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: Babala sa Publiko Turqkol sa Pasbili at P.qs.mit ns
Hindi Rehist!'adons Gamot na OTC Compound
Ketoconrzole Creem

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at
paggamit ng hindi rehistradong gamot na:

OTC Compoutrd Ketoconazole Cream
Manulacrured by: Shanghai Scond Phamraceutical Co.. Lld.

Larawan l. Hindi rehishadong gamot
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Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Mdrketing Sur?eilldrce (PMS) ng
FDA na ang nasabing gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon o pag-
eeksamin ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang aMorisasyo n t,ulad ng Celtificate
of Product Registratio (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 gagamil nito.

Alinsunod sa Repablrc Act No.9711, o wrg Food and Drug Administration Act of 2009,
ang paggawa, pag-angkat, pagbeflta, pamamahagi, paglipat, promosyon,
pagpapatalastas o .rpolr.rolsrrp ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang
awto sasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag bumili 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 rg Search feature ngFDA v,ebsite sa
www.fda.sov.ph. Maaari ring ting[an ang FDA Registration number sa label tg
produkto.

Ang Iahat ng establisyamento avo 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 (LGUi\ at Law Enforcement Agencies
(LEAS) na tiyaking ang produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang
mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaing mag-email sa
info@fda.eov.oh. Upar,gmag-report nEpahtloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga
hindi rehistradong gamot, mag-ern ail sa Igpg![l@&4:ggf:pb, o nag-report garnit ang
aming online reporting facility, eRepofi, sa www.fda.sov.ph/ereoort. Maaari ring
t\fiawagsa Center for Drug Regulation a d Resealcl, (CDRR) sa numerong (02) 809-
5596. Para sa mga hinihinalang hindi kallais-nais na reaksyon sa gafio| i-report agad,
sa FDA gamit ang link nd ito www.fda.gov.ph/adr-reDort-new at kumpletuhin ang
mga kinakailangang imporrnasyon.

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