Date: 19/12/2018

2018/12/19 : التاريخ
Circular No. 176 تعميم رقم

)Typhim Vi 0.5ml(  ت ذير من ا تخدام لياب:الموضوع
Subject: Warning to use the Typhim Vi 0.5ml vaccine

 جميع ممارسي الرعاية/إلى جميع المنشآت الصحية

To all health facilities / all health care practitioners

:الصحية بالقطاع الصحي الخاص بدبي

in Dubai's private health sector:
Dear colleagues ...

... الزمالء األعزاء

Dubai Health Authority (DHA) alerts all health

الص ح ح ح ح ية بش ح ح ح ح

تلفت هيئة ص ح ح ح ح ة بدبي جميع المنش ح ح ح ح

facilities about the circular issued by the Ministry of

التعميم الصادر من وزارة الص ة ووقاية المجتمع بخصوص

Health and Prevention regarding the manufacturer by

Sanofi Pasteur الت ذير الصح ح ح ححادر من الشح ح ح ححرعة المصح ح ح ححنعة

Sanofi Pasteur warning to withdrawal one batch of

لسح ح ح ح ح و تشح ح ح ح ح يلة واردة من لياب المذعور عال ي بولندا

the above-mentioned vaccine in Poland, due to the

با ا

presence of visible particles in the packaging. Studies
have indicated that these molecules does not affect

مر ية داال العووة وجد

هححذ

بحح

الححدرا حح ح ح ح ححا

وذلك بس ححوو وجود جايئا

 وقححد تحح ح ح ح ححار.)zinc phosphate(

ح ح ح ححالمة وم مو يتة وجودة المنتج ولم

the safety and quality of the product, it has not

ال تؤثر على

.تنتج من تلوث و تدهور المنتج

resulted in pollution or degradation of the product.

:فيما يلي مواصفات التشغيلة المتأثرة

The affected batch specification is:
Product Name / اسم المنتج

Affected Batch/التشغيلة المتأثرة

Typhim Vi 0.5ml Vaccine

N1H782V

The product is register with the Drug Department in

المنتج مسجل ي إدارة الدواء بوزارة الص ة ووقاية

batch to the country. However, as a precautionary

علما ب

المجتمع وقد فادتنا الشرعة المصنعة بعدم داول

the Ministry of Health and Prevention. The
manufacturer has advised us not to enter the affected

الجايئا

المة

التش يلة المت ثرة إلى الدولة ولكن ررصا منا على

المرضى توصي وزارة الص ة ووقاية المجتمع عإجراء

measure, the Ministry of Health and Community

إرترازي جميع ممار ي الرعاية الص ية بف ص اللياب
المذعور عال قول صرف ا للت عد من الوها من جايئا

Protection recommends that all health care providers

مر ية

examine the above vaccine Visible molecules.

ضرورة التييد وااللتزام ب ذا

All facilities must adhere to this circular in accordance

المعمول ب ا بوزارة الص ة

with the instructions of the Ministry of Health And

وعلى عافة المنش

التعميم طويا للتعليما
.ووقاية المجتمع

Prevention.
 To report Adverse Drug Reaction ( ADR ) or Event,

 ي رال ردوث ي عراض جا وية يررى اإلبالغ عور

kindly go through the ( ADR ) electronic link

)ADR( الرابط االلكتروني باآلثار الجا ية للدواء

reporting available at the website :

:pv@moh.gov.aeوالمتوفرة على الموقع االلكتروني

pv@moh.gov.ae
 Drug Control Section through the following email

: قسم الرقابة الدوا ية من االل الوريد االلكتروني

address: DrugControl@dha.gov.ae

DrugControl@dha.gov.ae

Thanks in advance for your good co-operation

شاكرين مقدما ً حسن تعاونكم معنا

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

