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Tiirkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgide kayıtlı yazısı kapsamında, TiTCK resmi internet
sitesinde duyuru yapılarak, uygulanan satış blokajı sağlık kurum,4<uruluşlanna bildirilnektediı. İlgili
duyuruda blokaj uygulanan parti/partilerin mevcut bulunduğu sağlık kurum/kuruluşlannda kullanımının
durduru[masının önem arz etiiği ifade edilrnektedir.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tafafrndan yapılan inceleme/analiz ve değerlendirmeler
sonucunda ilgili parti/ partilere 19 Kasım 20l5 tari}ıli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri
Çekme Yönetneliği doğrultusunda 1. sınıf geri çekme işlemi uygulanması yöniinde karar alınması
halinde; adı geçen yönetmeliğin Kurum, tüın kitle iletişim araçlarını kullanarak hatalı ürünler
hususunda kamuoyunu bilgilendirir. Hükmü doğııltusunda Tiirkiye llaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resıni
internet sitesinde ilaç geri çekme duyurusu yapılmaktadır.
Satış blokajı uygulanan parti/partilerin ilgililerce ivedilikle kullanımdarı çekilerek nihai karar
verilinceye kadar karantinada tutulması ve geri çel«ne işlemi uygulanan partilerin de aynı şekilde
kullanımının durdurulaıak ivedilikle iade işlemlerinin başlatılınası önem arz etrnektedir.
Bu doğrulfuda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun internet sitesinde (www.titck.gov.tr) yer
alan 27,l0,202l tarihli duyurusunda;
Kogak Farma İlaç ve Kimya San. A.Ş.' nin ruhsatına sahip olduğu Calcium Folinate Koçak
lO0mg/lOml IV/[M Enjektabl Çözelti İçeren Flakon adlı ürüntiı 3773978 (SKT:09.2021) ve
3773976 (SKT:09.2021) partisi, Calcium Folinate Koçak 200mg/20ml rV[M Enjektabl Çözelti
Içeren Flakon adlı ürünün 3775980 (SKT:09.2021) partisi ve Calcium Folinate Koçak 300mg/30ml
rV[M EnjektabI Çözelti İçeren Flakon adh üffinün 3776973 (SKT:09.2021) partisine incelemeler
tamamlanıncaya kadar İlaç Takip Sisteminde satış blokajı uygutandığı ve mevcut bulunduğu sağlık
kuruluşlarında ilgili partilerin kullanımının durdurulmasınrn önem arz ettiği 09.07.2021 tarihinde
duyurulmuş o[up; yukanda adı geçen tirünlerin belirtilen partileri yapılan hceleme ve analizler sonucu
'
uygun bulunduğu, söz konusu partilere ait satış blokajının kaldırıldığı hususunda;
Gereğini arzlrica ederim.
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