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DAĞITIM YERLERINE

Ilgi : 21/091202| tarihli ve 24931227-E-2493l227-000-544769 sayılı yazı

Tiırkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgide kayıtlı yazısr kapsamrnda, TİTCK resmi internet
sitesinde duyuru yapılarak, uygulanan satış blokajı sağlık kurum/kuruluşlanna bildirilmektedir. İlgili
duyuruda blokaj uygulanan parti/partilerin mevcut bulunduğu sağlık kurum/kuruluşlannda kullanımınrn
durdurulmasmm önem arz ettiğ ifade edilmektediı.

Tllrkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan incelem elaııaliz ve değerlendirmeler
sonucunda ilgili parti/ partilere 19 Kasım 2015 tarihli ve 2953'7 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri
Çelcne Yönetmeliği doğrultusunda 1. sınıf geri çekme işlemi uygulanması yönünde karar alınması
halinde; aü geçen yönebneliğin Kurum, tüm bitle iletişim araçlarını kullanarak hatalı ürünler
hususunda kamuolunu bilgilendirir. Hiid«nü doğrulrusunda Tiirkiye İ|aç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi
internet sitesinde ilaç geri çekme duyurusu yapılmaktadır.

Saüş blokajı uygulanan paıti/paıtilerin ilgililerce ivedilikle ku.llanımdaı çekilerek nihai karar
verilinceye kadar karantinada tufulması ve geri çekme işlemi uygulanan partilerin de aynı şekilde
kullanımınm durdurularak ivedilikle iade işlemlerinin başlatılmasr önem arz etınektedir.

Bu doğıultuda Til.rkiye İlaç ve Tıbbi Cüaz Kurumu'nun interuet sitesinde (www.titck.gov.tr) yer
alan 15.10.202l tarihli duyurusunda;

Ekle yer aları listede isimleri belirtilen, tiyokolşikosid içeren topikal iirünler hakkında Türkiye
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun ilgili bilimsel komisyonunca alrnan karaılar doSulfusunda ilgili
tirünlerin ruhsatları askıya alınmış olup, piyasada bulunan tüm partilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve
29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği'ne göre 3. Sınıf B seviyesinde geti

çekme işlemi uygulanmlşhı.
Gereğni arzlica edei.m.
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