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Uzávěry kapilár Siemens pro RAPIDLyte® Multicap a Multicap®-S
Změna materiálu, která má dopad na použití uzávěrů kapilár
Dle našich záznamů mohla vaše laboratoř obdržet následující produkty Siemens uzávěry
kapilár pro použití s našimi Multicap® skleněnými a Multicap®-S plastovými kapilárami pro
odběr krve:
Tabulka 1. Uzávěry kapilár

SMN číslo

Popis

Počet
v balení

Objednací
číslo

10311053

Uzávěry kapilár 100 µl

200

478601

10311054

Uzávěry kapilár 140/175 µl

100

478605

10328655

Uzávěry kapilár 50/60 µl

200

478527

Důvod k bezpečnostnímu upozornění
Rádi bychom Vás upozornili na možné problémy se Siemens uzávěry používané se Siemens
Multicap skleněnými a Multicap-S plastovými kapilárami pro odběr krve.
Po obdržení několika stížností zákazníků jsme zjistili, že změna materiálu ze strany dodavatele
způsobila, že je obtížnější nasadit tyto uzávěry na kapiláry.
Při pokusu nasadit tyto uzávěry na kapiláry může dojít k vylití vzorku nebo eventuálně k rozbití
skleněné kapiláry.

Zdravotní riziko
Riziko spojené s rozbitím skleněné kapiláry je v důsledku tohoto problému mírně zvýšeno. Tato
rizika zahrnují potenciální expozici infekčních činidel v krvi a / nebo zpoždění testování.

Opatření ze strany zákazníka
Siemens doporučuje následující opatření ze strany zákazníka:
1. Siemens doporučuje zvýšení opatrnosti při nasazování uzávěru kapilár u Siemens Multicap

skleněných a Multicap-S plastových kapilár za účelem minimalizace možnosti rozbití nebo
ohnutí.
2. Prosím, kontaktujte Siemens pokud máte jakékoliv problémy při nasazování uzávěr kapilár

na Siemens Multicap skleněné a Multicap-S plastové kapiláry.
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3. Vyplňte a zašlete zpět návratku Bezpečnostního upozornění přiloženou k tomuto dopisu.
4. Uschovejte tento dopis ve svých laboratorních záznamech a předejte jej všem, kteří mohli

tento produkt obdržet.
Siemens podniká kroky k rychlému vyřešení problému a dodání nových uzávěru kapilár pro
naše produkty k odběru kapilární krve. Předpoklad vyřešení problému a dostupnost nových
kapilárních uzávěrů se očekává během následujícího jednoho až dvou týdnů.
Omlouváme se za nepříjemnosti, které mohou tento problém způsobit a děkujeme vám za vaši
stálou podporu produktů testování krevních plynů Siemens Healthcare Diagnostics. Pokud máte
jakékoliv dotazy ohledně tohoto bezpečnostního opatření, prosím kontaktujte místní zákaznické
centrum nebo obchodního zástupce společnosti Siemens.

Informace o ochranných známkách
RAPIDLyte a Multicap jsou ochranné známky společnosti Siemens Healthcare Diagnostics.
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KONTROLA PŘIJETÍ BEZPEČNOSTNÍHO UPOZORNĚNÍ POC 15-013
Změna materiálu, která má dopad na použití uzávěru kapilár
Tato návratka slouží jako potvrzení o obdržení Siemens Healthcare Diagnostics bezpečnostního
upozornění 32320 Rev. A z ledna 2015, týkající se změny materiálu, která má dopad na použití uzávěru
kapilár. Prosím přečtěte si otázku a zaznačte příslušnou odpověď. Vyplněnou návratku zašlete na faxové
číslo uvedené ve spodní části této stránky nebo na email tereza.kovacikova@siemens.com.

Přečetl(a) jsem si a porozuměl(a) jsem pokynům v tomto upozornění.

Ano 

Ne 

Jméno osoby, která vyplnila tuto návratku:
Titul:
Instituce:
Ulice:
Město:

Stát:

Telefon:

Země:

Prosím odfaxujte tuto vyplněnou návratku na číslo +420 549 211 465. Pokud máte jakékoliv dotazy,
kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti Siemens.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. All Rights Reserved.
511 Benedict Ave
Tarrytown, NY 10591
www.siemens.com/diagnostics
GPF-003 -6 V5.1 Effective: 2014-07-07
Related Procedure: GP-003 DX-Field Action

Page 3 of 3
Mailing Number 15-08
Urgent Field Safety Notice 32320 Rev. A – 2015-01

