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

موضوع: فرآورده آرایشی و بهداشتی غیر مجاز

با سالم و احترام؛

   با توجه به اطالعات جدول زیر در خصوص فرآورده محلول های ضدعفونی کننده دست و سطوح با نام تجاری تاج، خواهشمند 
است دستور فرمایید در صورت مشاهده فرآورده 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

به استناد نامه های شماره ٩٩/١٧٢٤٢٨ 
مورخ ۰٤/٢١/ ١۳٩٩ (١۰۰۰/٤۶٩٨١/د) 
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
مشهد مبنی برعدم صدور مجوز  و عدم 
وجود فرآورده در محل در زمان بازدید و 
نامه شماره  ٩٩/۳١/۳٧٨۰۳ مورخ 
١۳٩٩/۰٤/۳١ (١۰۰۰/۵٢١۰۰/د) 
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

بیرجند  

 (تصویر برای راهنمایی به پیوست 
موجود است)

فاقد هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد - فاقد شماره  پروانه ساخت و سایر 
مشخصات ماده ١١ قانون مواد 
خوراکی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی 

مطابق ضوابط و مقررات این اداره کل
٢- بطری پالستیکی شفاف با درپوش 
پیچی سفید حاوی محلولی به رنگ 

قرمز
250 ml -۳

٤-شماره ثبت: ۳٧١٢
۵- پروانه بهره برداری از وزارت صنایع: 

٢/١٢۶۰٢
۶-محصولی از شرکت گل کف توس 

٧-آدرس کارخانه: مشهد، بلوار میامی، 
مهدی آباد ۳، شرکت گل کف توس

تلفن: ۵-۰۵١۳٧٨٢۰۰٢
هماهنگی فروش: ۰٩١۵١١۳۳۰١۰

٨-تاریخ تولید: -
تاریخ انقضا: ۳ سال پس از تولید

تاج محلول 
ضدعفونی 

کننده 
دست  

وسطوح 
Instant 

Hand 
Sanitizer 

& 
Surface
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تبصره ۱: قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفا جهت فرآورده قید شده در نامه منطبق با تصاویر (تصویر برای راهنمایی به پیوست 
موجود است) می باشد و مشمول سایر فرآورده های با نام های تجاری فوق الذکر که دارای تولید کننده رسمی باشد نمی گردد.

تبصره ۲: قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفا 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. 

همچنین از همکاران محترم خواهشمند است جهت ادامه روند این اطالع رسانی ها نسبت به ارائه نمونه های مکشوفه و غیر مجاز 
سطح عرضه اقدام و همکاری الزم را اعمال نمایند.
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