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54/1 11/01/2021 سـحب من االســواق 

اللبنانية ويمنع تداول 

طبخات معينة من 

كودات مختلفة تابعة 

للمستلزم الطبي  

Covidien Endo 

GIA™ Auto 

Suture ™

universal 

articulating 

loading units  

اآلتي بيانها واللوائح 

المرفقة  والتي تعتبر 

ال يتجزأ من " جزءا

:هذا القرار 

  ( Item codes : 

030450 , 

030451 , 

030452 , 

030453 , 

030454 , 

030455  

030457 ,

030458 ) 

   

سـحب من االســواق اللبنانية 

ويمنع تداول طبخات معينة 

من كودات مختلفة تابعة 

للمستلزم الطبي اآلتي 

الواردة تحت خانة :بيانها

االنظمة والقوانين على 

الموقع االلكتروني لوزارة 

الصحة
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55/1 11/01/2021 Prostigmin 

12.5 mg/5 ml

 1 vial of 5 ml

115345 Legacy 

Pharmaceutic

als 

Switzerland 

GmbH /  

Switzerland

تموز-22 تحذير و منع استيراد و 
تداول طبخة من مستحضر 

طبي غير مسجل اآلتي 
الواردة تحت خانة :بيانها

االنظمة والقوانين على 
الموقع االلكتروني لوزارة 

الصحة

87/1 20/1/2021 سحب من االسواق 

اللبنانية ويمنع تداول 

المستلزمات الطبية 

المعقمة  اآلتي 

الواردة تحت :بيانها

خانة االنظمة 

والقوانين على الموقع 

االلكتروني لوزارة 

Penumbraالصحة

  JET 7 

Reperfusion 

Catheter and 

Penumbra Hi-

Flow 

Aspiration 

Tubing

Catalog 

Number 

(REF) 

5MAXJET

7KIT

سحب من االسواق اللبنانية 

ويمنع تداول المستلزمات 

الطبية المعقمة
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87/1 20/1/2021 سحب من االسواق 

اللبنانية ويمنع تداول 

المستلزمات الطبية 

المعقمة  اآلتي 

الواردة تحت :بيانها

خانة االنظمة 

والقوانين على الموقع 

االلكتروني لوزارة 

Penumbraالصحة

  JET 7 

Reperfusion 

Catheter and 

Penumbra Hi-

Flow 

Aspiration 

Tubing

Catalog 

Number 

(REF) 

5MAXJET

7L138KIT

سحب من االسواق اللبنانية 

ويمنع تداول المستلزمات 

الطبية المعقمة

87/1 20/1/2021 سحب من االسواق 

اللبنانية ويمنع تداول 

المستلزمات الطبية 

المعقمة  اآلتي 

الواردة تحت :بيانها

خانة االنظمة 

والقوانين على الموقع 

االلكتروني لوزارة 

Penumbraالصحة

  JET 7 

Reperfusion 

Catheter

Catalog 

Number 

(REF) 

5MAXJET

7

سحب من االسواق اللبنانية 

ويمنع تداول المستلزمات 

الطبية المعقمة
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89/1 20/1/2021 ZERBAXA 
1g/0.5g 10 
vials Powder for 
concentrate for 
solution for 
infusion

R034362 20-األول كانون-31 سحب من االسواق و يمنع 
 المستحضر طبخاتتداول 

الطبّي المسجل اآلتي بيانها 

الواردة تحت خانة االنظمة :

والقوانين على الموقع 

االلكتروني لوزارة الصحة

89/1 20/1/2021 ZERBAXA 
1g/0.5g 10 
vials Powder for 
concentrate for 
solution for 
infusion

S002091 20-األول كانون-31 سحب من االسواق و يمنع 

تداول طبخات المستحضر 

الطبّي المسجل اآلتي بيانها 

الواردة تحت خانة االنظمة :

والقوانين على الموقع 

االلكتروني لوزارة الصحة

89/1 20/1/2021 ZERBAXA 
1g/0.5g 10 
vials Powder for 
concentrate for 
solution for 
infusion

