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٦٧٦/٦٣٠٩٧
١٤٠١/٠٧/١٢

ندارد

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
موضوع: فرآورده آرایشی و بهداشتی غیر مجاز داخلی

با سالم واحترام؛
       با توجه به گزارشات متعدد دریافتی از معاونت های غذا و دارو مبنی بر وجود آلودگی میکروبی در محصوالت دهانشویه فاقد الکل با نام 
های تجاری پاتریکس و دورکو تولید شرکت تولیدی، صنعتی طنین بهداشت پارس با مشخصات مندرج در جداول ذیل و انجام اقدامات قانونی 
در خصوص تخلفات شرکت مذکور توسط معاونت غذا و دارو شهید بهشتی و معرفی شرکت به مراجع قضایی، به استناد نامه شماره 
٢٩٣٤٣/ص/١٤٠١ مورخ ١٤٠١/٦/٢٨ معاونت مذکور مبنی بر آلودگی محصوالت، مقتضی است دستور فرمایید در صورت مشاهده فرآورده های 

ذیل در سطح عرضه اقدام قانونی الزم معمول گردد.

مستندات

پروانه 
ساخت/کد 
بهداشتی / 

مجوز ورود ( 
با ذکر شماره 

(

شرح عدم انطباق

(عدم انطباق 
میکروبی)

مشخصات محصول نام تجاری
نام محصول غیر 

مجاز

١.طی نامه شماره ٦٦٠٣/ص/٨/٢/٩ 
مورخ ١٤٠٠/٠٦/٠٢ معاونت غذا و 
دارو دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی جندی 
شاپور اهواز، عدم انطباق کاالی 
مذکور در طرح  PMS اعالم و 
پاسخ صحه گذاری نیز طی نامه 
٣٥٨٢/ص/٨/٢/٩ مورخ 

١٤٠١/٠٣/٢٨ دریافت گردید.

 ٢.در ضمن طی نامه شماره 
١٤٠٠/٢٩٠٥٧/ص٢/غ مورخ 
١٤٠٠/١١/٠٣ معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان مرکزی، 
عدم انطباق کاالی مذکور در طرح 
 PMS اعالم و پاسخ صحه گذاری 

نیز طی نامه ١٤٠١/٨٩٤٤/ص٢/غ 
مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٠دریافت گردید.

شمارش کلی باکتری 
های مزوفیل هوازی 
با استاندارد ملی 
ایران به شماره 
٢٠١١١ مطابقت 

ندارد.

١-شماره پروانه ساخت  ٣٤/١٥١٠٢
٢-سری ساخت ١٥٢٦٢٩٩١٠
٣-تاریخ تولید ١٣٩٩/١٠/٣٠

٤-تاریخ انقضا   ١٤٠٢/١٠/٢٩

پاتریکس محلول دهانشویه 
کامل فاقد الکل
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٦٧٦/٦٣٠٩٧
١٤٠١/٠٧/١٢

ندارد

١.طی نامه شماره 
٢٩/١٩/٨٧٣٧/پ مورخ 
١٤٠٠/٠٦/٣١ معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی کاشان، عدم 
انطباق کاالی مذکور در طرح 

PMS  اعالم گردید.
طی نامه شماره ٨٠٢٠١/٧٨٨ 
مورخ ١٤٠١/٠٣/٠٨ معاونت غذا و 
دارو کاشان، محصول فوق جهت 
صحه گذاری به آزمایشگاه مرجع 
ارسال نشده است و در حال حاضر 
نمونه شاهد نیز موجود نبوده و 
مستنداتی غیر از پاسخ آزمایشگاه 

قابل ارائه نمیباشد.
٢.نمونه برداری شده توسط 
کارشناسان این معاونت و اعالم 
عدم انطباق کاالی مذکور  طی 
رونوشت نامه به شماره 
های٣٨٠٦٠/ص/١٤٠٠ -

٣٧٠٩٧/ص/١٤٠٠ مورخ 
١٠/٠٨/١٢-١٤٠٠/٠٨/١٤٠٠ به 

اداره کل آرایشی وبهداشتی

١.شمارش بیش از 
حد مجاز 
میکروارگانیزم های 

هوازی
٢. بیشتر از حد مجاز 
بودن شمارش کلی 
میکروارگانیزم های 
هوازی و مخمر - 

شناسایی 
سودوموناس 

آئروژینوزا

١-شماره پروانه ساخت  ٣٤/١٥١٠٢
٢-سری ساخت ١٥٢٦٢٩٩١١
٣-تاریخ تولید ١٣٩٩/١١/١٣
٤-تاریخ انقضا   ١٤٠٢/١١/١٢

