.................................
ﺗﺎﺭﻳﺦ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ :
.................................
ﺷﻤﺎﺭﻩ /۱۲/۸۴/۹۱۳۰ :ﭖ
.................................
ﭘﻴﻮﺳﺖ :ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ

ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﭘﺨﺶ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۶۶۵/۴۶۷۸۸ﻣﻮﺭﺥ  ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺭﯾﮑﺎﻝ
ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺭﮔﻮﻻﺭ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﯼ  Ronulin Rﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﺭﻭﻧﺎﮎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ  ،ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﭘﺨﺶ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ:

 ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
ﺭﺋﯿﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ  a.darosazan:ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺮﺭﻭﯼ ﺳﺎﯾﺖ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻓﺮﺯﯾﻦ :ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ
ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  ۱۰ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ-ﺷﯿﺮﺍﺯ ،ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( ،ﭘﺮﺩﯾﺲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۲ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ
ﺗﻠﻔﻦ ۳۶۵۴۷۹۶۰-۶۷:ﺩﻭﺭﻧﮕﺎﺭ ۳۶۵۴۷۹۹۳:ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ۸۱۷۹۱-۵۴۴۲۱:ﺁﺩﺭﺱ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽfdo.mui.ac.ir:

ﺷﻤﺎﺭﻩ۶۶۵/۴۶۷۸۸ :
.....................

۱۴۰۰/۰۸/۲۲
ﺗﺎﺭﯾﺦ...................... :
ﭘﯿﻮﺳﺖ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
....................

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﺭﻭﻧﺎﮎ

ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﺭﯾﮑﺎﻝ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ Ronulin R
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ؛
ﭘﯿﺮﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ /۶۶۵/۴۶۴۳۱ﺩ ﻣﻮﺭﺥ  ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ﺍﯾﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻭ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۴۰۱۰۲۶ﻣﻮﺭﺥ  ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ﺁﻥ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻭﺟﻮﺩ ﺫﺭﻩ ﻭ ﺭﺳﻮﺏ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺭﮔﻮﻻﺭ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﯼ ، Ronulin R
ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺳﺮﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮﻕ) ،(16EL002ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﺑﺎ ﺳﺮﯼ ﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻭ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺭﯾﮑﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  ۳ﻭ  ۱۰ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
16FE001,16FA003,16FB005,16FB004,16EA012,16EA014,16EA013,16EA015,16EB016,
16EL001,16EL002,16FA003,16FB004,16FB005,16FE001

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ :
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﭘﺨﺶ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺩﺍﺭﻭ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻋﺎﻗﻞ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ :ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﻼﻣﺖ :ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺭﯾﮑﺎﻝ ﺩﺭ  IRCﺑﺎ
ﺳﺮﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﻼﻣﺖ  :ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﯼ ﺭﺋﯿﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﻓﻨﯽ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﻮﺟﺒﯽ ﻣﺘﺼﺪﯼ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻓﺘﺮﯼ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﺩﺭﺏ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻓﺨﺮ ﺭﺍﺯﯼ ،ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﯿﺪ ﻭﺣﯿﺪ ﻧﻈﺮﯼ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ
ﺗﻠﻔﻦ ۶۱۹۲۷۰۰۰ :ﻧﻤﺎﺑﺮ ۶۶۱۷۶۹۳۱ :ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱ :
www.fda.gov.ir

شماره201046 :
تاریخ1200/01/11 :
پیوست :دارد

بسمه تعالی
پیرو  / بازگشت / عطف  / جدید

جناب آقای دکتر سید حیدر محمدی
مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل
موضوع  :ریکال داروی INSULIN REGULAR (RONULIN R) INJECTION PARENTERAL 100 [iU]/1mL 10mL

با سالم
احتراما با توجه به شکایت های اعالم شده در خصوص داروی  INSULIN REGULAR (RONULIN R) INJECTION PARENTERAL 100 [iU]/1mL 10mLاز سوی
آن سازمان محترم و بررسی انجام شده درشرکت روناک ،این شرکت در نظر دارد که در اسرع وقت فرآورده مذکور به شماره سری ساخت های به شرح
جدول پیوست را ریکال و از سطح بازار دارویی جمع آوری گرداند .لذا خواهشمند است پس از بررسی موضوع نتیجه را به شرکت اعالم فرمایید.
پیشاپیش از حسن همکاری و بذل توجه جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را داریم.

با تشکر

دکتر پروین مهدویانی
مسئول فنی

دکتر سعید ملکی
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