S018360 21-حزيران-30 سحب من االسواق و يمنع 

تداول طبخات المستحضر 

الطبّي المسجل اآلتي بيانها 

الواردة تحت خانة االنظمة :

والقوانين على الموقع 

االلكتروني لوزارة الصحة
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89/1 20/1/2021 ZERBAXA 
1g/0.5g 10 
vials Powder for 
concentrate for 
solution for 
infusion

S022562 21-شباط-28 سحب من االسواق و يمنع 

تداول طبخات المستحضر 

الطبّي المسجل اآلتي بيانها 

الواردة تحت خانة االنظمة :

والقوانين على الموقع 

االلكتروني لوزارة الصحة

89/1 20/1/2021 ZERBAXA 
1g/0.5g 10 
vials Powder for 
concentrate for 
solution for 
infusion

S022952 21-شباط-28 سحب من االسواق و يمنع 

تداول طبخات المستحضر 

الطبّي المسجل اآلتي بيانها 

الواردة تحت خانة االنظمة :

والقوانين على الموقع 

االلكتروني لوزارة الصحة

89/1 20/1/2021 ZERBAXA 
1g/0.5g 10 
vials Powder for 
concentrate for 
solution for 
infusion

T003774 30-Apr-22 سحب من االسواق و يمنع 

تداول طبخات المستحضر 

الطبّي المسجل اآلتي بيانها 

الواردة تحت خانة االنظمة :

والقوانين على الموقع 

االلكتروني لوزارة الصحة
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89/1 20/1/2021 ZERBAXA 
1g/0.5g 10 
vials Powder for 
concentrate for 
solution for 
infusion

T003776 22-نيسان-30 سحب من االسواق و يمنع 

تداول طبخات المستحضر 

الطبّي المسجل اآلتي بيانها 

الواردة تحت خانة االنظمة :

والقوانين على الموقع 

االلكتروني لوزارة الصحة

89/1 20/1/2021 ZERBAXA 
1g/0.5g 10 
vials Powder for 
concentrate for 
solution for 
infusion

T017304 22-آب-31 سحب من االسواق و يمنع 

تداول طبخات المستحضر 

الطبّي المسجل اآلتي بيانها 

الواردة تحت خانة االنظمة :

والقوانين على الموقع 

االلكتروني لوزارة الصحة

89/1 20/1/2021 ZERBAXA 
1g/0.5g 10 
vials Powder for 
concentrate for 
solution for 
infusion

T020637 22-أيلول-30 سحب من االسواق و يمنع 

تداول طبخات المستحضر 

الطبّي المسجل اآلتي بيانها 

الواردة تحت خانة االنظمة :

والقوانين على الموقع 

االلكتروني لوزارة الصحة
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89/1 20/1/2021 ZERBAXA 
1g/0.5g 10 
vials Powder for 
concentrate for 
solution for 
infusion

T025188 22-أيلول-30 سحب من االسواق و يمنع 

تداول طبخات المستحضر 

الطبّي المسجل اآلتي بيانها 

الواردة تحت خانة االنظمة :

والقوانين على الموقع 

االلكتروني لوزارة الصحة

89/1 20/1/2021 ZERBAXA 
1g/0.5g 10 
vials Powder for 
concentrate for 
solution for 
infusion

T031916 22-أيلول-30 سحب من االسواق و يمنع 

تداول طبخات المستحضر 

الطبّي المسجل اآلتي بيانها 

الواردة تحت خانة االنظمة :

والقوانين على الموقع 

االلكتروني لوزارة الصحة
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90/1 20/1/2021 سحب و يمنع استيراد 

وتسويق وتداول في 

حال وجوده لقاح 

COVID-19 

مزيف وجد في فيتنام 

والهند

 باالضافة الى 

اعالنات نشرت على 

المواقع االلكترونية , 

تبين انه يحتوي على 

ماء مقطر أو على 

مضاد حيوي في 

بعض الحاالت 

: الصقت عليه عبارة 

 " .19-لقاح كوفيد " 