پاتریکس محلول دهانشویه 
کامل فاقد الکل
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٦٧٦/٦٣٠٩٧
١٤٠١/٠٧/١٢

ندارد

١.طی نامه شماره 
١٤/٣٣/٥٩/١٤١٤٧ مورخ 
١٤٠٠/١٢/١٨ معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی تهران، عدم 
انطباق کاالی مذکور در طرح 
PMS  اعالم و پاسخ صحه گذاری 

دریافت گردید.
٢. طی نامه شماره ٢٠/٦/١٣١٨/پ 
د مورخ ١٤٠١/٠١/٣١ معاونت غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، 
عدم انطباق کاالی مذکور در طرح 
PMS  اعالم و پاسخ صحه گذاری 

نیز طی نامه ٢٠/٦/٥٢٣٧/پ د  
مورخ ١٤٠١/٠٤/١١دریافت گردید.

١.شمارش کلی 
باکتری مزوفیل با 
طرح PMS مطابقت 

ندارد.
٢. شمارش کلی 
باکتری های مزوفیل 
هوازی با استاندارد 
ملی ایران به شماره 
٢٠١١١ مطابقت 

ندارد.

١-شماره پروانه ساخت  ٣٤/١٥١٠٠
٢-سری ساخت ١٥٦٥٨٤٠٠٠٦

٣-تاریخ تولید  ١٤٠٠/٠٦/٠٧
٤-تاریخ انقضا   ١٤٠٣/٠٦/٠٦

دورکو محلول دهانشویه 
کامل فاقد الکل

١.طی نامـه شـماره 
١٤٠/٣٣/٥٩/٧٣١٨ مورخ 
١٤٠٠/٠٧/١٤ معاونت غذا و دارو 
دانشـگاه علوم پزشـکی و خـدمات 
بهداشتی درمانی تهران، عدم 
انطباق کاالی مذکور در طرح 
PMS  اعالم و پاسخ صحه گذاری 
نیز طی نامه شماره 

 ١٤/٣٣/٥٩/١٣٢٨١
مورخ١٤٠٠/١١/٣٠ دریافت گردید.

٢.نمونه برداری شده توسط 
کارشناسان این معاونت و اعالم 
عدم انطباق کاالی مذکور  طی 
رونـوشت نامـه به شـماره های 

٣٨٠٦٠/ص/١٤٠٠-
٣٧٠٩٧/ص/١٤٠٠ مورخ 
١٤٠٠/٠٨/١٢- ١٤٠٠/٠٨/١٠ به 

اداره کل آرایشی و بهداشتی

١. نمونه از نظر 
شمارش باکتری های 
مزوفیل با طرح 
PMS مطابقت ندارد.

٢. بیشتر از حد مجاز 
بودن شمارش کلی 
میکروارگانیزم های 
هوازی و مخمر - 

شناسایی 
سودوموناس 

آئروژینوزا

١-شماره پروانه ساخت  ٣٤/١٥١٠٠
٢-سری ساخت ١٥٦٥٨٤٠٠٠١

٣-تاریخ تولید  ١٤٠٠/٠١/٣٠
٤-تاریخ انقضا   ١٤٠٣/٠١/٢٩

دورکو محلول دهانشویه 
کامل فاقد الکل
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٦٧٦/٦٣٠٩٧
١٤٠١/٠٧/١٢

ندارد

طی نامه شماره ٢٨/٥٣/٣٦٣٩١٨ 
مورخ ١٤٠١/٠٣/١٨ معاونت غذا و 
دارو دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی قزوین، 
عدم انطباق کاالی مذکور در طرح 
PMS  اعالم و  پاسخ صحه 
گذاری نیز طی نامه 
٢٨/٥٣/٣٧٠١٠٩ مورخ 

١٤٠١/٠٥/٣١ دریافت گردید

نمونه ارسال از نظر 
شمارش باکتری های 
مزوفیل هوازی و 
شمارش کپک و 
وجود باکتری 

سودوموناس 
آئروژینوزا با استاندارد 
ملی ایران به شماره 
٢٠١١١ مطابقت 

ندارد

١-شماره پروانه ساخت  ٣٤/١٥١٠٢
٢-سری ساخت  ١٥٢٦٣٤٠٠٥
٣-تاریخ تولید  ١٤٠٠/٠٥/١٨
٤-تاریخ انقضا   ١٤٠٣/٠٥/١٧

