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دارد

مدیرعامل محترم شرکت یارا طب خاورمیانه
موضوع:  بازگشت به ریکال ویال دوکسوروبیسین ۱۰ هترو

با سالم و احترام؛

عطف به نامه شماره ۶۶۵/۳۰۷۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ این اداره کل در خصوص ریکال وداروی دوکسوروبیسین ۱۰ 
میلی گرم ساخت شرکت هترو کشور هندوستان با شماره سری ساخت OL21036 ، به اطالع میرساند به دنبال آنالیز 
دارو توسط آزمایشگاه کنترل مرجع غذا و دارو با شماره پیگیری ۷۸۹۳۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۷، نمونه داروی فوق از نظر 

حاللیت قابل قبول اعالم شده و لذا بدین وسیله ریکال محصول کن لم یکن اعالم می گردد./

رونوشت :
سرکار خانم دکتر محمدحسینی  مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت : در پاسخ به نامه شماره ۶۵۸/۵۳۶۲۷ 

مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲
جناب آقای مهندس امیری  مدیر کل دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت: جهت اعمال در IRC شماره ۸۰۶۶۵۴۶۱۷۱۲۲۷۶۳۲ 

OL21036 برای سری ساخت
جناب آقای دکتر محمدی  رئیس  اداره بازرسی  فنی: (دکتر شاهوردی)

جناب آقای دکتر شمالی  سرپرست معاونت برنامه ریزی اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل
سرکار خانم دکتر عبدالرحمانی  معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام

جناب آقای دکتر کاظمی  معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال
شرکتهای پخش سراسری توزیع دارو

جناب آقای دکتر اسدبیگی  معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان
سرکار خانم دکتر جوانمردی  معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان

سرکار خانم دکتر حاجی محمودی  معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران
جناب آقای دکتر مرتضوی  معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

جناب آقای دکتر حیدری  معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس
جناب آقای مهندس لعلی سراب  معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب

سرکار خانم دکتر میرزامحمدی  معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود
سرکار خانم دکتر فتحی  معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران
سرکار خانم دکتر بهمنیار  معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا

جناب آقای دکتر قجربیگی  معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین
جناب آقای دکتر محمدی  معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری

جناب آقای دکتر حضوری  معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم
جناب آقای دکتر تقی زاده  معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان

جناب آقای دکتر حیدری  معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان
جناب آقای دکتر اسدی پور  معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان
خمین درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده دارو و غذا معاون عظیمی دکتر آقای جناب

کرمانشاه درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون محمدی دکتر آقای جناب
گلستان درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون صدرایی دکتر خانم سرکار
گناباد درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون تجددی دکتر آقای جناب

گیالن درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاونت سرپرست موسوی دکتر آقای جناب
مازندران درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون شیران دکتر آقای جناب

مشهد درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون موفق دکتر آقای جناب
همدان درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون خدادادی دکتر آقای جناب

یزد درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون مصدق دکتر آقای جناب
اراک درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون علیمرادیان دکتر آقای جناب

اردبیل درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون ارزنلو دکتر آقای جناب
ایالم درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون شاهماری دکتر خانم سرکار
اصفهان درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون اصالنی دکتر آقای جناب
بابل درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون زاده رضا دکتر آقای جناب
بوشهر درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون رضایی دکتر آقای جناب
جهرم درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون نیکوسیر دکتر آقای جناب

رفسنجان درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون خواه سلطان دکتر آقای جناب
زابل درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون حمیدیان دکتر خانم سرکار
زاهدان درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون کیخا دکتر آقای جناب
زنجان درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون نوبرانی دکتر خانم سرکار
سبزوار درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون نبی ده دکتر آقای جناب

سمنان درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون زاده رستم دکتر آقای جناب
تبریز درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون تربتی دکتر آقای جناب

ارومیه درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون غفارزاده دکتر آقای جناب
بجنورد درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون بین حق دکتر آقای جناب
بیرجند درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون آهنی دکتر آقای جناب

حیدریه تربت درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون حسینی دکتر آقای جناب
بویراحمد و کهگیلویه درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون افشار دکتر آقای جناب

هرمزگان درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون جاودان دکتر آقای جناب
جیرفت درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون امیرپور دکتر آقای جناب

بهبهان درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده دارو و غذا معاون فر حدادی دکتر خانم سرکار
مراغه درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده دارو و غذا معاون خرمی دکتر آقای جناب

شوشتر درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده دارو و غذا معاون اندیشمند دکتر خانم سرکار
گراش درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده دارو و غذا معاون موغلی دکتر خانم سرکار

