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NUJNO
OBVESTILO O VARNOSTNEM KOREKTIVNEM UKREPU
Datum: 8.11.2019
Predmet:
Odpoklic serije
Informacije in/ali priporočila
Prizadeti izdelki:
Trgovsko ime naprave
UNISEPTA FOAM 2

Embalaža
12x750ML
1X750ML
2X5L

Koda artikla
2458241__L3, 2458241GM
2458953
2458539__L3

Spoštovani,
ugotovili smo, da ste prejeli izdelke iz zgornje tabele in izvajamo odpoklic vseh serij (priloga II),
saj ne ustrezajo našim standardom kakovosti. Vsebujejo lahko oportunistični okoljski mikroorganizem
Burkholderia cepacia.
Bakterija Burkholderia cepacia predstavlja majhno zdravstveno tveganje za zdrave ljudi, je pa znan vzrok
okužb pri hospitaliziranih bolnikih. Bolniki, ki imajo določene zdravstvene težave, kot je oslabljen imunski
sistem, zlasti imunokompromitirani bolniki, bolniki v neonatalni oskrbi ali bolniki s kroničnimi pljučnimi
boleznimi, zlasti tisti s cistično fibrozo, so izpostavljeni večjemu tveganju za okužbo.
Izdelki so na voljo v različnih embalažah: razpršila s peno, razpršila v obliki difuzne pene (glejte navedbo
v zgornji tabeli) in kapalke. Tveganja so odvisna od navedene uporabe izdelkov. Pri uporabi difuzne
penaste oblike je tveganje za ogroženo populacijo zaradi možne izpostavljenosti vdihavanju večje. Pri
uporabi sredstva za brisanje površin je verjetnost, da bakterije okužijo ogroženo populacijo bolnikov,
manjša. Laboratorijski podatki kažejo, da so bakterije, če so prisotne v izdelku, dve minuti in pol po uporabi
izdelka na površinah (glej Prilogo III preskus, izveden s SURFA'SAFE PREMIUM, enakovrednim
proizvodom odpoklicanih).
Izvajajo se korektivni ukrepi za odpravo vira kontaminacije. Uvedli smo dodatne higienske varnostne
protokole, kar pomeni, da bodo vsi naši medicinski pripomočki, izdelani in dobavljeni iz obrata Sainghinen-Mélantois, uspešno prestali testne protokole.
Iz previdnostni vas prosimo, da takoj prenehate z uporabo odpoklicanih izdelkov, ki jih imate na zalogi,
saj obstaja tveganje kontaminacije.
Prosimo vas, da te izdelke blokirate in izolirate. Poleg tega vas prosimo, da nemudoma obvestite končne
stranke in jih prosite, da vas obvestijo o količinah, ki jih imajo na zalogi. Od kupcev boste morali pridobiti
izpolnjen obrazec za odgovore (priloga I) in nam posredovati prečiščen obrazec izdelkov, ki ste jih
odpoklicali na naslednji e-poštni naslov: vigilanceUSF@Ecolab.com. Vsaka prijavljena količina je lahko
predmet preverjanja.
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Prosimo, da potrdite prejem tega sporočila tako, da nam čim prej - vendar najpozneje do 5. 12. 2019 vrnete izpolnjen in podpisan obrazec za odgovor.
Vaš Aniosov predstavnik bo stopil v stik z vami, da se dogovorite o vrnitvi odpoklicanega izdelka, ki ga imate na
zalogi. Za vsa vprašanja ali morebitno pomoč smo vam na razpolago.
Podpisniki potrjujejo, da je bilo to obvestilo prijavljeno ustrezni regulativni agenciji.
Vljudno vas prosimo, da sprejmete naše opravičilo za neprijetnosti, ki so vam bile povzročene.
S spoštovanjem,
Catherine Parcevaux Fivel

Yves Mailliard

Thomas Schöler

Voditelj kvalitete

Kontaktna oseba za nadzor po prodaji
medicinskih pripomočkov

Predsednik

To obvestilo mora biti posredovano vsem, ki morajo biti znotraj vaše organizacije obveščeni o njegovi
vsebini ali organizacijam, kamor so bile prenesene potencialno prizadete naprave.
Če ste distributer, to pomeni, da je treba te informacije posredovati kupcem, ki jim je bila dostavljena
katerakoli od prizadetih serij.
Prosimo, da se zavedate pomembnosti tega obvestila in posledično vzdržujete ustrezne ukrepe v
obdobju, ki zagotavlja učinkovitost korektivnih ukrepov.
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Rue François-Perréard 18 - PO Box 142
CH-1225 Chêne-Bourg Switzerland
Tel +41 22 839 79 00
Fax +41 22 839 79 10
Email vigilanceUSF@Ecolab.com

