UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 08 tháng 02 năm 2021

Số: 369 /SYT-NVD
V/v thông báo thu hồi thuốc
Tobraquin

KHẨN
Kính gửi:
- Giám đốc các đơn vị y tế trong tỉnh;
- Trưởng Phòng Y tế các huyện, thị, thành phố;
- Giám đốc các Công ty Dược phẩm
Căn cứ Công văn số 615/QLD-CL ngày 29/01/2021 của Cục Quản lý Dược về việc
thông báo thu hồi thuốc Tobraquin,
1. Sở Y tế An Giang thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trong tỉnh An Giang đối
với toàn bộ lô thuốc sau:
Tên thuốc

Tên đơn vị SX

Số ĐK, số lô, hạn
dùng

Lý do thu hồi

Dung dịch nhỏ mắt
Tobraquin (Tobramycin
sulfate; Dexamethasone
natri phosphate)
(Tobramycin 0,3%,
Dexamethasone 0,1%5ml)

Do Công ty Makcur
Laboratories Ltd.
(India) sản xuất. Công
ty cổ phần XNK dược
phẩm Bình Minh
nhập khẩu.

SĐK:VN-14413-11
Số lô: ME20031
NSX: 11/06/2020
HD: 10/06/2022

Mẫu thuốc không
đạt tiêu chuẩn
chất lượng về chỉ
tiêu Mô tả, định
tính Tobramycin,
định lượng
Tobramycin.

2. Sở Y tế yêu cầu:
- Tất cả các cơ sở kinh doanh, phân phối, sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh An
Giang đình chỉ lưu hành và khẩn trương thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn
chất lượng nêu trên;
- Thủ trưởng các đơn vị y tế trong tỉnh, Trưởng phòng Y tế các huyện, thị, thành
phố chịu trách nhiệm phổ biến rộng rãi nội dung thông báo này cho tất cả các nhân viên
y tế trong đơn vị, các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân biết để thực hiện;
- Thanh tra Sở Y tế, Trưởng phòng Y tế các huyện, thị, thành phố kiểm tra, giám
sát việc thực hiện thông báo này, nếu phát hiện có cơ sở vi phạm, xử lý theo quy định
hiện hành và báo cáo về Sở Y tế;
Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
-Như trên;
-TTra SYT;
-Cổng thông tin điện tử SYT;
-Lưu: VT,NVD.
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