سحب و يمنع استيراد 

وتسويق وتداول في حال 

 COVID-19وجوده لقاح 

مزيف وجد في فيتنام والهند

233/1 16/2/2021 PROFINAL  
Suspension   
100mg 110ml

يسحب ويعلق تسجيل و يمنع 
تداول جميع التشغيالت 
للمستحضر الطبي الذي 

سحب وعلق تسجيله في بلد 
المنشأ والمسجل في لبنان 

الواردة تحت خانة :اآلتي بيانه
االنظمة والقوانين على 

الموقع االلكتروني لوزارة 
الصحة
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233/1 16/2/2021 PROFINAL  
Suspension   
100mg/5ml 
135ml

يسحب ويعلق تسجيل و يمنع 
تداول جميع التشغيالت 
للمستحضر الطبي الذي 

سحب وعلق تسجيله في بلد 
المنشأ والمسجل في لبنان 

الواردة تحت خانة :اآلتي بيانه
االنظمة والقوانين على 

الموقع االلكتروني لوزارة 
الصحة

291/1 22/2/2021 AMBISOME 

50mg 1 vial

021248D Gilead 

Sciences 

Ireland UC

24-نيسان سحب ومنع تداول طبخة من 

مستحضر طبي مسجل آتي 

الواردة تحت خانة :بيانه

االنظمة والقوانين

292/1 22/2/2021 MUCOLYTE 

Syrup  

JULPHAR - 

United Arab 

Emirates

يمنع تسجيل واستيراد جميع 

التشغيالت للمستحضرات 

الطبية التي سحبت في بلد 

المنشأ و الغير مسجلة في 

الواردة :لبنان  اآلتي بيانه

تحت خانة االنظمة والقوانين
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292/1 22/2/2021 BUTALIN 2mg 

Tablet

JULPHAR - 

United Arab 

Emirates

جميع يمنع تسجيل واستيراد 

 للمستحضرات التشغيالت

في بلد  الطبية التي سحبت

المنشأ و الغير مسجلة في 

لبنان الواردة تحت خانة 

االنظمة والقوانين

292/1 22/2/2021 BUTALIN 4mg 

Tablet

JULPHAR - 

United Arab 

Emirates

جميع يمنع تسجيل واستيراد 

 للمستحضرات التشغيالت

في بلد  الطبية التي سحبت

المنشأ و الغير مسجلة في 

لبنان الواردة تحت خانة 

االنظمة والقوانين

292/1 22/2/2021 SUPRAPROC

T S Supp.

JULPHAR - 

United Arab 

Emirates

جميع يمنع تسجيل واستيراد 

 للمستحضرات التشغيالت

في بلد  الطبية التي سحبت

المنشأ و الغير مسجلة في 

لبنان الواردة تحت خانة 

االنظمة والقوانين

292/1 22/2/2021 JULMENTIN 

FORTE  625mg 

20 Tablet, film 

coated

Julphar - 

United Arab 

Emirates

يمنع استيراد وتداول جميع 
التشغيالت للمستحضرات 

الطبية التي سحبت في بلد 
المنشأ والمسجلة في لبنان 
واآلتي بيانها الواردة تحت 

خانة االنظمة والقوانين
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292/1 22/2/2021 JULMENTIN  

375mg 20 

Tablet, film 

coated

Julphar - 

United Arab 

Emirates

يمنع استيراد وتداول جميع 
التشغيالت للمستحضرات 

الطبية التي سحبت في بلد 
المنشأ والمسجلة في لبنان 
واآلتي بيانها الواردة تحت 

خانة االنظمة والقوانين
292/1 22/2/2021 LIPIGARD 10 

mg 30 Tablet, 

film coated

Julphar - 

United Arab 

Emirates

يمنع استيراد وتداول جميع 
التشغيالت للمستحضرات 

الطبية التي سحبت في بلد 
المنشأ والمسجلة في لبنان 
واآلتي بيانها الواردة تحت 

خانة االنظمة والقوانين

292/1 22/2/2021 SCOPINAL 

5mg/5ml 

100ml Syrup

Julphar - 

United Arab 

Emirates

يمنع استيراد وتداول جميع 
التشغيالت للمستحضرات 

الطبية التي سحبت في بلد 
المنشأ والمسجلة في لبنان 
واآلتي بيانها الواردة تحت 

خانة االنظمة والقوانين
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292/1 22/2/2021 Gupisone 

