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۶۸۵/۵۸۷۹۶/د
۱۴۰۱/۰۵/۱۳

ندارد

سرکار خانم دکتر حائری زاده 

سرپرست اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 

موضوع: بازگشت به نمونه برداری از کلیه سری های ساخت محصوالت تولید شده در شرکت/ محل کارخانه امید 
پارسینا دماوند

با سالم و احترام؛

                بازگشت به نامه شماره ۶۶۳/۴۳۲۹۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ و متعاقب ارسال نمونه های شرکت امید پارسینا دماوند از 
شرکت های پخش سراسری، نتایج بررسی های مشترک بعمل آمده توسط این اداره کل، اداره کل فراورده های طبیعی، 
سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو و همچنین کارشناسان معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، 
شهید بهشتی و ایران بر روی محصول قرص Pregnazon Health Aid به شرح ذیل به استحضار میرسد.الزم به ذکر 
است با توجه به تعدد نمونه ها عملیات بررسی مشترک کماکان در حال انجام است و نتایج به محض تکمیل مطالعات 

متعاقبا اعالم می گردد.

توضیحات سری ساخت شکل دارویی بسته 
بندی

نام نمونه ردیف

عدم مطابقت رنگ قرص ،طرح پشت بلیستر و مندرجات 
جعبه با پروانه محصول

۱۴۷۲۰۰۴ قرص / بلیستر قرص پرگنازون

Pregnazon

۱

عدم مطابقت رنگ قرص ،طرح پشت بلیستر و مندرجات 
جعبه با پروانه محصول

۱۴۷۲۰۰۵ قرص / بلیستر قرص پرگنازون

Pregnazon

۲

عدم مطابقت رنگ قرص ،طرح پشت بلیستر و مندرجات 
جعبه با پروانه محصول

۱۴۷۲۰۰۶ قرص / بلیستر قرص پرگنازون

Pregnazon

۳

عدم مطابقت رنگ قرص ،طرح پشت بلیستر و مندرجات 
جعبه با پروانه محصول

۱۴۷۲۰۰۷ قرص / بلیستر قرص پرگنازون

Pregnazon

۴

عدم مطابقت رنگ قرص ،طرح پشت بلیستر و مندرجات 
جعبه با پروانه محصول

۱۴۷۲۰۰۸ قرص / بلیستر قرص پرگنازون

Pregnazon

۵

عدم مطابقت رنگ قرص ،طرح پشت بلیستر و مندرجات 
جعبه با پروانه محصول

۱۴۷۲۰۱۰ قرص / بلیستر قرص پرگنازون

Pregnazon

۶
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۶۸۵/۵۸۷۹۶/د
۱۴۰۱/۰۵/۱۳

ندارد

عدم مطابقت رنگ قرص ،طرح پشت بلیستر و مندرجات 
جعبه با پروانه محصول

۱۴۷۲۰۱۳ قرص / بلیستر قرص پرگنازون

Pregnazon

۷

عدم مطابقت رنگ قرص ،طرح پشت بلیستر و مندرجات 
جعبه با پروانه محصول

۱۴۷۲۰۱۴ قرص / بلیستر قرص پرگنازون

Pregnazon

۸

عدم مطابقت رنگ قرص ،طرح پشت بلیستر و مندرجات 
جعبه با پروانه محصول

۱۴۷۲۰۱۵ قرص / بلیستر قرص پرگنازون

Pregnazon

۹

عدم مطابقت رنگ قرص ،طرح پشت بلیستر و مندرجات 
جعبه با پروانه محصول

۱۴۷۲۰۱۶ قرص / بلیستر قرص پرگنازون

Pregnazon

۱۰

عدم مطابقت رنگ قرص ،طرح پشت بلیستر و مندرجات 
جعبه با پروانه محصول

۱۴۷۲۰۱۷ قرص / بلیستر قرص پرگنازون

Pregnazon

۱۱

عدم مطابقت رنگ قرص ،طرح پشت بلیستر و مندرجات 
جعبه با پروانه محصول

۱۴۷۲۰۱۹ قرص / بلیستر قرص پرگنازون

Pregnazon

۱۲

عدم مطابقت رنگ قرص ،طرح پشت بلیستر و مندرجات 
جعبه با پروانه محصول

۱۴۷۲۰۲۱ قرص / بلیستر قرص پرگنازون

Pregnazon

۱۳

عدم مطابقت رنگ قرص ،طرح پشت بلیستر و مندرجات 
جعبه با پروانه محصول

۱۴۷۲۰۲۲ قرص / بلیستر قرص پرگنازون

Pregnazon

۱۴

