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Konu: Alcairıc Steril Oftalmik Solüsyon %0.5

Ruhsatına sahip olduğumuz Alcaine Steril Oftalmik Solüsyon %0.5 adlı müstahzarımızın Sn.
Bakanlığın 29 Mart 2012 tarih ve 0040589 sayılı ya~iısı ile tarafınıza bildirdiği (kere Beşeri Tıbbi
(rünlerin Sınıtlandırılmasına Dair Yönetrnelik’in~ 9. Madde b bendi gereği eczanelerde
perakende satışı iptal edilmiştir. Ancak Sn. Bakanltğa erişen bu karara rağmen bazı eczanelerin
ürünü satmaya devam ettiği bilgileri nedeniyle serbest eczanelerde (Hastane eczaneleri hariç)
bulunması muhtemel ürünlerin fıniamıza iade edilmesi tarafımıeca kabul edilmektedir. İlgili
depolar marifetiyle tüm ilgili serbest eczaneler bu hususta bilgilendirilmiştir. Ev~elce: “iade
ürünlerin tirmamıza son kahııl günü olarak ilan edilmiş oİan 05.05.2012 tarihinin ~ 10.06.2012
olarak uzatıldığı bilgisi ile birlikte ek’li mektubun. hirliğiniıce de tüm üyelerinize ivedilikle
duyurulması, Sn. Bakanlığın talebi dağnılıusıtncla. bıı ürünün kullaıııııı suisıimaliııi engelleme~e
yardımcı olacaktır.

Ekli mektubu ve ürünlerin depolara iadelcri için son günun 10.06.201 2’ye uıatıldıgı bilgisini
üyelerinizin dikkatine yayınlanianızı bilgilerinize arz edeni.

Saygılarınıızla.
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Ek: Depolara gönderilen yaııınıı
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Sayın Ecza Deposu Yetkilisi,

Ruhsatına sahip olduğumuz “Alcaine Steril Oftalmik Solüsyon %0.5” adlı reçeteli ürünümüzün,
Sağlık Bakanlığı tarafından, ürünün kontrolsüz ve amaç dışı kullanımını engellemek amacıyla “kısıtlı
reçete uygulaması” başlatılarak ürünün perakende satışı durdurulmuş ve 28 Ekim 2011 tarihli fiyat
listesinde söz konusu ürünümüz “depocu fiyatlı ürün” listesine aktarılmıştır. Firmamız bildiğiniz üzere 4
Kasım 2011 tarihli yazısı ile de tarafınıza gerekli bilgilendirmeyi yapmıştır.

Ancak, Bakanlığın kararı ve alınan tüm önlemlere rağmen halen ürünün serbest eczanelerden
perakende satışının devam ettiği Sağlık Bakanlığı’nca tarafımıza bildirilmiştir.

Bu çerçevede,

a) Serbest eczanelerin ilgili karar doğrultusunda bilgilendirilmesi

b) Halen serbest eczanelerde bulunan ürünlerin tarafınızca firmamıza iletilmek
üzere iade alınması,

c) Alcainein soğuk zincire tabi ürün statüsünde olması nedeniyle tekrar dağıtımı
söz konusu olamayacağından eczanelerden tarafınıza dönen ürünlerin deponuzda mevcut
Alcaine’lerden ayrı bir yerde tutularak tamamının imha edilmek üzere tarafımıza gönderilmesi

d) Dağıtım yaptığınız eczane listesinin ve iade almış olduğunuz ürünlerle ilgili
bilgilerin en geç 15 gün içersinde depo sorumlunuzun imzası ile tarafımıza iletilmesi

e) Bu uygulamanın kamu sağlığını korumaya yönelik ürüne özgü bir uygulama
olması nedeniyle kapsam dışı ürünlerin işleme dahil olmaması için gereken hallerde firma
temsilcilerimizle irtibata geçilmesi

hususunda işbirliği yapmanızı önemle rica ederiz.

Depolarda mevcut olan ve hastane eczanelerine satılmış olan ürünlerin bu uygulama
kapsamı dışında olduğunu vurgulamak isteriz.

Ayrıca belirtmek isteriz ki; Alcaine Steril Oftalmik Solüsyon %0.5 topikal anestezinin gerektiği
hallerde, kısa süreli olarak sadece hekim gözetiminde kullanılan reçeteli bir müstahzardır, Buna rağmen
ürünümüzün bazı hastalar tarafından hekim gözetimi olmaksızın, reçetesiz olarak kontrolsüz ve amaç dışı
gerekçelerle kullanımı olduğu tespit edilmiştir. 28 Ekim 2011 tarihi itibariyle satış statüsündeki değişiklik
ürünün suistimal edilmesi sonucu alınan bir koruyucu önlem olup kesinlikle ürünün kalitesi,
etkinliği, güvenliği ve onaylı kullanımı ile ilintili değildir. Bu standart geri çekme uygulaması
kapsamında bir faaliyet olmayıp serbest eczanelerde bulunması olası ürünlerin perakende satışını
engellemek amacıyla yapılan bir işlemdir.

Kamu sağlığını korumaya yönelik bu eylemde işbirliğiniz ve konuya ilgili göstereceğiniz
hassasiyet için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
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