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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 

سالم علیکم؛

احتراماً، با توجه به اطالعات جدول زیر در خصوص فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز خواهشمند است دستور 
فرمائید در صورت مشاهده قلم مذکور در سطح عرضه اقدام قانونی الزم معمول گردد.

مستندات پروانه 
ساخت/کد 
بهداشتی / 

مجوز ورود ( با 
ذکر شماره )

فاقد
تعلیق
ابطال
جعل

مشخصات محصول نام 
تجاری

نام محصول 
غیر مجاز

۱-به استناد نامه های شماره 
۱۲۸۲۰/د-۳ مورخ ۹۹/۶/۱۹ و 

۲۴۷۲۳/د-۳ مورخ ۹۹/۱۱/۱۳  و 
۲۴۹۷۶/د-۳ مورخ ۹۹/۱۱/۱۵ 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن مبنی بر غیر مجاز 

بودن هر محصول با نام تجاری 
کاسپین به غیر از پروانه های 

ساخت به شماره ۴۷/۱۱۰۶۲ – 
 – ۴۷/۱۲۰۰۶- ۴۷/۱۲۰۰۵

۴۷/۱۲۰۶۸
۲-به استناد نامه شماره 

۱۳۵/۷۷۵۱/ص/۹۹  مورخ 
۹۹/۷/۱۵ معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی ایران 

تصاویر پیوست می باشد. 

۴۷/۱۱۰۰۲ که 
در تاریخ 
 ۹۲/۶/۱۱

منقضی شده 
است  

فاقد  ۱-درج شماره پروانه ساخت ۴۷/۱۱۰۰۲ 
که منقضی شده است.

۲-درج نام تولید کننده فومن شیمی 
۳-عدم درج نشانی و پروانه بهره برداری 

و......  

کاسپین   اسپری خوشبو 
کننده هوا  
۳۳% مجانی

تبصره ۱ : قابل ذکر است این اطالع رسانی شامل نام تجاری با دیکته باال بوده و مواردی که دارای پیشوند یا پسوند از این نام های تجاری می 
باشند را مشمول نمی باشند و بایستی در صورت لزوم مورد بررسی قرار گیرد. 

تبصره ۲ : با توجه به اینکه شرکت فومن شیمی صاحب نام تجاری کاسپین می باشد، خواهشمند است در زمان جمع آوری 
محصول دقت کافی مبذول تا فقط محصول فوق الذکر با مشخصات فوق االشاره مطابق تصویر پیوست از سطح عرضه جمع آوری 

گردد و این اطالع رسانی شامل محصوالت دیگر با این نام تجاری نمی باشد. 
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تبصره ۳: خواهشمند است همکاران محترم جهت ادامه روند اطالع رسانی عمومی، در صورت مشاهده کاالهای غیر مجاز در سطح عرضه نسبت 
به ارسال آنها اقدام نمایند.

تصاویر پیوست می باشد.

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/

