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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgıde kayıtlı yazısı kapsamında. TİTCK resmi intemeı
sitesinde duyuru yapılarak, uygulanan satış blokajı sağlık kurum/kuruluşlarına bildirilmektedir, İlgili
duyuruda blokaj uygulanan parti/partilerin mevcut bulunduğu sağlık kurum/kuruluşlannda kullanımının
durdurulmasının önem aız ettiğ ifade edilmektedir.
Tıirkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafindan yapılan incelan eluıa|iz ve değerlendirmeler
sonucunda ilgili parti/ partilere 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayrlı Resmi Gazetede yayımlanan Geri
Çelone Yönetıneliği doğrultusunda 1. sınıf geri çelcne işlemi uygulanmasr yöni[ıde karar alınması
halinde; aü geçen yönetıneliğin Kuram, ıüm kitle iletişim araçlarını kullanarak hatalı ürünler
hususunda kamuoyunu bilgilendirir. Hükmü doğrultusunda Tiirkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi
internet sitesinde ilaç geri çekme duyurusu yapılmaktaür.
Satış blokajı uygulanan partilpartilerin ilgililerce ivedilikle kullanımdan çekilerek nihai karar
verilinceye kadar karantinada tutulması ve geri çekme işlemi uygulanan partilerin de aynı şekilde
kullanımınrn durdurularak ivedilikle iade işlemlerinin başlatılması önem afz etnıektedir.
Bu doğrultuda Ttı,ıkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun intemet sitesinde (www.titck.gov.tr) yer
alan l2.10.2O2| tarihli duyurusunda;

Koçak Farma İlaç ve Kimya San. A,Ş.' nin ruhsatma sahip olduğu Glutaviven 20 g IV İnfiizyon
.
Için Konsantre Çözelti içeren Flakon adlı ilriinün 530000l (SKT:01.2022) partisine incelemeler
tamamlanrncaya kadar İlaç Takip Sisteminde satış blokajı uygulandığı ve mevcut bulunduğu sağlık
kuruluşlannda ilgili partinin kullanımının durdurulmasının önem arz etriği 09.07 .2021 tarihinde
duyurulmuştu. Adı geçen ürünifuı 5300001 (SKT:01.2022) partisi yapılan inceleme ve analider sonucu
uygun bulunmuş, söz konusu partiye ait satış blokajının kaldınldığı hususu bildirilmiş olup,

Gereğni arz/ica edeim.
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