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تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
مقام معظم رهبری
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٦٦٣/١٠٩٧٩٤
١٤٠١/١١/٢٦

ندارد

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

موضوع: ریکال

با سالم و احترام؛

عطف به نامه شماره ٦٨٥/١٥٦٣١٢/د مورخ ١٤٠١/١١/٢٤ مدیرکل اداره آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات 
پزشکی مقتضی است نسبت به ریکال فرآورده ها به شرح جدول ذیل اقدام شده و نتایج آن به همراه مدارک و مستندات 

به این اداره کل ارسال شود.

نتیجه بررسی سری ساخت نام محصول ردیف

منطبق نمی باشد. ١٦٤٢١٢٤ ویتامین c جوشان ١٠٠٠ هلث اید ١

منطبق نمی باشد. ١٦٤٢١٢٣ ویتامین c جوشان ١٠٠٠ هلث اید ٢

منطبق نمی باشد. ٢٦٤٥٠١٨ ویتامین c جوشان ١٠٠٠ هلث اید ٣

منطبق نمی باشد. ٢٦٤٥٠٠٩ ویتامین c جوشان ١٠٠٠ هلث اید ٤

منطبق نمی باشد. ٢٦٤٥٠١٤ ویتامین c جوشان ١٠٠٠ هلث اید ٥

منطبق نمی باشد. ٢٦٤٥٠٠٣ ویتامین c جوشان ١٠٠٠ هلث اید ٦

منطبق نمی باشد. ٢٦٤٥٠١٥ ویتامین c جوشان ١٠٠٠ هلث اید ٧

منطبق نمی باشد. ٢٦٤٥٠١٦ ویتامین c جوشان ١٠٠٠ هلث اید ٨

منطبق نمی باشد. ٢٦٤٥٠١٠ ویتامین c جوشان ١٠٠٠ هلث اید ٩

منطبق نمی باشد. ٢٦٤٥٠١٢ ویتامین c جوشان ١٠٠٠ هلث اید ١٠
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١٤٠١/١١/٢٦

ندارد

نتیجه بررسی سری ساخت نام محصول ردیف

منطبق نمی باشد. ١٦٤٢٠٩٨ ویتامین c جوشان ١٠٠٠ هلث اید ١١

منطبق نمی باشد. ١٦٤٢٠٢٧ ویتامین c جوشان ١٠٠٠ هلث اید ١٢

منطبق نمی باشد. ١٦٤٢٠٤٩ ویتامین c جوشان ١٠٠٠ هلث اید ١٣

منطبق نمی باشد. ١٦٤٢٠١٥ ویتامین c جوشان ١٠٠٠ هلث اید ١٤

منطبق نمی باشد. ١٦٤٢١٢٩ ویتامین c جوشان ١٠٠٠ هلث اید ١٥

منطبق نمی باشد. ١٦٤٢١٣١ ویتامین c جوشان ١٠٠٠ هلث اید ١٦

منطبق نمی باشد. ١٦٤٢٠٩٢ ویتامین c جوشان ١٠٠٠ هلث اید ١٧

منطبق نمی باشد. ١٦٤٢٠٩٧ ویتامین c جوشان ١٠٠٠ هلث اید ١٨

منطبق نمی باشد. ٢٦٤٥٠٠٧ ویتامین c جوشان ١٠٠٠ هلث اید ١٩

منطبق نمی باشد. ٢٦٤٥٠٠١ ویتامین c جوشان ١٠٠٠ هلث اید ٢٠
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ندارد

نتیجه بررسی سری ساخت نام محصول ردیف

منطبق نمی باشد. ٢٦٤٥٠٠٥ ویتامین c جوشان ١٠٠٠ هلث اید ٢١

منطبق نمی باشد. ٢٦٤٥٠٠٤ ویتامین c جوشان ١٠٠٠ هلث اید ٢٢

منطبق نمی باشد. ٢٦٤٥٠١٣ ویتامین c جوشان ١٠٠٠ هلث اید ٢٣

منطبق نمی باشد. ١٦٤٧٠٠١ ویتامین c جوشان ٥٠٠ هلث اید ٢٤

منطبق نمی باشد. ٢٠١٦٥٥٠٥٣ ویتامین c جوشان ٥٠٠ هلث اید ٢٥

منطبق نمی باشد. ٢٠١٦٥٥٠٤٨ ویتامین c جوشان ٥٠٠ هلث اید ٢٦

منطبق نمی باشد. ٢٦٤٩٠٣٠ ویتامین c هانسال ١٠٠٠-جوشان ٢٧

منطبق نمی باشد. ٢٦٤٩٠٢٨ ویتامین c هانسال ١٠٠٠-جوشان ٢٨

منطبق نمی باشد. ٢٦٤٩٠٢٥ ویتامین c هانسال ١٠٠٠-جوشان ٢٩

منطبق نمی باشد. ٢٦٤٩٠٢٧ ویتامین c هانسال ١٠٠٠-جوشان ٣٠
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٦٦٣/١٠٩٧٩٤
١٤٠١/١١/٢٦

