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Ilindi Rehistradons Gamot na Extra Hot Balsem Gosok
Cap Balsem Merah Betet Parrot Brand Balm Red Balm
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Pinapaluhan ng Food and Drug Administmtion (FDA) ang publiko laban sa pagbili at
paggamit ng hindi rehishadong gamot na:

SA. LAIIAT NG HEALTHCARE PROFESSIONALS AT
SA PUBLIKO
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EXTRA HOT BALSEM GOSOK CAP BAI-SEM MERAH BETET
PARROT BRAND BALM RED BALM 17.59

Manufactured byt PT TRAWAN DJAJA AGUNG SIDOARIO -
INDONESIA

t arawan 1. Hindi rehistradong gamot
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Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Suneillo ce (PMS) ng
FDA na ang nasabing gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon o pag-
eeksamin ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng
Certijicate of Product Registralion (CPR). Samakatuwid, hindi masisiguro ng
Ahensya ang kalidad at kaligtasan nito. Ang nasabing iligal na produkto ay maaaring
magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit nito.

Alinsunod sa Republic Act No.9111, o arg Foocl and Drug Administrcttion Act of
2009, al],9 paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon,
pagpapatalastas o .{poxrolsri ng produktolg pangkalusugan nang walang kaukulang
awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag bumili ng nasabing iligal na prcdukto at
maging maingat laban sa mga ito. Ugaliing tingnan kullg ang gamot ay rehistrado sa
FDA bago bilhin, sa parnamagitan ng paganit rg Search feature ngFDA website sa
www,fda,qov.ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registration number sa label ng
produkto.

Ang lahat rlg establisyamento avo e[tidad ay binabalaang huwag mamahagi ng
nasabing iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon,
sapagkat kaukulang parusa ay mahigpit na ipatutupad.

Hinihiling sa lahat ng Local Goven rcnt U its (LGUi) at La\r Enlorcene t Agencies
(LEAS) na tiyaking ang produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang
mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, fiaaaing i\aE-emdil sa
info@fda.sov.ph. Upang mag-report ng patuloy na paglitinda o pangangalakal ng
mga hindi rehistradong gamot, mag-email sa I9p9I!@!4g,gSy.E , o nag-reporl Ea,I,it
ang aming o line reporti g .facility, eRepofi, sa yy4g.@grgyrp!!9p94!. Maaari
ring tumawag sa Center .for Drug Regulalion and Research (CDRR) sa numeroflg
(02) 809-5596. Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-
repon agad sa FDA gamit ang li/tk na ito: !!{!8g,ggy.ptsgCEIgELl9!_at
kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon.

ENRIQUE D. DOMINGO, MD, DPBO
Undersecretary of Health

Offi cer-in-Charge, Director General
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