20mg Tablet

0251 Julphar - 

United Arab 

Emirates

يمنع تسجيل واستيراد 
  0251التشغيلة رقم  

للمستحضر الصيدالني 
Gupisone 20mg 

Tablet لمصنع Julphar  
اإلمارات العربية المتحدة 

التي سحبت في بلد المنشأ و 
الغير مسجلة في لبنان 

واآلتي بيانها الواردة تحت 
خانة االنظمة والقوانين
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360/1 10/03/2021 منع تداول لقاح كوفيد 

 المزور و 19– 

الذي يباع بصورة 

غير شرعية على 

االنترنت عبر عدة 

منصات , علما ان 

اللقاح  المرخص و 

العائد لشركة 

Pfizer/BioNTec

h متوفر حصرا من 

خالل المراكز 

الحكومية المعتمدة  

(government 

authorized 

centers)  و يوزع

من قبل الشركة 

 (Pfizer)المصنعة 

مباشرة الى نقاط 

االستخدام 

((distributed 

from Pfizer to 

the 

international 

markets direct 

to the point of 

use. 

تحذير و منع تداول لقاحات 
 مزورة واآلتي 19– كوفيد 

بيانه الواردة تحت خانة 
االنظمة والقوانين
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361/1 10/03/2021 DOXORUBICI

NE EBEWE

10mg 1 x 5ml 

Vial

KP3875A Ebewe 

Pharma 

GesmbH.NF

G.KG

Austria

08.04.202

0

3.2022 منع استيراد و تداول طبخات 
من المستحضر الطبي 

المسجل حيث تم الكشف عن 
خطأ مطبعي متعلق بال  

active ingredient على 
 لهذا المستحضر labelالــ 

 50mg: حيث ورد
doxorubicin HCL 

(2mg/ml)  عوضا عن :
10mg doxorubicin 

HCL (2mg/ml)  واآلتي ،
بيانها الواردة تحت خانة 

.االنظمة والقوانين 
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361/1 10/03/2021 DOXORUBICI

NE EBEWE

10mg 1 x 5ml 

Vial

KM5784 Ebewe 

Pharma 

GesmbH.NF

G.KG

Austria

20.01.202

0

12.2021 منع استيراد و تداول طبخات 
من المستحضر الطبي 

المسجل حيث تم الكشف عن 
خطأ مطبعي متعلق بال  

active ingredient على 
 لهذا المستحضر labelالــ 

 50mg: حيث ورد
doxorubicin HCL 

(2mg/ml)  عوضا عن :
10mg doxorubicin 

HCL (2mg/ml)  واآلتي ،
بيانها الواردة تحت خانة 

.االنظمة والقوانين 
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361/1 10/03/2021 DOXORUBICI

NE EBEWE

10mg 1 x 5ml 

Vial

JT6313C Ebewe 

Pharma 

GesmbH.NF

G.KG

Austria

05.03.201

9

2.2021 منع استيراد و تداول طبخات 
من المستحضر الطبي 

المسجل حيث تم الكشف عن 
خطأ مطبعي متعلق بال  

active ingredient على 
 لهذا المستحضر labelالــ 

 50mg: حيث ورد
doxorubicin HCL 

(2mg/ml)  عوضا عن :
10mg doxorubicin 

HCL (2mg/ml)  واآلتي ،
بيانها الواردة تحت خانة 

.االنظمة والقوانين 
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361/1 10/03/2021 DOXORUBICI

NE EBEWE

10mg 1 x 5ml 

Vial

KF4645A Ebewe 

Pharma 

GesmbH.NF

G.KG

Austria

21.10.201

9

9.2021 منع استيراد و تداول طبخات 
من المستحضر الطبي 

المسجل حيث تم الكشف عن 
خطأ مطبعي متعلق بال  

active ingredient على 
 لهذا المستحضر labelالــ 

 50mg: حيث ورد
doxorubicin HCL 

(2mg/ml)  عوضا عن :
10mg doxorubicin 

HCL (2mg/ml)  واآلتي ،
بيانها الواردة تحت خانة 

.االنظمة والقوانين 
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361/1 10/03/2021 DOXORUBICI

