Date:

16/09/2018

Reference:

DHA/OUT/2018/0003978

Circular No.164 تعميم رقم
2018  تحذيرات وتنبيهات السالمة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع لشهر أغسطس:الموضوع
Subject: Ministry of Health and Prevention Safety Alerts and Warnings for the month of August 2018

To: All Health Facilities - Private Sector in Dubai
In accordance with the recommendations of the
Ministry of Health and Prevention and interest to
maintain community and public health safety, we would

القطاع الصحي الخاص بدبي-  جميع المنشآت الصحية:إلى

تماشيا ً مع توصيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وحرصا ً على
أمن وسالمة المجتمع والصحة العامة نود أن ننوه الى تحذيرات

like to draw your attention to the following safety alerts

:2018 وتنبيهات السالمة التالية لشهر أغسطس

and warnings for August 2018:
1. Warning about the use of the pharmaceuticals

 تحذ ذ ذ ذ ذذذير حذ ذ ذ ذ ذذو اسذ ذ ذ ذ ذذتضرات المستحنذ ذ ذ ذ ذذرات الصذ ذ ذ ذ ذذير نية.1

products (TECENTRIQ) atezolizumab.
2. Warning

on

the

antibiotics

group

(TECENTRIQ) atezolizumab
product

 تحذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذيرات عل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذى مجموع ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة المنذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذادات الحو ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة.2

Fluoroquinolones.
3. Withdrawal of two batches of the pharmaceutical
product Leflocad (Levofloxacin500 mg) Tablets
manufactured by Jubilant Generics limited and
distributed by the Authorized agent Beta Star

Fluoroquinolones
Leflocad

تشذليتيتين مذن المستحنذر الصذير

( لتشركة المصنعةLevofloxacin500 mg) Tablets
المعتمذر

 والوكيذJubilant Generics limited
Beta Star Trading LLC

Trading LLC.
4. Withdrawal of the pharmaceutical product Mebzol

Mebzol 100mg Tablets

100mg Tablets manufactured by Julphar.
5. Suspension on registration of the pharmaceutical

 سذح.3

المستحنذذر الصذير

 سذح.4

لتشركة المصنعة جتفار
Glynase 5mg

product Glynase 5mg Tablets manufactured by

 تعتيذذس تسذذجي المستحنذذر الصذذير.5
 لتشركة المصنعة جتفارTablets

Julphar.
6. Warning for dietary/medical products Nature Plus

Nature Plus  تحذذذير مذذن اسذذتضرات الم مذذالت الصذذحية.6

Vitamin A 10,000 IU.
7. Warning on the use of the slimming product
Optrimax Jelly mixed Green Tea and Inulin Jelly with
Blueberry Juice.

Vitamin A 10,000 IU
Optrimax Jelly

 تحذذذير مذذن اسذذتضرات منذذت تضسذذي.7

mixed Green Tea and Inulin Jelly with Blueberry
Juice.

8. Medical Device withdraw of (Transvaginal Mesh) for

(لجمي ذذعTransvaginal Mesh الوس ذذاب ال بي ذذة

all companies.

الشركات

9. Medical Safety Alerts on the medical products
Homeopathic

 س ذذح.8

spray،

Weight

Away

Remedy

Homeopathic

Living  مذن انتذا شذركةWeight Away Remedy ،spray

manufactured by Well Remedies LLC sold through

. تباع عبر ا نترنتWell Remedies LLC

the internet.
10. Medical Device Safety Alert Warnings on Leukotrap
RC System with RC2D Filter By American company

Leukotrap

RC

to keep up to date with safety alerts please visit
MOHAP website:

 تق ذ ذذا ير الس ذ ذذالمة لتوس ذ ذذاب ال بي ذ ذذة.10

 من انتا الشركة األمري يةwith RC2D Filter System

Haemonetics Manufacturing Inc.
For more information on the above safety alert, and

 تق ذذا ير الس ذذالمة لتمستحن ذذرات ال بي ذذة.9

Haemonetics Manufacturing Inc.
،للمزيد من المعلومات عن تحذيرات السالمة المذكورة أعاله
ولاللطالع عن التحديثات الواردة بهذا الشأن يرجى مراجعة
:الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع

http://www.mohap.gov.ae/en/OpenData/Pages/def

http://www.mohap.gov.ae/en/OpenData/Pages/d

ault.aspx

efault.aspx

 To report Adverse Drug Reaction (ADR) or Event,
kindly

go through the (ADR) Electronic link

حروث أي أعراض جانبية يرجى اإلبالغ عبر الرابط
( والمتوفرة علىADR) باآلثار الجانبية لترواء

Reporting available at the website:
http://www.mohap.gov.ae/ar/services/Pages/406.aspx

Or from the smart application UAE RADR
Or contact the following addresses:
Tel: 04-2301448 or fax 04-2301947 or
Email: pv@moh.gov.ae


 ف حا
اإلل ترو

: الموقع اإلل ترو
http://www.mohap.gov.ae/ar/services/Pages/406.aspx

UAE RADR أو من خال الت بيس الذكي
:أو ا تصا على العناوين التالية
 أو04-2301947

 أو فاك04-2301448 :هاتف

pv@moh.gov.ae : البرير ا ل ترو

To avoid any violations or penalties all health

على كافة المنشآت الصحية ضرورة التقير وا لتزات بما ورد

facilities must adhere to this Circular in

أعاله تجنبا ألي عقوبات قر تصرر نتيجة أي مضالفة بهذأ

accordance with the instructions set out within
and should not use the mentioned Lot/Batch
Number if available.

الشأن طبقا لتتعتيمات الواردة وعرت استضرات التشليالت
.المذكورة أعاله ان وجرت لريهم



For more information, kindly contact the call center on:

:  يرجى التواص مع مركز ا تصا،لمزير من المعتومات

Telephone: 800-342
Email address: regulation@dha.gov.ae

800-342 :هاتف رقم
regulation@dha.gov.ae :البريد اإللكتروني

With Regards, Health Regulation Sector

 ق اع التنظيم الصحي،مع تحيات

 مروان محمد المال.د
Dr. Marwan Mohd Al Mulla
المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي – هيئة الصحة بدبي
CEO of the Health Regulation Sector – DHA

