
UBND HUYỆN BÁC ÁI   

VĂN PHÒNG   
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:       /TB-VPUB  

   V/v thuốc giả: viên nén 

Ophaztdon. 

 Bác Ái, ngày       tháng      năm 2022 

          
 

 

   Kính gửi: Các đại lý, quầy thuốc tây trên địa bàn huyện. 

 

    

Thực hiện Công văn số 2935/TB-SYT  ngày 06/7/2022 của Sở Y tế về việc  

mẫu Ophaztdon giả . 

Theo thông tin của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thuốc giả trên nhãn 

ghi: Viên nén Ophazidon, SĐK: VD-26803-17, Số lô: 480821, NSX: 17/08/2021, 

HD: 17/08/2023, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội có các đặc điểm, dấu hiệu 

phân biệt với thuốc thật gửi kèm theo Công văn số 5673/QLD-CL ngày 30/6/2022 

của Cục Quản lý Dược    

Kết quả kiểm nghiệm thuốc cho thấy viên nén Ophazidon, SĐK: VD-26803-

17, Số lô: 480821, NSX: 17/08/2021, HD: 17/08/2023, Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Hà Nội. Mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng về các chỉ tiêu   Định tính, 

Định lượng (cafein) và Định lượng (paracetamol)  

Để tránh việc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo 

chất lượng và để đảm bảo an toàn cho người sử dụng;  

Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo nội dung công văn này đến các 

Quầy, đại lý kinh doanh thuốc được biết và tiến hành rà soát, phát hiện nếu có 

thuốc giả Viên nén Ophazidon theo các dấu hiệu và hình ảnh nêu tại Công văn số 

5673/QLD-CL ngày 30/6/2022 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế). Báo cáo kịp thời 

về Văn phòng UBND huyện theo qui định./. 

  

( Đính kèm Thông báo số 2935/TB-SYT, ngày 06/7/2022 của Sở Y tế và công 

văn số 5673/QLD-CL ngày 30/6/2022 của Cục Quản lý dược -Bộ Y tế ). 

 

Nơi nhận:                                                                                                   
- UBND huyện;  

- Các Quầy KD thuốc tây trong huyện; 

-  Đăng tải Trang thông tin 

   điện tử huyện;  

- Lưu: VP (LĐ, VT). 

T.T Định                                                                                

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

 

Đỗ Thị Bích Liên   
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