PRILOGA I
OBRAZEC ZA ODGOVOR STRANKE
1. Obvestilo o varnostnem korektivnem ukrepu (FSN)
Referenca FSN:
FSN_USF_SSP_DISTRIBUTORS_SL_EX EU
Datum FSN: 8. 11. 2019
Prizadeti izdelki: Glejte prilogo II
2. Podatki stranke
Številka stranke
Naziv zdravstvene organizacije*
Naslov organizacije*
Oddelek/enota
Naslov za pošiljanje, če je drugačen
od naslova zgoraj
Ime kontaktne osebe*
Naziv ali funkcija
Telefonska številka*
E-mail*
Ime s tiskanimi črkami*
Podpis*
Datum*
Obvezna polja so označena z *
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3. Ukrep stranke, ki se izvaja v imenu zdravstvene organizacije
 Potrjujem prejem obvestila o varnostnem korektivnem ukrepu (FSN) in da sem prebral in razumel
njegovo vsebino.
 Izvedel sem vse ukrepe, kot jih je zahteval FSN.
 Vsi relevantni uporabniki so bili seznanjeni z informacijami in zahtevanimi ukrepi, vključno
s končnimi kupci v primeru distribucije teh izdelkov.
 Dobavitelja zalog sem obvestil o predmetu odpoklica in vračilu zalog.
KONTAKTNA OSEBA ZA VRAČILO BLAGA:
E-MAIL KONTAKTNE OSEBE: : _________________________________________________
TELEFONSKA ŠTEVILKA KONTAKTNE OSEBE:
Trgovsko ime naprave

Koda artikla

Številka serije

Količina paketov
(enot)

 Nobene naprave ni na razpolago za vračilo
 Drug ukrep (opredelite)
4.

Vračilo potrdila pošiljatelju

E-mail
Naslov:

VigilanceUSF@Ecolab.com
USF
Rue François-Perréard 18 - PO Box 142
CH-1225 Chêne-Bourg Switzerland

Fax
Rok za vračilo obrazca za odgovor stranke:

+41 22 839 79 10
5. 12. 2019

Pomembno je, da vaša organizacija izvede ukrepe, podrobno opisane v FSN, in potrdi, da ste prejeli FSN.
Odgovor vaše organizacije je dokaz, ki ga potrebujemo za spremljanje napredka korektivnih ukrepov.
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Rue François-Perréard 18 - PO Box 142
CH-1225 Chêne-Bourg Switzerland
Tel +41 22 839 79 00
Fax +41 22 839 79 10
Email vigilanceUSF@Ecolab.com

PRILOGA II
PRIZADETE SERIJE IZDELKOV
1.

Obvestilo o varnostnem korektivnem ukrepu (FSN)

Referenca FSN:
FSN_USF_SSP_DISTRIBUTORS_SL_EX EU
Datum FSN: 8. 11. 2019
Obrazac za odgovor: Glejte prilogo I
2.

Prizadete serije izdelkov
Trgovsko ime naprave
UNISEPTA FOAM 2

Pakiranje
12x750ML

Šifra artikla
2458241_L3

2458241GM

1X750ML
2X5L

1/2

2458953
2458241_L3

Številka serije
A03814S
A08702S
A15106S
A21511S
A26102S
A31010S
B00726S
B07927S
B10630S
B16924S
B19704S
W34013S
A03814S
A15106S
A26102S
A33225S
B07927S
B16924S
W34013S
A21511S
A26102S
B10630S
A03814S
A09917S
A13105S
A19023S
A21511S
A26102S
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Trgovsko ime naprave
UNISEPTA FOAM 2

2/2

Pakiranje

Šifra artikla

2X5L

2458241_L3

Številka serije
A31010S
A33225S
B00726S
B07927S
B10630S
B13617S
B16924S
B19704S
B25428S
W32513S
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