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Hindi Rehistradons Gamot n. Ravi Mansosteen Power
Liniment with Negative Ion 60mL

Pinapaluhan ng Food and Drug Admiristlation (FDA) ang publiko Iaban sa pagbili at
paggamit ng hindi rehisbadong gamot na:

RAvl mangosteetr POWER LINIMENT with Negative Iotr 60mL
Manufactured by: SUN RAVI TRADING - Lagao, General Santos City

Larawan 1. Hindi rehishadong gamot

Clvic Drive, Filinvest City, Alabang 1781
TrunkLine+63 2 857 1900

websit€: www.fda.tov.ph
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Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng
FDA na ang nasabing gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehishasyon o pag-
eeksamin ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtori sasyo n trlad ng Ccrtirtcdte
oJ Procluct Registration (CPR). Samakatuwid, hindi masisiguro ng Ahensya ang
kalidad at kaligtasan nito. Ang nasabing iligal na produkto ay maaaring magdulot ng
panganrb sa kalusugan ng mga gagdmit nilo.

Alinsunod sa ,l?epaDllc Acl No.971l, o ang Food and Drug Administration llct of2009,
ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon,
pagpapatalastas o .rpor.rolsrrp ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang
awtorisasyon 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 tg Search feature ng FDA lrebslle sa
www.fda.sov,ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registralion number sa label ng
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 Go|efi pfit Ufiits (LGU') at Lat', En{orcement Agencics
(LEAS) na tiyaking ang produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang
mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, fi\aa,aing fiaE-email sa
info@fda.eov.oh. Upangfia9-report ngpaluloy na paglitinda o pangangalakal ng mga
hindi rehistradong gamot, mag-ern dil sa lgpg!(AB3ggllpb, o tnaE-report galJlit ang
aming online reporting facility, eReport, sa www.fda.gov.ph/ereport. Maaari ring
turnawagsa Center.for Drug Regulation and Researcl (CDRR) sa numerong (02) 809-
5596. Para sa mga hinihinalang hildi kanais-nais na reaksyo[ sa gafiot. i-report agad
sa FDA gamit ang /lrt na ito: IILfd44gJ.phlSCl:Igpgl!!9!!-at kumpletuhin ang
mga kinakailangang impormasyon.

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