عدم مطابقت رنگ قرص ،طرح پشت بلیستر و مندرجات 
جعبه با پروانه محصول

۱۴۷۲۰۲۳ قرص / بلیستر قرص پرگنازون

Pregnazon

۱۵

عدم مطابقت رنگ قرص ،طرح پشت بلیستر و مندرجات 
جعبه با پروانه محصول

۱۴۷۲۰۲۴ قرص / بلیستر قرص پرگنازون

Pregnazon

۱۶

عدم مطابقت رنگ قرص ،طرح پشت بلیستر و مندرجات 
جعبه با پروانه محصول

۱۴۷۲۰۲۵ قرص / بلیستر قرص پرگنازون

Pregnazon

۱۷
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۶۸۵/۵۸۷۹۶/د
۱۴۰۱/۰۵/۱۳

ندارد

عدم مطابقت رنگ قرص ،طرح پشت بلیستر و مندرجات 
جعبه با پروانه محصول

۱۴۷۲۰۲۷ قرص / بلیستر قرص پرگنازون

Pregnazon

۱۸

عدم مطابقت رنگ قرص ،طرح پشت بلیستر و مندرجات 
جعبه با پروانه محصول

۱۴۷۲۰۲۸ قرص / بلیستر قرص پرگنازون

Pregnazon

۱۹

عدم مطابقت رنگ قرص ،طرح پشت بلیستر و مندرجات 
جعبه با پروانه محصول

۱۴۷۲۰۲۹ قرص / بلیستر قرص پرگنازون

Pregnazon

۲۰
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۶۸۵/۵۸۷۹۷/د
۱۴۰۱/۰۵/۱۳

ندارد

سرکار خانم دکتر حائری زاده

سرپرست محترم اداره کل محترم امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 

موضوع: بازگشت به نمونه برداری از کلیه سری های ساخت محصوالت تولید شده در شرکت/ محل کارخانه امید 
پارسینا دماوند

با سالم و احترام؛

                  بازگشت به نامه شماره ۶۶۳/۴۳۲۹۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ و متعاقب ارسال نمونه های شرکت امید پارسینا دماوند 
از شرکت های پخش سراسری، نتایج بررسی های مشترک بعمل آمده توسط این اداره کل، اداره کل فراورده های طبیعی، 
سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو و همچنین کارشناسان معاونت های غذا وداروی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، 
شهید بهشتی و ایران بر روی محصول کپسول Mega Vision Health Aid به شرح ذیل به استحضار میرسد.الزم به 
ذکر است با توجه به تعدد نمونه ها عملیات بررسی مشترک کماکان در حال انجام است و نتایج به محض تکمیل مطالعات 

متعاقبا اعالم می گردد.

توضیحات تاریخ انقضا سری ساخت شکل دارویی بسته 
بندی

نام  نمونه ردیف

عدم مطابقت رنگ کپسول و اجزای بسته 
بندی  با پروانه محصول

2024/01/02 2362001 کپسول/ بلیستر مگاویژن ۱

عدم مطابقت رنگ کپسول و اجزای بسته 
بندی با پروانه محصول

2024/01/03 2362002 کپسول/ بلیستر مگاویژن ۲

عدم مطابقت رنگ کپسول و اجزای بسته 
بندی  با پروانه محصول

2024/01/03 2362003 کپسول/ بلیستر مگاویژن ۳

عدم مطابقت رنگ کپسول و اجزای بسته 
بندی  با پروانه محصول

2024/01/04 2362004 کپسول/ بلیستر مگاویژن ۴
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   ساختمان ادارهکل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پالک ۲۹  تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰ نمابر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳                

۶۸۵/۵۸۷۹۸/د
۱۴۰۱/۰۵/۱۳

ندارد

سرکار خانم دکتر حائری زاده 

سرپرست اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 

موضوع: بازگشت به نمونه برداری از کلیه سری های ساخت محصوالت تولید شده در شرکت/ محل کارخانه امید 
پارسینا دماوند