ایرانشهر درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون پور زردکوهی دکتر خانم سرکار
الرستان درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده دارو و غذا معاون اسعدیان دکتر آقای جناب
اسفراین درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده دارو و غذا معاون ابطحی دکتر خانم سرکار
بم درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون پورطاهری دکتر خانم سرکار

البرز درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون دهقی خسروی دکتر خانم سرکار
نیشابور درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده دارو و غذا معاون زاده حسین دکتر آقای جناب

اهواز شاپور جندی درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون برزگر دکتر آقای جناب
آباد اسد درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده دارو و غذا محترم معاون دارو و غذا معاون قبادی دکتر خانم سرکار

سیرجان درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده دارو و غذا معاون نسب رضوی دکتر آقای جناب
دزفول درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاون پور سلمان دکتر آقای جناب

قشم آزاد منطقه استاندارد و دارو غذا، مدیر نانوایی مهندس خانم سرکار
چابهار صنعتی تجاری آزاد منطقه دارو و غذا حوزه انسانی بهداشتی ضوابط مدیر زاده بزرگ دکتر آقای جناب

انزلی صنعتی تجاری، آزاد منطقه دارو و غذا حوزه انسانی بهداشت ضوابط مدیر کورکاء کوچکی مهندس آقای جناب
ساوه درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده دارو و غذا مدیریت سرپرست تمیزی دکتر آقای جناب

کیش کاال استاندارد و انسانی بهداشت ضوابط بر نظارت اداره رئیس آهنگر مهندس آقای جناب
ماکو صنعتی تجاری، آزاد منطقه دارو و غذا حوزه انسانی بهداشت ضوابط مدیر یادگاری دکتر آقای جناب

ارس صنعتی تجاری، آزاد منطقه دارو و غذا حوزه انسانی بهداشت ضوابط مدیر دمیرچی آزادمرد دکتر آقای جناب
اروند صنعتی تجاری، آزاد منطقه دارو و غذا حوزه انسانی بهداشت ضوابط مدیر سندونی موسوی دکتر آقای جناب

صنعتی تجاری آزاد مناطق دارو و غذا حوزه هماهنگی دبیر منظمی آقای جناب
خوی درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده دارو و غذا محترم معاون پور حسن مهندس آقای جناب

درآمد اداره رئیس قزلجه پورصفر مهندس آقای جناب
دفتری امور متصدی موجبی آقای جناب
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1400/06/27 :خساپ خيرات

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

نومزآ جياتن کينورتکلا هگرب
1 زا 1 :هحفص

1400/06/21 :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

140000000016698549 :هنومن شريذپ hix دک  

DOXOAZ 10 :یراجت مان 10MG-ديارلكورديه نسيبوروسكود لايو-يقيرزت لايو :هنومن لماک مان

ينف يسرزاب هرادا :یضاقتم نامزاس 21/42677 :یرتشم هاگن زا لوصحم مان

يبلاط سدنهم مناخ :یضاقتم مان 1400/06/16 - 789345 :تساوخرد تبث خيرات و هرامش

HETERO HEALTHCARE :هدنزاس 1400/06/10 - 21/43677 :همان خيرات و هرامش

هنايمرواخ بطاراي :هدننک دراو 1400/06/27 :خساپ خيرات

:هدنزاس روشک درادن :ديلوت خيرات

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

OL21036 :تخاس یرس هرامش تكرش اي هناخراك رابنا :یرادرب هنومن لحم

هتسب 5 :هنومن نزو/ رادقم / دادعت 1400/06/16 :یرادرب هنومن خيرات

يتياكش :هنومن لاسرا تلع :یدنب هتسب عون

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

ربتعم یاه هپوکامراف / لالح رد تيلالح
رد هدش ركذ ياهلالح

هپوكامراف

- وراد لماک تيلالح دراد تقباطم )Solubility( تيلالح 1

هب 10MG-ديارلكورديه نسيبوروسكود لايو هنومن دناسر يم عالطا هب 1400/06/10 خروم 21/43677 هرامش همان هب تشگزاب ً،امارتحا 
رب هدش ركذ لالح ردو تفرگرارق تيلالح شيامزآو يسررب دروم HETERO HEALTHCARE تكرش تخاس OL21036 يرس هرامش
هسانش دك اب 4001035203015489 هرامش باسح هب لایر نويليم كي  غلبم تسا يضتقمً انمض  ديدرگ لح الماك بسچرب يور

.دنيامن لاسرا لك هرادا نيا هب ار نآ ديسر و زيراو ناريا يمالسا يروهمج يزكرم كناب دزن 378035282140108002173529008201

.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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