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 محترم داروخانه  مؤسس

  مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان ...

  کننده دست دکتر ثنایدر خصوص استعالم صحت و سقم مجوز محلول ضد عفونموضوع: 

 سالم علیکم

دارو حترم غذا و معاونت م 29/10/1399مورخ پ گ  /311887/26نامه شماره  با توجه به،  احتراما            

 ی دکترم صحت و سقم مجوز محلول ضدعفونی کننده دست با نام تجاراستعال"استان گلستان در خصوص 

 ذکر مربوط بهبه اطالع می رساند که شماره پروانه ساخت فوق ال" 45/12602شماره پروانه ساخت  بهثنا 

تعلق به م  "پراکسیدین"با نام تجاری  "درصد 15مایع گندزدا بر پایه پر اکسی استیک اسید "محصول 

 لستان(گاستان غذ و دارو شرکت صنایع شیمیایی ایمن بهدار هیرکان )از واحدهای تحت پوشش معاونت 

 واشتی و بهدبوده که این محصول جهت گندزدایی سطوح و تجهیزات کارخانجات صنایع غذایی، آرایشی 

 ان و نامر عنوهمیوه و سبزی صادر گردیده و استفاده از این شماره پروانه ساخت برای سایر محصوالت با 

ن وی گلستادار غذا و تجاری دیگر توسط شرکت تولید کننده یا شرکت های دیگر غیر مجاز بوده و از معاونت

 مجوزی ندارد.

اد ارو و موکل د شرکت صنایع شیمیایی ایمن بهدار هیرکان از معاونت غذا و داروی استان گلستان یا اداره

ای یز برنتحت کنترل مجوز تولید ضدعفونی کننده دست نداشته و همچنین مجوزی جهت تولید قراردادی 

 این شرکت صادر نشده است.

 
 

 

 

 

 فیروز سرودیدکتر 

 غذا و دارو دانشگاه معاون
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 رونوشت به:

روسای محترم کلیه بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی گیالن جهت اطالع    

خانم دکتر سارا دبیریان مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه جهت اطالع    

آقای دکتر افشین جهش مسئول واحد نظارت و بازرسی جهت اطالع    

د کارشناس نظارت و بازرسی جهت اطالع خانم سهیال فرزا   

آقای دکتر سید سعید ایرانخواه کارشناس دارویی جهت اطالع    

خانم دکتر صنم صداقت نیا کارشناس دارویی جهت اطالع    

خانم دکتر بهار علیزاده کارشناس دارویی جهت اطالع    

معاونت غذا دارو  ITآقای سعید سهالنی مسئول    