NE EBEWE

10mg 1 x 5ml 

Vial

JT6313B Ebewe 

Pharma 

GesmbH.NF

G.KG

Austria

05.03.201

9

2.2021 منع استيراد و تداول طبخات 
من المستحضر الطبي 

المسجل حيث تم الكشف عن 
خطأ مطبعي متعلق بال  

active ingredient على 
 لهذا المستحضر labelالــ 

 50mg: حيث ورد
doxorubicin HCL 

(2mg/ml)  عوضا عن :
10mg doxorubicin 

HCL (2mg/ml)  واآلتي ،
بيانها الواردة تحت خانة 

.االنظمة والقوانين 
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361/1 10/03/2021 DOXORUBICI

NE EBEWE

10mg 1 x 5ml 

Vial

KM5784B Ebewe 

Pharma 

GesmbH.NF

G.KG

Austria

20.01.202

0

12.2021 منع استيراد و تداول طبخات 
من المستحضر الطبي 

المسجل حيث تم الكشف عن 
خطأ مطبعي متعلق بال  

active ingredient على 
 لهذا المستحضر labelالــ 

 50mg: حيث ورد
doxorubicin HCL 

(2mg/ml)  عوضا عن :
10mg doxorubicin 

HCL (2mg/ml)  واآلتي ،
بيانها الواردة تحت خانة 

.االنظمة والقوانين 
403/1 19/3/2021 NOVOMIX 30 

100IU/ml 

5 x 3ml 

Prefilled pen

JP51039 Novo 

Nordisk 

AS - 

Denmark

سحب من االسواق اللبنانية 

ويمنع تداول طبخة مهربة 

من المستحضر الطبي 

المسجل اآلتي بيانه والواردة 

تحت خانة االنظمة والقوانين 

.



Resolu

tion No

Resolution 

Date Product Name

Barcode 

 No

Registra

tion No

Registrat

ion Date Lot no Manufacturer

Manufact

uring 

Date Expiry Date Remarks

424/1 23/3/2021 VITAMIN A ( 

RETINOL )

UI4004 Stated 

Manufacturer : 

Accucaps 

Industries 

Limited

01/2019 09/2022 ُيسحب من االسواق اللبنانية 
في حال وجوده ويمنع 

استيراد و تداول 
المستحضرين الطبيين 

المزورين اآلتي بيانهما  
والواردة تحت خانة االنظمة 

.والقوانين 
424/1 23/3/2021 VITAMIN A ( 

RETINOL )

39090439 Stated 

Manufacturer : 

Banner 

Pharmacaps ( 

Canada ) Ltd

01/2019 09/2022 ُيسحب من االسواق اللبنانية 
في حال وجوده ويمنع 

استيراد و تداول 
المستحضرين الطبيين 

المزورين اآلتي بيانهما  
والواردة تحت خانة االنظمة 

714/1 31/5/2021 LORINASE 

5/120mg 14 

Tablets

All 

batches

Spimaco - 

Saudi Arabia

سحب من االسواق اللبنانية 

جميع الطبخات للمستحضر 

الطبي  اآلتي بيانه والوارد 

تحت خانة االنظمة والقوانين 

.



Resolu

tion No

Resolution 

Date Product Name

Barcode 

 No

Registra

tion No

Registrat

ion Date Lot no Manufacturer

Manufact

uring 

Date Expiry Date Remarks

772/1 14/6/2021  ســواقسـحب من اال

اللبنانية ويمنع تداول 

من طبخات معينة 
مستحضرات العناية 
بالعدسات الالصقة  
العائدة 

 +  Bauschلشركة
Lomb -    ايطاليا

الواردة : اآلتي بيانها 
تحت خانة االنظمة 
والقوانين على الموقع 
االلكتروني لوزارة 
الصحة

