
 هایسری ساخت از فرآورده ۱۱جمع آوری 

 مختلف شرکت امید پارسینا دماوند  
 

بر   مبنی  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  غذا،  کنترل  مرجع  های  آزمایشگاه  کل  اداره  گزارشات  براساس 
غیرقابل قبول بودن نتایج آزمایش یازده فرآورده شرکت امید پارسینا دماوند، دستور جمع آوری  

 .فوری این فراورده ها مطابق با ضوابط و مقررات جاری، از شرکتهای پخش و سطح عرضه داده شد
 :جدول فراورده های ریکال شده این شرکت به شرح ذیل است 

 

 سری ساخت  شکل دارویی بسته بندی  نام نمونه  ردیف 

۱ Omega ۳ ( ۱۲۵۰  mg)OPD pharma  ۲۴۳۵۰۰۳ کپسول ژالتینی نرم/بلیستر 

۲ Omega ۳ ( ۱۲۵۰  mg) OPD pharma  ۱۴۳۵۰۰۲ کپسول ژالتینی نرم/بلیستر 

۳ Vitamin D      ۳OPD pharma  ۲۷۸۷۰۰۱ قرص/قوطی پالستیکی 

۴ Vitamin D      ۳OPD pharma  ۲۷۸۷۰۰۴ قرص/قوطی پالستیکی 

۵ Vitamin D    ۳OPD pharma  ۲۶۵۸۰۰۴ قرص/قوطی پالستیکی 

۶ Vitamin D    ۳OPD pharma  ۲۶۵۸۰۰۵ قرص/قوطی پالستیکی 

۷ Vitamin D   ۳OPD pharma  ۲۶۵۸۰۰۶ قرص/قوطی پالستیکی 

۸ Vitamin D۳   OPD pharma  ۱۰۳۶۵۲۰۵۴  پرل ژالتینی/قوطی پالستیکی 

۹ Vitamin D۳    OPD pharma  ۲۰۳۶۵۲۰۵۲ پرل ژالتینی/قوطی پالستیکی 

 ۱۰ Omega ۳ (  ۱۰۰۰  mg)  OPD pharma  ۱۲۱۷۰۰۷ قرص/قوطی پالستیکی 

۱۱ Omega ۳ (  ۱۰۰۰  mg)  OPD pharma  ۱۲۱۷۰۰۹ قرص/قوطی پالستیکی 

 



 سری ساخت از فرآورده های شرکت نیک اختر آریا ۸ریکال 
 

بر   مبنی  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  غذا،  کنترل  مرجع  های  آزمایشگاه  کل  اداره  گزارشات  براساس 
از   فرآورده های مذکور  آریا،  اختر  آزمایش هشت فرآورده شرکت نیک  نتایج  غیرقابل قبول بودن 

شود شرکت می  آوری  جمع  عرضه  سطح  و  پخش   .های 
 :استجدول فراورده های ریکال شده این شرکت به شرح ذیل 

 

 سری ساخت شکل دارویی بسته بندی  نام نمونه  دیف
۱ Livercare     HealthAid  ۲۳۳۴۰۱۲ قرص )کپلت(/بلیستر 
۲ Livercare    HealthAid  ۱۹  قرص )کپلت(/بلیسترLC۰۰۷ 
۳ Teenvital    HealthAid  ۲۵۸۳۰۰۳  قرص/قوطی پالستیکی 
۴ Teenvital    HealthAid  ۲۵۸۳۰۰۴  قرص/قوطی پالستیکی 
۵ Teenvital    HealthAid  ۱۵۸۳۰۱۵  قرص/قوطی پالستیکی 
۶ Vitamin C (  ۱۰۰۰ mg) HealthAid  ۲۶۴۵۰۰۲ قرص جوشان/قوطی پالستیکی 
۷ Vitamin C (  ۱۰۰۰ mg) HealthAid  ۲۶۴۵۰۰۱ قرص جوشان/قوطی پالستیکی 
۸ Vitamin C (  ۱۰۰۰ mg)  HealthAid پالستیکی  قرص جوشان/قوطی  ۲۶۴۵۰۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 