ندارد

نتیجه بررسی سری ساخت نام محصول ردیف

منطبق نمی باشد. ٢٦٤٩٠٣٩ ویتامین c هانسال ١٠٠٠-جوشان ٣١

منطبق نمی باشد. ٢٦٤٩٠٢٠ ویتامین c هانسال ١٠٠٠-جوشان ٣٢

منطبق نمی باشد. ٢٦٤٩٠٣١ ویتامین c هانسال ١٠٠٠-جوشان ٣٣

منطبق نمی باشد. ٢٦٤٩٠٤٥ ویتامین c هانسال ١٠٠٠-جوشان ٣٤

منطبق نمی باشد. ٢٦٤٩٠٦٠ ویتامین c هانسال ١٠٠٠-جوشان ٣٥

منطبق نمی باشد. ٢٦٤٩٠٠٣ ویتامین c هانسال ١٠٠٠-جوشان ٣٦

منطبق نمی باشد. ٢٦٤٩٠١٤ ویتامین c هانسال ١٠٠٠-جوشان ٣٧

منطبق نمی باشد. ٢٦٤٩٠٥٠ ویتامین c هانسال ١٠٠٠-جوشان ٣٨

منطبق نمی باشد. ١٦٤١٠٢١ ویتامین ب١٢-١٠٠٠-٥٠ عددی ٣٩

منطبق نمی باشد. ١٦٤١٠١٢ ویتامین ب١٢-١٠٠٠-٥٠ عددی ٤٠
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ندارد

نتیجه بررسی سری ساخت نام محصول ردیف

منطبق نمی باشد. ١٦٤١٠١٦ ویتامین ب١٢-١٠٠٠-٥٠ عددی ٤١

منطبق نمی باشد. ١٦٤١٠١٩ ویتامین ب١٢-١٠٠٠-٥٠ عددی ٤٢

منطبق نمی باشد. ١٦٤١٠١٨ ویتامین ب١٢-١٠٠٠-٥٠ عددی ٤٣

منطبق نمی باشد. ١٦٤١٠٠٩ ویتامین ب١٢-١٠٠٠-٥٠ عددی ٤٤

منطبق نمی باشد. ١٦٤١٠١٥ ویتامین ب١٢-١٠٠٠-٥٠ عددی ٤٥

منطبق نمی باشد. ١٦٤١٠١١ ویتامین ب١٢-١٠٠٠-٥٠ عددی ٤٦

منطبق نمی باشد. ١١٨٢٠١٣ ژری کپس ٣٠عددی ٤٧

منطبق نمی باشد. ١١٨٢٠١٢ ژری کپس ٣٠عددی ٤٨

منطبق نمی باشد. ١١٨٢٠٠٨ ژری کپس ٣٠عددی ٤٩

منطبق نمی باشد. ١١٨٢٠١٨ ژری کپس ٣٠عددی ٥٠
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ندارد

نتیجه بررسی سری ساخت نام محصول ردیف

منطبق نمی باشد. ١١٨٢٠٠٢ ژری کپس ٣٠عددی ٥١

منطبق نمی باشد.
١١٨٢٠١٧

ژری کپس ٣٠عددی ٥٢

منطبق نمی باشد. ١١٨٢٠١٦ ژری کپس ٣٠عددی ٥٣

منطبق نمی باشد. ١١٨٢٠٠١ ژری کپس ٣٠عددی ٥٤

منطبق نمی باشد. ١٧٦٣٠١١ کپسول زینکوهلث٦٠ عددی ٥٥

منطبق نمی باشد. ١٧٦٣٠٠٥ کپسول زینکوهلث٦٠ عددی ٥٦

منطبق نمی باشد. ١٧٦٣٠٢١ کپسول زینکوهلث٦٠ عددی ٥٧

منطبق نمی باشد. ١٧٦٣٠٠٣ کپسول زینکوهلث٦٠ عددی ٥٨

منطبق نمی باشد.
١٢٣٦١١٨

هیرویت ٥٩

منطبق نمی باشد. ١٣٧٢٠٠٤ مولتی پلکس ٣٠ عددی ٦٠
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ندارد

نتیجه بررسی سری ساخت نام محصول ردیف

منطبق نمی باشد. ١٣٧٢٠١٠ مولتی پلکس ٣٠ عددی ٦١

منطبق نمی باشد. ١٣٧٢٠٠٩ مولتی پلکس ٣٠ عددی ٦٢

منطبق نمی باشد. ١٥٤٥٠١٣ سیبرژین ٣٠ عددی ٦٣

منطبق نمی باشد. ١٥٤٥٠١٢ سیبرژین ٣٠ عددی ٦٤

منطبق نمی باشد. ١٥٤٥٠١٩ سیبرژین ٣٠ عددی ٦٥

منطبق نمی باشد. ١٥٤٥٠٠٦ سیبرژین ٣٠ عددی ٦٦

منطبق نمی باشد. ١٥٤٥٠١٧ سیبرژین ٣٠ عددی ٦٧

منطبق نمی باشد. ١٤٢٢٠٢١ کپسول امگازون ٦٨

منطبق نمی باشد. ١٤٢٢٠٢٠ کپسول امگازون ٦٩

منطبق نمی باشد. ١٤٢٢٠٢٨ کپسول امگازون ٧٠

منطبق نمی باشد. ١٤٢٢٠٢٤ کپسول امگازون ٧١
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ندارد
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