سـحب من االســواق اللبنانية 
ويمنع تداول طبخات معينة 

من مستحضرات العناية 
بالعدسات الالصقة  العائدة 

  Bausch +  Lombلشركة
: ايطاليا اآلتي بيانها  - 

الواردة تحت خانة االنظمة 
والقوانين على الموقع 

االلكتروني لوزارة الصحة



Resolu

tion No

Resolution 

Date Product Name

Barcode 

 No

Registra

tion No

Registrat

ion Date Lot no Manufacturer

Manufact

uring 

Date Expiry Date Remarks

812/1 23/6/2021 OMIZ PLUS 

40/1100mg 28 

Capsule

TABUK 

PHARMACE

UTICAL 

MANUFACT

URING 

COMPANY  / 

Saudi Arabia

يسحب ويعلق تسجيل و يمنع 
تداول جميع التشغيالت 
للمستحضر الطبي الذي 

سحب وعلق تسجيله في بلد 
المنشأ والمسجل في لبنان 

واآلتي بيانه لوارد تحت خانة 
االنظمة والقوانين على 

الموقع االلكتروني لوزارة 
الصحة



Resolu

tion No

Resolution 

Date Product Name
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 No

Registra

tion No

Registrat

ion Date Lot no Manufacturer

Manufact

uring 

Date Expiry Date Remarks

995/1 18/8/2021  ُتسـحب من 

االســواق اللبنانية 

ويمنع تداول طبخات 

معينة للخيوط 

الجراحية

STEELEX 

STE SET , 

STEELEX 

MONOFILAR 

and PACKS 

containing 

those products

               بلد 

المنشأ اسبانيا اآلتي 

بيانها في اللوائح 

المرفقة  والتي تعتبر 

ال يتجزأ من " جزءا

هذا القرار  , آلتي 

الواردة تحت : بيانها 

خانة االنظمة 

والقوانين على الموقع 

االلكتروني لوزارة 

.الصحة 

:وذلك بسبب 

      Bioburden 

results of Steelex 

Sternum Set in 

Long Pack carboard 

were determined to 

be out of 

      specification .

Such finding was 

part of the Ethylene 

Oxide (EO) 

sterilization 

activities of Steelex  

      Sternum Set. 



Resolu

tion No

Resolution 

Date Product Name

Barcode 

 No
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tion No

Registrat

ion Date Lot no Manufacturer

Manufact

uring 
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1032/1 01/09/2021 KEYTRUDA

100mg/4ml 

(25 mg/ml)

1 Vial

R035422

MSD Ireland 

(Carlow)/ 

Ireland

10/10/202

0

10/2022 تسحب من االسواق اللبنانية 
ويمنع تداول الطبخة المهربة 

للمستحضر الطبي  اآلتي 
بيانه والوارد تحت خانة 

.االنظمة والقوانين 

1070/1 10/09/2021 Remdesivir 

injection 

100mg/20ml

(5mg/ml)

EN2005A

2-B

Stated 

Manufacturer 

:GILEAD

06/2023 ُتسحب من االسواق اللبنانية 

في حال وجودها ويمنع 

تداول طبختين لمستحضر 

: طبي مزور اآلتي بيانهما

لوارد تحت خانة االنظمة 

والقوانين على الموقع 

1070/1االلكتروني لوزارة الصحة 10/09/2021 Remdesivir 

injection 

100mg/20ml

(5mg/ml)

EN2009D

7-Q

Stated 

Manufacturer 

:GILEAD

Not stated ُتسحب من االسواق اللبنانية 

في حال وجودها ويمنع 

تداول طبختين لمستحضر 

: طبي مزور اآلتي بيانهما

لوارد تحت خانة االنظمة 

والقوانين على الموقع 

1071/1االلكتروني لوزارة الصحة 10/09/2021 CYTOTEC® 

200 

microgram 

tablets

B16519 Stated 

Manufacturer 

:PFIZER

05/2022 ُتسحب من االسواق اّللبنانّية 
في حال وجودها ويمنع 

تداول طبختين لمستحضر 
طبي مزور اآلتي 



Resolu

tion No
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tion No
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ion Date Lot no Manufacturer
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uring 
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1071/1 10/09/2021 CYTOTEC® 

