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دارد

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

موضوع:  در پاسخ به شکایت از ویال کلسیم فولینات روناک-ریکال

با سالم و احترام؛
در پاسخ به نامه شکایتی شماره ۱۳۵/۲۴۴۶/ص/۹۹ مورخ ۹۹/۳/۱۲  آن معاونت محترم، در خصوص وجود ذره در 
ویال کلسیم فولینات ۳۰ میلی گرم ساخت شرکت داروسازی روناک، به اطالع می رساند مطابق جوابیه به شماره پیگیری 
های به ترتیب ۵۰۹۵۲۷ و ۵۰۹۵۳۲ مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ مرکز محترم آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو، نمونه داروی 
فوق از سری های ساخت 11DI003 و 11D6002 مورد بررسی و آزمایش قرارگرفته و به لحاظ وجود رسوب داخل 

ویال غیر قابل قبول می باشد. 

شایان ذکر است که پس از دریافت چندین مورد شکایت مشابه از سایر سری های ساخت داروی فوق و بررسی های 
نهایی در محل کارخانه، دستور ریکال کلیه سری های ساخت ویال کلسیم فولینات ۳۰ میلی گرم به شماره 

۶۶۵/۱۰۴۷۱۳ مورخ ۹۹/۱۱/۹ صادر گردید./
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1399/10/30 :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

140000000013021629 :هنومن شريذپ hix دک  

30 نيلوفور :یراجت مان 30MG/ML-تانيلوف ميسلك لايو-يقيرزت لايو :هنومن لماک مان

ينف يسرزاب هرادا :یضاقتم نامزاس 1000/28194 دك :یرتشم هاگن زا لوصحم مان

يبلاط سدنهم مناخ :یضاقتم مان 1399/03/18 - 509532 :تساوخرد تبث خيرات و هرامش

وراد كانور :هدنزاس د/28194/1000 - 1399/03/12 :همان خيرات و هرامش

:هدننک دراو 1399/10/30 :خساپ خيرات

:هدنزاس روشک 2019/07/01 :ديلوت خيرات

IRC/یتشادهب دک/دورو زوجم/تخاس هناورپ: 2021/07/01 :اضقنا خيرات

11D6002 :تخاس یرس هرامش هضرع حطس :یرادرب هنومن لحم

2 :هنومن نزو/ رادقم / دادعت 1399/03/10 :یرادرب هنومن خيرات

يتياكش :هنومن لاسرا تلع :یدنب هتسب عون

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

بسچرب اب تقباطم هدهاشم - لوبق لباقريغ بوسر داجيا مدع لولحم تيفافش 1

لايو-يقيرزت لايو-وراد  هنومن دناسر يم عالطا هب 1399/03/12خروم د/28194/1000 هرامش همان هب تشگزاب ً،امارتحا  مكيلع مالس :عوضوم
ابيرقت بوسر ياراد و تفرگ رارق شيامزآ و يسررب دروم  وراد كانور تكرش تخاس 11D6002 يرس هرامش هب30MG/ML-تانيلوف ميسلك
دك اب 4001035203015489 هرامش باسح هب لایر            نويليم كي     غلبم تسا يضتقمً انمض  .تسا لوبق لباقريغو دشابيم يگنر ديفس
.دنيامن لاسرا لك هرادا نيا هب ار نآ ديسر و زيراو ناريا يمالسا يروهمج يزكرم كناب دزن 378035282140108002173529008201 هسانش

.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

Report https://fdlabnet2.fda.gov.ir/ASPX/PrintPage.aspx?sr_print=8e55f9de697...
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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

Report https://fdlabnet2.fda.gov.ir/ASPX/PrintPage.aspx?sr_print=8e55f9de697...

2 of 2 1/23/2021, 3:55 PM



1399/10/30 :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

140000000013021655 :هنومن شريذپ hix دک  

30 نيلوفور :یراجت مان 30MG/ML-تانيلوف ميسلك لايو-يقيرزت لايو :هنومن لماک مان

ينف يسرزاب هرادا :یضاقتم نامزاس 1000/28194 دك :یرتشم هاگن زا لوصحم مان

يبلاط سدنهم مناخ :یضاقتم مان 1399/03/18 - 509527 :تساوخرد تبث خيرات و هرامش

وراد كانور :هدنزاس د/28194/1000 - 1399/03/12 :همان خيرات و هرامش

:هدننک دراو 1399/10/30 :خساپ خيرات

:هدنزاس روشک 2019/09/01 :ديلوت خيرات

IRC/یتشادهب دک/دورو زوجم/تخاس هناورپ: 2021/09/01 :اضقنا خيرات

11DI003 :تخاس یرس هرامش هضرع حطس :یرادرب هنومن لحم

2 :هنومن نزو/ رادقم / دادعت 1399/03/10 :یرادرب هنومن خيرات

يتياكش :هنومن لاسرا تلع :یدنب هتسب عون

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

بسچرب اب تقباطم هدهاشم - لوبق لباقريغ بوسر داجيا مدع لولحم تيفافش 1

لايو-يقيرزت لايو-وراد  هنومن دناسر يم عالطا هب 1399/03/12خروم د/28194/1000 هرامش همان هب تشگزاب ً،امارتحا  مكيلع مالس :عوضوم
ابيرقت بوسر ياراد  و تفرگ رارق شيامزآ و يسررب دروم  وراد كانور تكرش تخاس 11DI003 يرس هرامش هب30MG/ML-تانيلوف ميسلك
دك اب 4001035203015489 هرامش باسح هب لایر            نويليم كي    غلبم تسا يضتقمً انمض  تسا لوبق لباقريغو دشابيم يگنر ديفس
.دنيامن لاسرا لك هرادا نيا هب ار نآ ديسر و زيراو ناريا يمالسا يروهمج يزكرم كناب دزن 378035282140108002173529008201 هسانش

.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
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