پاتریکس محلول دهانشویه 
کامل فاقد الکل

اعالم عدم انطباق کاالی مذکور  
طی رونوشت نامه به شماره 
٣٨٠٦٠/ص/١٤٠٠ مورخ 
١٤٠٠/٠٨/١٢ به اداره کل آرایشی 

و بهداشتی 
(با هماهنگی محیط زیست کاال 

امحاء گردید)

بیشتر از حد مجاز 
بودن شمارش کلی 
میکروارگانیزم های 
هوازی و مخمر - 

شناسایی 
سودوموناس 

آئروژینوزا

١-شماره پروانه ساخت  ٣٤/١٥١٠٢
٢-سری ساخت  ١٥٢٦٢٤٠٠٠٤
٣-تاریخ تولید    ١٤٠٠/٠٤/٠٥
٤-تاریخ انقضا    ١٤٠٣/٠٤/٠٤

پاتریکس محلول دهانشویه 
کامل فاقد الکل
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٦٧٦/٦٣٠٩٧
١٤٠١/٠٧/١٢

ندارد

نمونه برداری شده توسط 
کارشناسان این معاونت و اعالم 
عدم انطباق کاالی مذکور  طی 
رونوشت نامه به شماره 
٣٨٠٦٠/ص/١٤٠٠ مورخ 
١٤٠٠/٠٨/١٢ به اداره کل آرایشی 
و بهداشتی (با هماهنگی محیط 

زیست کاال امحاء گردید)

بیشتر از حد مجاز 
بودن شمارش کلی 
میکروارگانیزم های 
هوازی و مخمر - 

شناسایی 
سودوموناس 

آئروژینوزا

١-شماره پروانه ساخت  ٣٤/١٥١٠٢
٢-سری ساخت  ١٥٢٦٢٤٠٠٠٥
٣-تاریخ تولید    ١٤٠٠/٠٥/٠٢
٤-تاریخ انقضا    ١٤٠٣/٠٥/٠١

پاتریکس محلول دهانشویه 
کامل فاقد الکل

نمونه برداری شده توسط 
کارشناسان این معاونت و اعالم 
عدم انطباق کاالی مذکور  طی 
رونوشت نامه به شماره 
٣٨٠٦٠/ص/١٤٠٠ مورخ 
١٤٠٠/٠٨/١٢ به اداره کل آرایشی 

و بهداشتی
 (با هماهنگی محیط زیست کاال 

امحاء گردید)

بیشتر از حد مجاز 
بودن شمارش کلی 
میکروارگانیزم های 
هوازی و مخمر - 

شناسایی 
سودوموناس 

آئروژینوزا

١-شماره پروانه ساخت  ٣٤/١٥١٠٢
٢-سری ساخت  ١٥٢٦٢٤٠٠٠٥
٣-تاریخ تولید    ١٤٠٠/٠٥/٢٦
٤-تاریخ انقضا    ١٤٠٣/٠٥/٢٥

پاتریکس محلول دهانشویه 
کامل فاقد الکل
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٦٧٦/٦٣٠٩٧
١٤٠١/٠٧/١٢

ندارد

نمونه برداری شده توسط 
کارشناسان این معاونت و اعالم 
عدم انطباق کاالی مذکور  طی 
رونوشت نامه به شماره 
٣٨٠٦٠/ص/١٤٠٠ مورخ 
١٤٠٠/٠٨/١٢ به اداره کل آرایشی 
و بهداشتی (با هماهنگی محیط 

زیست کاال امحاء گردید)

بیشتر از حد مجاز 
بودن شمارش کلی 
میکروارگانیزم های 
هوازی و مخمر - 

شناسایی 
سودوموناس 

آئروژینوزا

١-شماره پروانه ساخت  ٣٤/١٥١٠٢
٢-سری ساخت  ١٥٢٦٢٤٠٠٠٦
٣-تاریخ تولید    ١٤٠٠/٠٦/١٣
٤-تاریخ انقضا   ١٤٠٣/٠٦/١٢

پاتریکس محلول دهانشویه 
کامل فاقد الکل

نمونه برداری شده توسط 
کارشناسان این معاونت و اعالم 
عدم انطباق کاالی مذکور  طی 
رونوشت نامه به شماره 
٣٤٤٨٨/ص/١٤٠٠ مورخ 
١٤٠٠/٠٧/٢٦ به اداره کل آرایشی 