200 

microgram 

tablets

B14660 Stated 

Manufacturer 

:PFIZER

12/2021 ُتسحب من االسواق اّللبنانّية 
في حال وجودها ويمنع 

تداول طبختين لمستحضر 
طبي مزور اآلتي 

1076/1 10/09/2021 KEYTRUDA

100mg/4ml 

(25 mg/ml)

1 Vial

S024473 MSD Ireland 

(Carlow)/ 

Ireland

21/JUN/2

020

20/JUN/2022 تسحب من االسواق اللبنانية 
ويمنع تداول الطبخة المهربة 
من المستحضر الطبي اآلتي 

لوارد تحت خانة : بيانه
1117/1االنظمة والقوانين على  10/09/2021 COVISHIELD 

ChAdOx1 

nCov-19 

Corona Virus 

Vaccine ( 

Recombiant  ) 

Stated

dose

5ml (10 doses)

4121Z040 Stated 

Manufacturer 

: Serum 

Institude of  

India Pvt. Ltd.

Not 

stated

10.08.2021 ُيسحب من االسواق اللبنانية 

في حال وجوده ويمنع 

استيراد و تداول 

المستحضريين الطبيين 

المزورين اآلتي بيانهما 

الوارد تحت خانة االنظمة :

والقوانين على الموقع 

االلكتروني لوزارة الصحة
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tion No
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tion No
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uring 

Date Expiry Date Remarks

1117/1 10/09/2021 COVISHIELD 

ChAdOx1 

nCov-19 

Corona Virus 

Vaccine ( 

Recombiant  ) 

Stated

dose

2ml (4 doses)

Not stated Stated 

Manufacturer 

: Serum 

Institude of  

India Pvt. Ltd.

Not 

stated

Not stated ُيسحب من االسواق اللبنانية 

في حال وجوده ويمنع 

استيراد و تداول 

المستحضريين الطبيين 

المزورين اآلتي بيانهما 

الوارد تحت خانة االنظمة :

والقوانين على الموقع 

االلكتروني لوزارة الصحة

1126/1 10/09/2021 KEYTRUDA

100mg/4ml 

(25 mg/ml)

1 Vial

U014631 MSD Ireland 

(Carlow)/ 

Ireland

12/2022 تسحب من االسواق اللبنانية 

ويمنع تداول الطبخة المهربة 

من المستحضر الطبي اآلتي 

لوارد تحت خانة :بيانه

االنظمة والقوانين على 

الموقع االلكتروني

1136/1 27/9/2021 MOMETAMED 

30 ml Lotion

0259 06-22 ُتسحب من االسواق اللبنانية 

ويمنع تداول طبخات من 

المستحضر الطبي اآلتي 

الوارد تحت خانة :بيانه 

االنظمة والقوانين على 

الموقع االلكتروني

1136/1 27/9/2021 MOMETAMED 

30 ml Lotion

0260 06-22 ُتسحب من االسواق اللبنانية 

ويمنع تداول طبخات من 

المستحضر الطبي اآلتي 

الوارد تحت خانة :بيانه 

االنظمة والقوانين على 

الموقع االلكتروني
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1136/1 27/9/2021 MOMETAMED 

30 ml Lotion

0261 

(FMS, no 

samples 

from this 

batch 

were 

used)

06-22 ُتسحب من االسواق اللبنانية 

ويمنع تداول طبخات من 

المستحضر الطبي اآلتي 

الوارد تحت خانة :بيانه 

االنظمة والقوانين على 

الموقع االلكتروني

1137/1 27/9/2021 Seroxat 20 mg 

30 Tablets  

film coated

19S2T1 Universal 
Pharmaceutical 
 Industries, 
Syria

02/2022 ُتسحب من االسواق اللبنانية 

ويمنع  استيراد و تسويق 

وتداول طبخة مزورة من 

المستحضر الطبي اآلتي 

الوارد تحت خانة :بيانه 

االنظمة والقوانين على 

الموقع االلكتروني

1138/1 27/9/2021 Menogon ® 75 

IU

78432 Ferring 

GmbH, 

Wittland 

11,24109 

Kiel, 

Germany

30-01-2024 ُيسحب من االسواق اللبنانية 

في حال وجوده ويمنع 

استيراد و تداول المستحضر 

الطبي المزور اآلتي بيانه 

الوارد تحت خانة االنظمة :

