Naléhavé bezpečnostní upozornění pro terén
Becton, Dickinson UK Limited: BD Plastipak™ 50ml LuerLok Syringe
Vážený zákazníku,
tímto Vás informujeme, že Kimal Plc obdržel naléhavé bezpečnostní upozornění pro terén od Becton,
Dickinson UK Limited, týkající se jejich stříkačky BD Plastipak 50ml LuerLok (kód produktu 300865).

BD stahuje stříkačky z důvodu zvýšené interakce mezi vnitřní stranou stříkačky a pryžovým koncem
pístu. Při použití stříkačky v lineárním dávkovači by mohlo dojít k alarmu z důvodu vyššího protitlaku
na píst stříkačky.
Produkty, kterých se toto opatření týká, jsou uvedeny v následující tabulce.

Kód
produktu

Číslo lota

300865

1303303

300865

1305207

300865

1307270

Poznámka: Toto oznámení se liší od oznámení o stříkačce Plastipak Luer-Lok (Kód produktu
300865), které bylo zahájeno BD v dubnu 2013.
Naše záznamy ukazují, že Kimal dodal na Vaše pracoviště výše uvedený produkt jako samostatný
sterilní kus nebo již zahrnutý v Kimal hotovém výrobku. Dovolujeme si Vás proto upozornit na
následující pokyny:
1. Předejte, prosím, všechny tyto informace každému, kdo používá nebo objednává stříkačky BD
Plastipak 50 ml Luer-Lok ve Vaší instituci. Navíc se ujistěte, že kopie tohoto dopisu je
poskytována jiným organizacím, kterým byl poškozený produkt předán.
2. Zkontrolujte Vaše zásoby stříkaček BD Plastipak REF 300865 s čísly šarží, které jsou vypsány
ve výše uvedené tabulce. Produkt vraťte Vašemu distributorovi.

3. Vyplňte, prosím, níže uvedený formulář (Dodatek 1) a zašlete na mailovou adresu:
hana.kovalova@bmgrp.cz nebo faxem: +420 545 573 242.
4. Nepoužívejte dodaný výrobek Kimal číslo produktu 300865, kterého se týká toto naléhavé
bezpečnostní upozornění.

5. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto sdělení, obraťte se na Vašeho distributora.

Přijměte prosím, naši omluvu za nepříjemnosti způsobené tímto oznámením. Děkujeme, že nám
pomáháte poskytovat vynikající kvalitu služeb a produktů pro naše zákazníky a jejich pacienty.

S pozdravem

Hana Kovalová

--------------------

Distributor:
Biomedica ČS, s.r.o.
Sokolovská 100/94, Meteor B,
186 00 Praha 8 Karlín

Dodatek 1

Formulář pro náhradu vadných stříkaček BD 50 ml
BD Plastipak TM 50 ml Luer Lock Syringes Reference Numbers: 300865

Prosím, vyplňte následující formulář dle níže uvedené tabulky.

Nemáme žádný z výše uvedených produktů na skladě
Máme na skladě následující produkty (z výše uvedené tabulky)
REF

Vaše kontaktní adresa:

Odpovědná osoba:

Podpis:

Razítko:

Dne:

Číslo šarže

Počet kusů