با سالم و احترام؛

                   بازگشت به نامه شماره ۶۶۳/۴۳۲۹۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ و متعاقب ارسال نمونه های شرکت امید پارسینا دماوند 
از شرکت های پخش سراسری، نتایج بررسی های مشترک بعمل آمده توسط این اداره کل، اداره کل فراورده های طبیعی، 
سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو و همچنین کارشناسان معاونت های غذا وداروی دانشگاه های علوم پزشکی تهران ، 
شهید بهشتی و ایران بر روی محصول کپسول ژالتینی نرم  Evening Primrose Oil Health Aid به شرح ذیل به 
استحضار میرسد همچنین آزمون میکروبی بر روی فراورده در حال انجام می باشد.الزم به ذکر است با توجه به تعدد 
نمونه ها ، عملیات بررسی مشترک کماکان در حال انجام است و نتایج به محض تکمیل مطالعات متعاقبا اعالم 

می گردد. 

توضیحات سری ساخت شکل دارویی بسته 
بندی

نام  نمونه ردیف

عدم مطابقت رنگ کپسو ل ها با پروانه 
محصول

۲۱۲۴۰۰۱ کپسول ژالتینی/ 
قوطی

روغن گل مغربی
Health aid

۱

عدم مطابقت رنگ کپسو ل ها با پروانه 
محصول

۲۱۲۴۰۰۲ کپسول ژالتینی/ 
قوطی

روغن گل مغربی
Health aid

۲

عدم مطابقت رنگ کپسو ل ها با پروانه 
محصول

۲۱۲۴۰۰۳ کپسول ژالتینی/ 
قوطی

روغن گل مغربی
Health aid

۳

عدم مطابقت رنگ کپسو ل ها با پروانه 
محصول

۲۱۲۴۰۰۴ کپسول ژالتینی/ 
قوطی

روغن گل مغربی
Health aid

۴

عدم مطابقت رنگ کپسو ل ها با پروانه 
محصول

۲۱۲۴۰۰۵ کپسول ژالتینی/ 
قوطی

روغن گل مغربی
Health aid

۵

عدم مطابقت رنگ کپسو ل ها با پروانه 
محصول

۲۱۲۴۰۰۶ کپسول ژالتینی/ 
قوطی

روغن گل مغربی
Health aid

۶

عدم مطابقت رنگ کپسو ل ها با پروانه 
محصول

۲۱۲۴۰۰۷ کپسول ژالتینی/ 
قوطی

روغن گل مغربی
Health aid

۷
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۶۸۵/۵۸۸۰۰/د
۱۴۰۱/۰۵/۱۳

ندارد

سرکار خانم دکتر حائری زاده

سرپرست محترم اداره کل محترم امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 

موضوع: بازگشت به نمونه برداری از کلیه سری های ساخت محصوالت تولید شده در شرکت/ محل کارخانه امید 
پارسینا دماوند

با سالم و احترام؛

                 بازگشت به نامه شماره ۶۶۳/۴۳۲۹۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ و متعاقب ارسال نمونه های شرکت امید پارسینا دماوند از 
شرکت های پخش سراسری، نتایج بررسی های مشترک بعمل آمده توسط این اداره کل، اداره کل فراورده های طبیعی، 
سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو و همچنین کارشناسان معاونت های غذا وداروی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، 
شهید بهشتی و ایران بر روی محصول کپسول Mega Vision plus Health Aid به شرح ذیل به استحضار 
میرسد.الزم به ذکر است با توجه به تعددنمونه ها عملیات بررسی مشترک کماکان در حال انجام است و نتایج به محض 

تکمیل مطالعات متعاقبا اعالم می گردد.

توضیحات تاریخ انقضا سری ساخت شکل دارویی بسته 
بندی

نام  نمونه ردیف

عدم مطابقت رنگ کپسول و  طرح و 
رنگ اجزای بسته بندی با پروانه

۲۰۲۲/۱۱/۱ ۲۰۶۳۶۱۰۰۱ کپسول/ بلیستر مگاویژن پالس ۱

عدم مطابقت رنگ کپسول و  طرح و 
رنگ اجزای بسته بندی با پروانه 

۲۰۲۲/۱۱/۷ ۲۰۶۳۶۱۰۰۳ کپسول/ بلیستر مگاویژن پالس ۲

عدم مطابقت رنگ کپسول و  طرح و 
رنگ اجزای بسته بندی با پروانه 

۲۰۲۲/۱۱/۸ ۲۰۶۳۶۱۰۰۴ کپسول/ بلیستر مگاویژن پالس ۳

عدم مطابقت رنگ کپسول و  طرح و 
رنگ اجزای بسته بندی با پروانه 

۲۰۲۴/۱/۱۰ ۲۳۶۱۰۰۱ کپسول/ بلیستر مگاویژن پالس ۴

عدم مطابقت رنگ کپسول و  طرح و 
رنگ اجزای بسته بندی با پروانه 

۲۰۲۴/۱/۱۱ ۲۳۶۱۰۰۲ کپسول/ بلیستر مگاویژن پالس ۵
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۶۸۵/۵۸۸۰۱/د
۱۴۰۱/۰۵/۱۳

