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ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ----ΜΕΛΗ ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.ΜΕΛΗ ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.ΜΕΛΗ ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.ΜΕΛΗ ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.     

 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητοί συνάδελφοι,    

 Η εταιρία  Η εταιρία  Η εταιρία  Η εταιρία GENEPHARMGENEPHARMGENEPHARMGENEPHARM ενημερώνει ότι αναστέλλεται η άδεια κυκλοφορίας  ενημερώνει ότι αναστέλλεται η άδεια κυκλοφορίας  ενημερώνει ότι αναστέλλεται η άδεια κυκλοφορίας  ενημερώνει ότι αναστέλλεται η άδεια κυκλοφορίας 

του προϊόντος του προϊόντος του προϊόντος του προϊόντος MEMOTILMEMOTILMEMOTILMEMOTIL////GENEPHARMGENEPHARMGENEPHARMGENEPHARM, μετά από απόφαση του Ε.Ο.Φ που , μετά από απόφαση του Ε.Ο.Φ που , μετά από απόφαση του Ε.Ο.Φ που , μετά από απόφαση του Ε.Ο.Φ που 

αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα, που περιέχοαφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα, που περιέχοαφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα, που περιέχοαφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα, που περιέχουν δραστική υν δραστική υν δραστική υν δραστική 

dihydroergocristinedihydroergocristinedihydroergocristinedihydroergocristine....    

 Παρακαλούμε εάν διαθέτετε το σκεύασμα  Παρακαλούμε εάν διαθέτετε το σκεύασμα  Παρακαλούμε εάν διαθέτετε το σκεύασμα  Παρακαλούμε εάν διαθέτετε το σκεύασμα MEMOTILMEMOTILMEMOTILMEMOTIL    TABLTABLTABLTABL. 6. 6. 6. 6mgmgmgmg    XXXX 30 με αρ.  30 με αρ.  30 με αρ.  30 με αρ. 

παρτίδας 132715, να επιστραφεί το αργότερο έως παρτίδας 132715, να επιστραφεί το αργότερο έως παρτίδας 132715, να επιστραφεί το αργότερο έως παρτίδας 132715, να επιστραφεί το αργότερο έως 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016.21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016.21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016.21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016.    

    

    

    

    

 Σύμφωνα με απόφαση του Ε.Ο.Φ., ανακαλείται η παρτίδα Α10290 του  Σύμφωνα με απόφαση του Ε.Ο.Φ., ανακαλείται η παρτίδα Α10290 του  Σύμφωνα με απόφαση του Ε.Ο.Φ., ανακαλείται η παρτίδα Α10290 του  Σύμφωνα με απόφαση του Ε.Ο.Φ., ανακαλείται η παρτίδα Α10290 του 

φαρμακευτικού προφαρμακευτικού προφαρμακευτικού προφαρμακευτικού προϊόντος ϊόντος ϊόντος ϊόντος ONEONEONEONE    ALPHAALPHAALPHAALPHA    CAPSCAPSCAPSCAPS 0,5  0,5  0,5  0,5 mcgmcgmcgmcg (δραστική ουσία  (δραστική ουσία  (δραστική ουσία  (δραστική ουσία 

AlfacalcidolAlfacalcidolAlfacalcidolAlfacalcidol), διότι σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρίας ), διότι σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρίας ), διότι σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρίας ), διότι σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρίας LEOLEOLEOLEO    

PHARMACEUTICALSPHARMACEUTICALSPHARMACEUTICALSPHARMACEUTICALS    HELLASHELLASHELLASHELLAS    SSSS....AAAA. παρατηρήθηκε με ευθύνη του . παρατηρήθηκε με ευθύνη του . παρατηρήθηκε με ευθύνη του . παρατηρήθηκε με ευθύνη του 

παρασκευαστή παρασκευαστή παρασκευαστή παρασκευαστή CatalentCatalentCatalentCatalent    FranceFranceFranceFrance    BeinheimBeinheimBeinheimBeinheim    SSSS....AAAA. μίξη των καψακίων, με . μίξη των καψακίων, με . μίξη των καψακίων, με . μίξη των καψακίων, με 

καψάκια που περιέχουν διαφορετικαψάκια που περιέχουν διαφορετικαψάκια που περιέχουν διαφορετικαψάκια που περιέχουν διαφορετική δραστική ουσία (κή δραστική ουσία (κή δραστική ουσία (κή δραστική ουσία (paricalcitolparicalcitolparicalcitolparicalcitol 1  1  1  1 mcgmcgmcgmcg).).).).    

Παρακαλούμε εάν διαθέτετε τη συγκεκριμένη παρτίδα να επιστραφεί το Παρακαλούμε εάν διαθέτετε τη συγκεκριμένη παρτίδα να επιστραφεί το Παρακαλούμε εάν διαθέτετε τη συγκεκριμένη παρτίδα να επιστραφεί το Παρακαλούμε εάν διαθέτετε τη συγκεκριμένη παρτίδα να επιστραφεί το 

αργότερο έως αργότερο έως αργότερο έως αργότερο έως 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016.21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016.21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016.21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016.    

    

    

Από τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.Από τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.Από τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.Από τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.     

 

 

 

 

 

 

 

 