و بهداشتی

بیشتر از حد مجاز 
بودن شمارش کلی 
میکروارگانیزم های 
هوازی و مخمر -

پایداری حرارتی 
نامناسب کاال

١-شماره پروانه ساخت  ٣٤/١٥١٠٢
٢-سری ساخت  ١٥٢٦٢٤٠٠٠٣
٣-تاریخ تولید    ١٤٠٠/٠٣/٢٩
٤-تاریخ انقضا   ١٤٠٣/٠٣/٢٨

پاتریکس محلول دهانشویه 
کامل فاقد الکل
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٦٧٦/٦٣٠٩٧
١٤٠١/٠٧/١٢

ندارد

نمونه برداری شده توسط 
کارشناسان شبکه بهداشت و 
درمان پاکدشت و اعالم عدم 
انطباق کاالی مذکور  طی رونوشت 
نامـه به شماره ٨١٨/١٢٥٢٩ مورخ 

 ١٤٠٠/٠٧/٢١
(با هماهنگی محیط زیست کاال 

امحاء گردید)

بیشتر از حد مجاز 
بودن شمارش کلی 
میکروارگانیزم های 
هوازی و مخمر - 

شناسایی 
سودوموناس 

آئروژینوزا

١-شماره پروانه ساخت  ٣٤/١٥١٠٢
٢-سری ساخت  ١٥٢٦٢٤٠٠٠٥
٣-تاریخ تولید    ١٤٠٠/٠٥/٢٣
٤-تاریخ انقضا   ١٤٠٣/٠٥/٢٢

پاتریکس محلول دهانشویه 
کامل فاقد الکل

تبصره ۱: قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفاً جهت فرآورده قید شده در نامه می باشد.
تبصره ۲: قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفاً شامل نام تجاری با دیکته باال بوده و همچنین مواردی که دارای پیشوند یا پسوند 

از این نام های تجاری می باشند را مشمول نمی شود و بایستی در صورت لزوم مورد بررسی قرار گیرد. 
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٦٧٦/٦٣٠٩٧
١٤٠١/٠٧/١٢

ندارد

رونوشت :
جناب آقای دکتر امیرمحمد پرهام فر مدیر کل محترم دفتر پیشگیری از قاچاق کاال و ارز: جهت استحضار و اقدام الزم 

جناب آقای سعید ممبینی رئیس محترم اتاق اصناف ایران: جهت استحضار و اقدام الزم 
جناب آقای مهندس مهدی پور مدیر کل محترم دفتر محصوالت بهداشتی ،دارویی وتجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 

کنندگان : جهت استحضار و اقدام الزم 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان: جهت استحضار 

جناب آقای دکتر شریفی سرپرست محترم دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امورحقوقی سازمان غذا و دارو :جهت استحضار و اقدام الزم
جناب آقای مهندس عاقل مشاور محترم رئیس سازمان و مدیر کل حوزه ریاست:جهت استحضار

جناب آقای مهندس کاظمی سرپرست محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت:جهت استحضار
انجمن ملی حمایت ازحقوق مصرف کنندگان: جهت استحضار 

ریاست محترم انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران
 ریاست محترم انجمن صنایع شوینده و آرایشی بهداشتی 

رئیس محترم هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران
مرکز توسعه تجارت و الکترونیکی وزارت صنعت  معدن و تجارت: جهت استحضار و اعالم به فروشگاه های اینترنتی

اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای: جهت اطالع و اقدام الزم
سازمان اتکا: جهت اطالع و اقدام الزم

مدیر محترم فروشگاه رفاه: جهت اطالع و اقدام الزم
مدیر محترم فروشگاه شهروند: جهت اطالع و اقدام الزم

مدیر محترم فروشگاه سپه: جهت اطالع و اقدام الزم
سرپرست محترم معاونت مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ

شرکت هایپر استار: جهت اطالع و اقدام الزم
معاون محترم نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب

مدیرعامل محترم سازمان مدیریت میوه و تره بار شهرداری تهران: جهت اطالع و اقدام الزم
سرکار خانم دکتر مرجانیان معاون محترم اجرایی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی 

سرکار خانم دکتر حسینی فیروزابادی سرپرست محترم اداره نظارت و ارزیابی بر عوارض فراورده های آرایشی و بهداشتی
سرکار خانم دکتر منصوری دارا سرپرست محترم اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های آرایشی پوست و مو

سرکار خانم مهندس موسوی زاده کارشناس محترم اداره نظارت و ارزیابی بر عوارض فراورده های آرایشی و بهداشتی
سرکار خانم مهندس حسینی اشپال رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری:به انضمام پیوست ها جهت FAX و ارسال به دانشگاه های علوم 

پزشکی سراسر کشور و ارگان های ذیربط
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