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DAĞITIM YERLERiNE

iıgi : 2|1091202|tarihli ve 24931227-E-2493l227-000-544769 sayıll yazı,

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgde kayıtlı yazsı kapsamında- TİTCK resmi internet

sitesinde duyuru yapılarak, uygulanan sahş blokajı sağlık kurum/kuruluşlanna bildirilmektedir. İlgili
dulııruda blokaj uygulanan parti/partilerin mevcut bulunduğu sağlık kurum-/kunıluşlannda kullanımının
durdurulmasının önem arz ettiği ifade edilmeiledir.

Tııırkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan incelem elanaliz ve değerlendirmeler
sonucunda ilgili parti/ partilere 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılr Resmi Gazetede yayımlanan Geri
Çekme Yönetsneliği doğrultusunda l. sınıf geri çekme işlemi uygulaıması yöniinde karar alınması
halinde; adı geçen yönetmeliğin Kurum, ıüm kiıle ilelişim araçlarını kullanarak holalı üriinler
hususunda kamuoyanu bilgilendiir. Hükmü doğrultusunda Tiirkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi
intemet sitesinde ilaç geri çekme duyurusu yapılmaktadır.

Satış b|okaiı uygulanan partr/partilerin ilgililerce ivedilikle kullanımdan çekilerek nihai karar
verilinceye kadar karantinada tutulınası ve geri çekme işlemi uygulanan partilenn de aynı şekilde
kullanımının durdurularak ivedilikle iade işlemlednin başlatılması önem arz etınektedir.

Bu doğrultuda Ttırkiye İaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun internet sitesinde (www-titck.gov.tr) yer
alan 21.02.2O22, 22.02.2022 v e 24.02.2022 tarihli duyurulannda;

Farmalas İlaç Saıı. ve Tic. Ltd. Şti.'hin ruhsatına sahip olduğu "Farmasist 300 mg / 3ml ÇozeIti
İçeren Ampul" adlı iiırünün 2|083626, 21083627, 2|083628, 21083629, 21083630, 2108363t,
21083632,21083634, 21083635, 21083636, 2|083637 , 2l104509 ve 211045l0 seri numaralı|ann4
ruhsat sahibi firmanrn gönüllü geri çekme talebine istinaden l9 Kasım 20l5 tarih ve 29537 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan "Geri Çekme Yönetıneliği'he göre 1 _ sınf A seviyesinde (nihai kullan_ıcı
seviyesi) geri çekme işlemi uygulanmış olup gereğinin yapılması ilgili firınaya duyurulmuş olup, gen
çelane işlemi uygulaııan partilerin kullanıınının durdurulaıak ivedilikle iade işlemlerinin başlaEtması;

Haver Farma İlaç A Ş'hin ruhsattna süip olduğu 'Dobuthaver 250 mg/20 ml IV inftızyon İçin
Konsantre Çözelti İçeren Ampul" adlı müstahzann 20678003 (SKT:09İ2023) partisine, analiz
sonucunun uYgun bulunmaması gerekçesiyle 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete'de
YaYımlanan "Geri Çekme Yönetmeliği" ne göre l.stnıf A seüyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri
çel«ne işlemi uygularımış olup, gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulınuş olup, geri çekme İşlımi
uyguIanan partilerin kullanımının duıdurularak ivedilikle iade işlernlerinin başlatılınası

Abbott Laborafuarlan İü. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ithal ettiği yazmız ekinde ekli listedeki
ürünler ait ruhsat sahibi firmanrn talebine istinaden 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 saylı Resmi
Gazete'de yayımlanan "Geri Çekme Yönenneliğ' ne göre l. sınrf A seüyesinde (nihai kutlanıcı
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