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DAĞITIM YERLERfNE

Tirrkiye llaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgide kayıtlı yazısı kapsamında, TİTCK resmi intemet
sitesinde duyuru yapılarak, uygulanan satış blokajı sağlık kurum/kuruluşlarına bildirihnektedir. İlgili
duyuruda blokaj uygulanan parti/padilerin mevcut bulundufu sağlık kurum/kunıluşlannda kullanrmınrn
duıdurulmasının önem arz ettiği ifade edilınektedir.

Tiiıkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafuıdan yapılan inceleme lanalı ve değerlendirmeler
sonucunda ilgili parti/partilere 19 Kasım 2015 tarih]i ve 2953'7 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri
Çekne Yönetneliği doğrultusunda 1. srnıf geri çel«ne işlemi uygulanması yönünde karar alrıması
halinde; adı geçen yönetııeliğn Kurum, tiim kitle iletişim oraçlarını kullanarak hatalı ürünler
hususunda kamuoyunu bilgilendirir. Hill«nü doğrultusunda Tiirkiye İlaç ve Tübi Cihaz Kıırumu resmi
intornet sitesinde ilaç geri çekme duyurusu yapılmaktadr.

Satış blokajı uygulanan parti/partilerin ilgilileıce ivedilikle kullanrmdan çekilerek nihai karar
verilinceye kadar karantinada tutulması ve geri çelııne işlemi uygulanan partilerin de aynı şekilde
kullanımının durdurularak ivedilikle iade işlemlerinin başlatılması önem arz etnektedir.

Bu doğrulfuda Ttlrkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun intemet sitesinde (wrvw.titck.gov.tr) yer
a|arı 27.12 2021 tarihli duyurusunda;

Fresenius IGbi İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ruhsahna sahip olduğu'?ropofol o/o2 Fresenius
l000mğ5Oml Enjeksiyonluk veya İnffizyonluk Emülsiyon" adlı iirtlniln 16PK9233 (SKT:1O/2022) parti
numarah numuneleri yapılan inceleme ve analizler neticesinde uygun bulunmuş olup söz konusu
iirtlnlere uygulanan sahş blokajı işleminin kaldınldığı hususunda;

Gereğini arzJrica ederim.


