
  
 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ Y TẾ  

______ 

Số:            /SYT-NVD 

V/v đình chỉ lưu hành thuốc 

Buclapoxime không đạt tiêu chuẩn 

chất lượng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_____________________________________ 
Trà Vinh, ngày       tháng 02 năm 2020 

 Kính gửi: 

   - Đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Các cơ sở kinh doanh thuốc; 

- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 838/QLD-CL ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Cục 

Quản lý Dược, về việc đình chỉ lưu hành thuốc viên nén bao phim Buclapoxime 

(Cefpodoxime Proxetil Tablets USP 200mg) không đạt tiêu chuẩn chất lượng; 

Sở Y tế Trà Vinh thông báo 

- Thu hồi trên địa bàn tỉnh: 

Thuốc viên nén bao phim Buclapoxime (Cefgpodoxime Procetil 

tablets USP 200mg, SĐK: VN-17278-13, Số lô: BCT1018003; HD: 09.10.2020; 

do Công ty Brawn laboratories Ltd.(Ấn Độ) sản xuất, Công ty TNHH Nutri 

pharma US nhập khẩu.  

Lý do thu hồi: Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu 

hàm lượng, lô thuốc được xác định là vi phạm mức độ 3 (Đính kèm văn bản). 

- Các cơ sở kinh doanh thực hiện thu hồi triệt để mặt hàng thuốc nêu trên.  

- Các cơ sở khám chữa bệnh không được sử dụng các thuốc nêu trên, thu 

hồi để trả lại thuốc cho các cơ sở phân phối, cung ứng theo quy định (nếu có). 

- Thanh tra Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng và Phòng 

Y tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát việc kinh doanh, sử 

dụng, thu hồi thuốc nêu trên (nếu có), xử lý các trường hợp vi phạm theo quy 

định hiện hành và báo cáo kết quả kiểm tra, thu hồi về Sở Y tế trước ngày 

02/03/2020. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thanh tra SYT; 

- Hội Dược học tỉnh Trà Vinh; 

- Trang thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVD. 

-------------------------------------------- 
F:\nam 2020\Dinh chi luu hanh va thu hoi  thuoc (Buclapoxime).doc 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Minh 
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