر محمدی رئیس محترم اداره بازرسی فنی
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1400/09/06 :خساپ خيرات

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

نومزآ جياتن کينورتکلا هگرب
2 زا 1 :هحفص

1400/05/24 :هاگشيامزآ هب دورو خيرات

.دشاب یم هحفص 2 لماش ،نومزآ شرازگ نيا .دييامن نکسا ار قوف »QR code« هنيزمر ،نومزآ شرازگ نيا یجنس تحص تهج

140000000017887009 :هنومن شريذپ hix دک  

:یراجت مان 75MG-نيلاباگرپ لوسپك-لوسپك :هنومن لماک مان

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

نيعم ماهلا رتكد :یضاقتم مان 1400/01/18 - 703023 :تساوخرد تبث خيرات و هرامش

دمراف لين :هدنزاس 1400/01/15 - 504/645 :همان خيرات و هرامش

:هدننک دراو 1400/09/06 :خساپ خيرات

:هدنزاس روشک 2021/02/01 :ديلوت خيرات

IRC/یتشادهب دک/دورو زوجم/تخاس هناورپ: 2023/02/01 :اضقنا خيرات

992901 :تخاس یرس هرامش تكرش اي هناخراك رابنا :یرادرب هنومن لحم

هبعج 2 :هنومن نزو/ رادقم / دادعت 1400/01/17 :یرادرب هنومن خيرات

تخاس يرس نيلوا :هنومن لاسرا تلع :یدنب هتسب عون

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

ربتعم یاه هپوکامراف يسح يبايزرا - White دراد تقباطم # لوسپك هندب گنر/كهالك گنر 1

USP40 )يرتميوارگ(يجنس نزو - <=15 درادن تقباطم # Content uniformity 2

USP40 HPLC percent >=75 94.5 # )Dissolution( هرثوم هدام لالحنا 3

USP40 HPLC percent 90-110 دراد تقباطم # هرثوم هدام رادقم نييعت 4

USP40 نامز يهاگتسد شجنس
ندش زاب

min <=20 دراد تقباطم # ندش زاب نامز 5

Validated in house
methods

)يرتميوارگ(يجنس نزو mg 108-132 درادن تقباطم # لماك نزو 6

Validated in house
methods

يسح يبايزرا - Hard gelatin دراد تقباطم # يرهاظ لكش 7
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1400/09/06 :خساپ خيرات

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

نومزآ جياتن کينورتکلا هگرب
2 زا 2 :هحفص

1400/05/24 :هاگشيامزآ هب دورو خيرات

.دييامن نکسا ار قوف »QR code« هنيزمر ،نومزآ شرازگ نيا یجنس تحص تهج

140000000017887009 :هنومن شريذپ hix دک  

:یراجت مان 75MG-نيلاباگرپ لوسپك-لوسپك :هنومن لماک مان

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

هرامش هب 75MG-نيلاباگرپ لوسپك-لوسپك-وراد هنومن دناسر يم عالطا هب 1400/01/15 خروم 504/645 هرامش همان هب تشگزاب ً،امارتحا 
يضتقمً انمض  .دشاب يم لوبق لباق ريغ هدش ماجنا ياهشيامزآ رظنزاو تفرگرارق شيامزآو يسررب دروم دمراف لين تكرش تخاس 992901 يرس
كناب دزن 378035282140108002173529008201 هسانش دك اب 4001035203015489 هرامش باسح هب لایر نويليم كي  غلبم تسا
.دنيامن لاسرا لك هرادا نيا هب ار نآ ديسر و زيراو ناريا يمالسا يروهمج يزكرم

.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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1400/09/06 :خساپ خيرات

:یلم هسانشامزآ دمراف انث تكرش هاگشيامزآ

:یداصتقا دک تمالس یاهالاک نومزآ شرازگ کينورتکلا هگرب روتکاف
روحم

1 زا 1 :هحفص

1400/05/24 :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

140000000017887009 :هنومن شريذپ hix دک  

:یراجت مان 75MG-نيلاباگرپ لوسپك-لوسپك :هنومن لماک مان

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

نيعم ماهلا رتكد :یضاقتم مان 1400/01/18 - 703023 تبث خيرات و هرامش
:تساوخرد

دمراف لين :هدنزاس 1400/01/15 - 504/645 :همان خيرات و هرامش

:هدننک دراو 1400/09/06 :خساپ خيرات

:هدنزاس روشک 2021/02/01 :ديلوت خيرات

IRC/یتشادهب دک/دورو زوجم/تخاس هناورپ: 2023/02/01 :اضقنا خيرات

992901 :تخاس یرس هرامش تكرش اي هناخراك رابنا :یرادرب هنومن لحم

هبعج 2 :هنومن نزو/ رادقم / دادعت 1400/01/17 :یرادرب هنومن خيرات

تخاس يرس نيلوا :هنومن لاسرا تلع :یدنب هتسب عون

)لایر(نومزآ هنیزه تایلام هفرعت ناونع ماجنا شور هدش ماجنا تاشیامزآ فیدر

0 0 يسح يبايزرا لوسپك هندب گنر/كهالك گنر 1

0 0 )يرتميوارگ(يجنس نزو Content uniformity 2

30,000,000 2,700,000

نومزآ تهج )يزاس صلاخ و جارختسا رب لمتشم ( هنومن يزاس هدامآ
اب يهاگتسد ياه هداد زيلانآ,نومزآ تهج هنومن يزاس هدامآ,يفارگوتامورک
شور هب شجنس و اه هدروارف هرثوم هدام لالحنا,رازفا مرن
شور هب شجنس و اه هدروارف هرثوم هدام لالحنا,يفارگوتامورک
شور هب شجنس و اه هدروارف هرثوم هدام لالحنا,يفارگوتامورک
یفارگوتامورک ,

HPLC )Dissolution( هرثوم هدام لالحنا 3

24,000,000 2,160,000

نومزآ تهج )يزاس صلاخ و جارختسا رب لمتشم ( هنومن يزاس هدامآ
تهج هنومن يزاس هدامآ,تادنتسم و کرادم يسررب,يفارگوتامورک
شور هب داوم رادقم نييعت,رازفا مرن اب يهاگتسد ياه هداد زيلانآ,نومزآ
نييعت,عيام يفارگوتامورک شور هب داوم رادقم نييعت,عيام يفارگوتامورک
نومزآ تهج هنومن يزاس هدامآ,عيام یفارگوتامورک شور هب داوم رادقم ,

HPLC هرثوم هدام رادقم نييعت 4

1,000,000 90,000 اه هدروآرف يشاپورف نامز , زاب نامز يهاگتسد شجنس
ندش

ندش زاب نامز 5

1,000,000 90,000 ،يتخس ،داعبا ، نزو فارحنا ،نزو ( صرق يکيزيف ياهيگژيو يسررب
)شياسرف , )يرتميوارگ(يجنس نزو لماك نزو 6

500,000 45,000 اه هدروآرف کيتپلوناگرا ياهيگژيو يسررب , يسح يبايزرا يرهاظ لكش 7

56,500,000 : نومزآ یاه هنيزه عمج

5,085,000 : هدوزفا شزرا تايلام

61,585,000 : لک عمج

روپ يدهم يجاح رتكد مناخ
.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
هاگشيامزآ سيئر.دنک یم قدص نومزآ دروم یاه هنومن دروم رد طقف قوف جياتن
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