ندارد

سرکار خانم دکتر حائری زاده 

سرپرست اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 

موضوع: بازگشت به نمونه برداری از کلیه سری های ساخت محصوالت تولید شده در شرکت/ محل کارخانه امید 
پارسینا دماوند

با سالم و احترام؛

                    بازگشت به نامه شماره ۶۶۳/۴۳۲۹۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ و متعاقب ارسال نمونه های شرکت امید پارسینا دماوند 
از شرکت های پخش سراسری ، نتایج بررسی های مشترک بعمل آمده توسط این اداره کل ، اداره کل امور فراورده های 
طبیعی ، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو و همچنین کارشناسان معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی 
تهران ، شهید بهشتی و ایران بر روی محصول قرصFolic acid+Iodine OPD Pharma به شرح ذیل به استحضار 
میرسد.الزم به ذکر است .با توجه به تعدد نمونه ها عملیات بررسی مشترک کماکان در حال انجام است و نتایج به محض 

تکمیل مطالعات متعاقبا اعالم می گردد.

توضیحات تاریخ انقضا سری ساخت شکل دارویی /بسته 
بندی

نام  نمونه ردیف

عدم مطابقت طرح جعبه بسته بندی و طرح

بیلیستر، عدم مطابقت نوع بسته بندی 

اولیه وعدم  مطابقت رنگ قرص با پروانه 

محصول

2023/02/15 20IF004 قرص /بیلیستر 

Alu/Alu

فولیک اسید + ید   ۱

عدم مطابقت طرح جعبه بسته بندی و طرح

بیلیستر، عدم مطابقت نوع بسته بندی 

اولیه وعدم  مطابقت رنگ قرص با پروانه 

محصول

2023/02/26 20IF008 قرص /بیلیستر 

Alu/Alu

فولیک اسید + ید   ۲

عدم مطابقت طرح جعبه بسته بندی و طرح

بیلیستر، عدم مطابقت نوع بسته بندی 

اولیه وعدم  مطابقت رنگ قرص با پروانه 

محصول

2024/10/20 1168002 قرص /بیلیستر 

Alu/Alu

فولیک اسید + ید   ۳
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۶۸۵/۵۸۸۰۱/د
۱۴۰۱/۰۵/۱۳

ندارد

عدم مطابقت طرح جعبه بسته بندی و طرح

بیلیستر، عدم مطابقت نوع بسته بندی 

اولیه وعدم  مطابقت رنگ قرص با پروانه 

محصول

2024/10/21 1168003 قرص /بیلیستر 

Alu/Alu

فولیک اسید + ید   ۴

عدم مطابقت طرح جعبه بسته بندی و طرح

بیلیستر، عدم مطابقت نوع بسته بندی 

اولیه وعدم  مطابقت رنگ قرص با پروانه 

محصول

2024/10/22 1168004 قرص /بیلیستر 

Alu/Alu

فولیک اسید + ید   ۵

عدم مطابقت طرح جعبه بسته بندی و طرح

بیلیستر، عدم مطابقت نوع بسته بندی 

اولیه وعدم  مطابقت رنگ قرص با پروانه 

محصول

2024/10/23 1168005 قرص /بیلیستر 

Alu/Alu

فولیک اسید + ید   ۶

عدم مطابقت طرح جعبه بسته بندی و طرح

بیلیستر، عدم مطابقت نوع بسته بندی 

اولیه وعدم  مطابقت رنگ قرص با پروانه 

محصول

2024/12/08 1168007 قرص /بیلیستر 

Alu/Alu

فولیک اسید + ید   ۷

عدم مطابقت طرح جعبه بسته بندی و طرح

بیلیستر، عدم مطابقت نوع بسته بندی 

اولیه وعدم  مطابقت رنگ قرص با پروانه 

محصول

2024/12/09 1168008 قرص /بیلیستر 

Alu/Alu

فولیک اسید + ید   ۸
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