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Οικειοθελής Ανάκληση Προϊόντος  
Ημερομηνία: 07 Οκτωβρίου 2022 

Αγαπητοί   

Η εταιρεία Takeda επιθυμεί να σας ενημερώσει για την οικειοθελή ανάκληση με άμεση ισχύ του ακόλουθου αριθμού 
παρτίδας του προϊόντος Vipidia,. Λάβετε υπόψη τον παρακάτω πίνακα για την επηρεαζόμενη παρτίδα: 

Προϊόν Αριθμός Παρτίδας Ημερομηνία Λήξης 

Vipidia 25mg f.c tablets x 28 12199798 08/2025 
 

Αυτή η ανάκληση ξεκινά σε επίπεδο φαρμακείου. Η ανάκληση έχει γνωστοποιηθεί στον  ΕΟΦ, ο οποίος έχει εκφράσει 
τη σύμφωνη γνώμη του. 

Ο λόγος της ανάκλησης  αφορά σε σφάλμα Ταινιών Γνησιότητας, οι οποίες παραδόθηκαν στην Takeda. 

Η Takeda σας παρακαλεί να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες: 

 Εντοπίστε και απομονώστε  όλα τα επηρεαζόμενα προϊόντα από τις εγκαταστάσεις σας. 
 Επικοινωνήστε με την εταιρεία ΕΛΠΕΝ για να κανονίσετε την επιστροφή. Τμήμα Διανομής της ΕΛΠΕΝ στο 

2111865128,  από τις 8:00 έως τις 16:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή. email: distribution@elpen.gr.  
 Στο Τμήμα Διανομής της ΕΛΠΕΝ θα ενημερώνετε αναφορικά με το απόθεμα που έχετε προς επιστροφή. Στη 

συνέχεια, θα επιστρέφετε τα τεμάχια της παρτίδας στη UNILOG (UNILOG SA, 2nd road Ol. Skopeftiriou, Markopoulo 
Attikis (19003), TEL : +30 21 1105 7000).  

Εάν είστε χονδρέμπορος ή διανομέας/μεταπωλητής που διένειμε το επηρεαζόμενο προϊόν σε άλλες εγκαταστάσεις, 
πραγματοποιήστε ανάκληση με τους τελικούς πελάτες σας σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες σας. 

Εάν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τη Τμήμα Διανομής της ΕΛΠΕΝ στο 2111865128.  

Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ποιοτικό ελάττωμα στο προϊόν και ότι η όλη διαδικασία  λαμβάνει χώρα 
εθελοντικά και προληπτικά ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή κίνηση του προϊόντος στην ελληνική αγορά και η 
απρόσκοπτη συνέχιση της θεραπείας των ασθενών. 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας και ζητούμε την κατανόησή σας  για την 
όποια ταλαιπωρία  ενδέχεται να προκαλέσει αυτή η ενέργεια.  

Με εκτίμηση,  

Παρασκευή Γαρυφαλλίδη 

QA Manager / RP GDP 
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