والقوانين على الموقع 

االلكتروني
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1140/1 27/9/2021 COVISHIELD 

ChAdOx1 nCov-

19 Corona 

Virus Vaccine 

(Recombinant) 

STATED 

DOSE 5 ml (10 

doses)

4121Z040 Stated 

Manufacturer 

: Serum 

Institude of  

India Pvt. Ltd.

10.08.2021 ُتسحب من االسواق اللبنانية 

في حال وجودها ويمنع 

استيراد و تداول 

المستحضرات الطبية 

الوارد :المزورة اآلتي بيانها 

تحت خانة االنظمة والقوانين 

على الموقع االلكتروني

1140/1 27/9/2021 COVISHIELD 

ChAdOx1 nCov-

19 Corona 

Virus Vaccine 

(Recombinant) 

STATED 

DOSE 2ml (4 

doses)

Not stated Stated 

Manufacturer 

: Serum 

Institude of  

India Pvt. Ltd.

ُتسحب من االسواق اللبنانية 

في حال وجودها ويمنع 

استيراد و تداول 

المستحضرات الطبية 

الوارد :المزورة اآلتي بيانها 

تحت خانة االنظمة والقوانين 

على الموقع االلكتروني

1140/1 27/9/2021 COVISHIELD 

ChAdOx1 nCov-

19 Corona 

Virus Vaccine 

(Recombinant) 

STATED 

DOSE 5 ml (10 

doses)

4126Z079 Stated 

Manufacturer 

: Serum 

Institude of  

India Pvt. Ltd.

07.11.2021 ُتسحب من االسواق اللبنانية 

في حال وجودها ويمنع 

استيراد و تداول 

المستحضرات الطبية 

الوارد :المزورة اآلتي بيانها 

تحت خانة االنظمة والقوانين 

على الموقع االلكتروني
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1147/1 30/9/2021 Lavistina 
(Betahistine 
16mg)

Stated 

Manufacturer 

:Tabuk

منع استيراد وتسويق وتداول 
المستحضر الطبي غير 

المسجل  والمزور  اآلتي 
الوارد تحت خانة :بيانه 

االنظمة والقوانين على 
الموقع االلكتروني

1402/1 06/12/2021 Brufen Syrup 19 BRS 10 – يونيفارما 

المحدودة 

– المسؤولية 

سورية – دمشق 

بترخيص من 

ج.شركة أبوت ك

APR 2022 سحب مستحضر طبي مزور 

الوارد تحت :اآلتي بيانها 

خانة االنظمة والقوانين على 

الموقع االلكتروني

1406/1 06/12/2021 KEYTRUDA

100mg/4ml 

(25 mg/ml)

1 Vial

S048607 MSD Ireland 

(Carlow)/ 

Ireland

20/4/2021 19/4/2023 تسحب من االسواق اللبنانية 
ويمنع تداول الطبخة المهربة 
من المستحضر الطبي اآلتي 

لوارد تحت خانة : بيانه
االنظمة والقوانين على 

الموقع االلكتروني لوزارة 
الصحة
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1432/1 07/12/2021 تُسحب من االسواق 

اللبنانية و يمنع تداول 

الطبخات  

19A14T076 و 

19F29T742 و 

20A03T065 

  من 18I03T785و

المستلزم الطبي 

INFUSSET.PVC

 FREI 0,22YM 

FIL

 Baxterلمصنع 

Healthcare 

GmbH

الوارد تحت :اآلتي بيانها 

خانة االنظمة والقوانين على 

الموقع االلكتروني , وذلك 

ألن الوثائق المقدمة من قبل 

 Subcontractorالـــ 

for Sterilization غير 

كافية إلثبات ضمان التعقيم 

.المناسب


