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Hindi Rehistradone Gamot na Traboneko Liniment (Oil
Base) with Ginqer Extract 60mL

Pinapayrhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at
paggamit ng hindi rehistado[g gamot lla:

TRABONGKO Litriment (Oil Base) with GINGER
EXTRACT 60mL
Drsr,,i6led bvi NATLIRE'S MEDIC CENTER FOR ALTERNATIVE
MED - Roxas Streel. Pue(o Princesa Cit

Larawan 1. Hirdi rehistradong gamot
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Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang PostMdrketing Sut'veillakce (PMS) nE
FDA na ang nasabing gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon o pag-
eeksamin ngAhensya at hindi nabigyan ng kaul-ulang awtorisasyon t.ulad ng Certijicate
of Ptoduct Registr.ttio (CPR). Samakatuwid, hindi masisiguro ng Ahensya ang
kalidad at kaligtasan nito. Ang nasabing iligal na produkto ay maaaring magdulot ng
panganib sa kalusugan nE mga gagamil nilo.

Alinsunod sa Repabllc Act No.9711, o ang Food and Drug Administration Act of2009,
ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon,
pagpapatalastas o Jpozsorslrp ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang
awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag burnili ng nasabing iligal na produkto at
maging maingat laban sa mga ito. Ugaliing tingnan kung ang gamot ay rehistrado sa
FDA bago bilhin, sa pamamagitan ng paggamit ng Search.feature ngFDA website sa
www.fda.sov.ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registration number sa label rg
produkto.

Ang lahat ng establisyamento at/o entidad 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 Government Units (LGU9) at Law Enforcement Agcncics
(LEAS) na tiyaking ang produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang
mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-emall sa
info@fda.eov.ph. Uparrgl]],dE-report ngpatuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga
hindi rehistradong gamot, mag-en dil sa lepglq@!C4:g9y:pb, o tnag-report galnit ?Jtg
a]rJing online reporting Jacihq), eReporl, sa www,fda,eov,ph,/ereport. Maaari ring
lum^wagsa Center for Drug Regulation and Researci (CDRR) sa numerong (02) 809-
5596. Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa garilot, i-report agad
sa FDA gamit ang /lrf na ito: www.fda,qov.ph/adr-report-new at kunpletuhin ang
mga kinakailangang impormasyon.

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

ENRIQUE D. DOMINGO, MD. DPBO
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