
T.C.
-\\ '1'.\ i.'ı -\ \ '-\ i.ii.i(;i
İi Sa.ğ Iı J.; .\ iii d ii r hi ğ ii

i
i

Sayı
Konu

.2)4302:2-; )49

Kapxikun ı Olc'orc'siıı İcereı i Lnıııkr

ii

LO BÖLCil1\:\ıT/\L1'i\ LCZ,i\CI ODAsı

Bakanııgımı? Türk iye i 1;1\' \ L' Tıhhı ('ilı:IL~ Kurumu' il i

5-1kJ."\216-000-12469?\ -;,1),111.\,I/ıları v c dı ilı)iktc gondcrilrnişur i

Ürünler ile ilgıli yazının tüm Odaniz mcrıxubu üyeleriıııze duyurulı]
B ilgi lerın izi ve gereği nı rica eder: ın.

EKLER:

iı

U;'-i L)~t 1',1/1 \ c:' l:kı (:: .\L1c:'I)
-- ----..,c'---Jl.I

i

. iı

--- ---- -- -- ---- - - --- -

Iİ

Iİ

iı

iı

iı

1)1'.

:~lılf'ılifıjfııllirifıl,f~lillil,ii·
0001 i 10;~(\-1

JI(;2()16 tarilıli ,'C

lkuııı Olcorcsin içeren
Ilısusurıda;

e-i 111';,((tu! fI'
III nqrvÜKKARAMAN

Mudur (1, '

p [iık Müc!ür Yardırnc.xı

-"p.: '.;:
• i.,. ..

'j '''::.,.;.,

i

Torus vlah Atatürk 8uh No: .IX K"ı -1 iı S,ığlı~ \Iliıhirluğıı Konvaaln -\"'T-\LY.-\
r,ıb \oo2·ı::ı22RSO-l7

i

D:ılıılı 12-10r',,, () 2-1:' :':'s 'i(ı_ı~

Unv arı.S
i

fck!'on ~,

A~.
G

.1 . Tfo'l<NIKrRi



T.C
SAGLlK BAKANllGI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı
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Kapsikum Oleoresin
Ürünler Hk.

İçeren

. V ALİLİCıİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

ilgi: a) 17/03/20 16 tarihli ve 33808 sayılı yazmuz.
b)08/06/20 i6 tarihli ve 74492 sayılı yazımiz.

Kurumumuza ulaşan bir BİMER başvurusunda. Sağlık Bakan
gerekirken piyasada ruhsatsiz/izinsiz ürünlerin olduğu ve bu ürünlerin erıd
satıldığı bildir ilmiştir. Konu ile ilgili olarak yapılan incelemeler so~
Olcorcsin" içeren "Scntc Yak ı" ve "Alban Yak ı" adlı ürünlere toplatma
ilgi (a) ve ilgi (b) de kayıtlı yaz ılan mrv ile tahsis edilen işlem tarafını>a bi

Etkin madde olarak "Kapsikurn Olcoresin" içeren ürünlerin gele
ürün olarak değerlendirildiği ve bu ürünlerin 0611 0/20 iO tarihli ve J:
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geleneksel Bitkisel Tıbbi -c .
doğrultusunda Kuruınumuzca ruhsatlandmlmasmın gerektiği Kurum .
tarafından bildirilmiştir.

Yazırmz ekinde "Kapsikuın Olcorcsin", "Kapsaisirı", "Kapsikurrı'
halde "Kapsikum Olcorcsin" içeren Kurumumuzdan ruhsatlı. izinli veya rrl
devam eden ürünlere ait liste yer almakta olup, Iliniz sınırları dahilinde fr
eczane, ecza deposu, hastane ve rncdikallcrc gidilerek yukarıda
madde/maddeleri içeriğinde bulundurduğuna dair üzerinde ibare bulundu],
listede bulunmayan ürünler ile ilgili olarak gerekli kontrollerin yapılma
edilmesi halinde analize yetecek miktarda numunenin usulüne uygun
gerekli inceleme ve analizleri yapılmak üzere tarafıımza gönderilmesi, .
kısmının haklarında nihai karar verilineeye kadar bulunduklan yerlord {
altına alınnıası ve ilgili tutanakların tarafımını gönderilmesi gerekmekredi

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Ek:liste (I sayfa)

Sögütözü Mahallesi, 2176.SoK:ık );0:5 06520 Çankaya AKKARA
Tel (O :112) 218 3000 Fax. (0:112) 218:1460

Bu belge 5070 sayili Elektronik Imza Kanunu uyarinea elektronik olarak imzalanmistir. Do
http://ebs.titek.gov.tr/Basvuru/E Imza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektrcn
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lRed E'epper YaklDelikli Kaosıkumlu Aıa urunden Geleneksel Bıtkisel Iı::ıbi urun ruhsan düzenleme ışlemlerı cevarrıedıvcr. ~

: Panter Kap~iklJ:nlu Yakı Ara uründen Geleneksel Bitkisel Lbbi ürün ruhsatı düzenleme işlemleri devam ediyor
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lşan:ı Kapsıkumlu ,ınıment _nn ıı.:,mden Reçetesi7 ılaç ruh,atı duzenleme 'şlemleri devarr eoıvor _

IcapSiliklt kaps.kurn!u t.in-rnent Ald urunden Reçetesiz ilaç ruhsatı düzenleme işleınıeri devarr edıvo-

Capsimax Kapsıkuınlu Dclikıi Yak. 14'a uründen Reçetesiz ilaç ruhsatı düzen;~me _iş~ı::mlerı deva-r ediyor
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Cepsirneo Kapsıl:umlu Delikli Yakı i Ara urunden Reçetesiz ilaç ruhsat: düzenleme işlemleri deverr edıvor
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