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Nujno varnostno obvestilo 
 

Navodila podružnici 
 

Popravni varnostni ukrep: prostovoljni odpoklic izdelkov 

 

Trgovsko ime:   Zetuvit® E 10 cm × 10 cm P50 (nesterilno) 

 

Številka izdelka/SERIJA:  413860/100301137 (skladno s prilogo 1) 

 

17. september 2021 

Pošiljatelj:  PAUL HARTMANN AG 

 Paul-Hartmann-Str. 12 

 89522 Heidenheim 

   Nemčija 

 

Prejemnik: Paul Hartmann Adriatic d.o.o.  

  Beograjska ulica 4 

  1000 Ljubljana, Slovenija 

 

Oporečen izdelek: Zetuvit® E 10 cm × 10 cm P50 (nesterilno) (glejte prilogo 1) 

 

Opis težave in opozorilo glede izdelka: 

 

Zetuvit® E je nesterilna vpojna gaza za enkratno uporabo, izdelana iz gladkih celuloznih vlaken (vate); na hrbtni 

strani je prekrita s hidrofobnim netkanim materialom, odbija vodo in je prepustna za zrak; celoten sklop obkroža 

plast celuloznega tkiva za distribucijo izločkov; celota je ovita v nelepljiv in hidrofilen netkan material. Hrbtno stran 

označuje modra vrvica.  

 

Med rutinskimi notranjimi preverjanji biološkega – mikrobiološkega bremena (skladno s standardom DIN EN ISO 

11737, 1. del: 2018-11) svojih nesterilnih izdelkov smo ugotovili odstopanje. Pri tem smo odkrili bakterije, ki niso 

zaželene v medicinskih izdelkih. Pri uporabi navedenega izdelka ni mogoče v celoti izključiti tveganja okužbe. 

Naše predhodne raziskave nakazujejo, da gre za vnos s surovinami naših dobaviteljev.  

 

To se nanaša samo na zgoraj navedeni nesterilen izdelek in se ne nanaša na sterilne izdelke (Zetuvit®, 

Zetuvit® E). 
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Oporečne izdelke/SERIJO v svojih skladiščih smo takoj postavili v karanteno. 

 

Doslej v povezavi z opisano težavo nismo bili seznanjeni niti s pritožbami niti (resnimi) incidenti. 

 

Za podjetje PAUL HARTMANN AG je varnost pacientov, uporabnikov in tretjih oseb na prvem mestu. Zato smo 

prostovoljno odpoklicali izdelek Zetuvit® E 10 cm × 10 cm P50 (številka izdelka: 413860/SERIJA: 100301137). 

 

Popravni ukrep: 

 

Preglejte svoj inventar, blokirajte razpoložljive zaloge in oporečnih izdelkov s seznama ne uporabljajte več. 

 

Prosimo vas, da potrdite prejem tega obvestila in nam pošljete prilogo 2 (Obrazec za odgovor 1, Oddelek za 

sprejem in posredovanje v podružnici) do četrtka, 7. 10. 2021. 

 

Kot potrdilo o zaprtju izpolnite in nam pošljite prilogo 3 (Obrazec za odgovor 2, Oddelek podružnice za izvedbo) 

do četrtka, 21. 10. 2021. 

 

Obrazec za odgovor 1: Oddelek za sprejem in posredovanje v podružnici mora potrditi, da so bile do 7. 10. 2021 

s tem nujnim varnostnim obvestilom seznanjene vse ustrezne osebe in organizacije. 

 

Obrazec za odgovor 2: Oddelek podružnice za izvedbo naj po pregledu zalog in prejemu povratnih informacij od 

strank potrdi stanje vsega razpoložljivega blaga do 21. 10. 2021. 

 

Prosimo vas, da izpolnite in pošljete priložene obrazce za odgovor svoji kontaktni osebi. 

 

Vaša kontaktna oseba za dodatne informacije je dr. Susi Schlickenrieder, telefon: (+49) 7321 36 1814. 

 

Posredovanje tega nujnega varnostnega obvestila: 

 

To obvestilo je treba posredovati vsem v vaši organizaciji, ki morajo biti z njim seznanjeni, in vsem organizacijam, 

ki so prejele morebitno oporečne izdelke. Zato prosimo za ustrezno ukrepanje. Predloga za dopis strankam je 

priložena. Stranke prosimo, naj pošljejo potrdilo o prejemu nujnega varnostnega obvestila lokalni podružnici 

HARTMANN. 

 

Zaradi regulativnih razlogov potrebujemo vaše pisno potrdilo o izvedbi in zaključku zgoraj navedenih popravnih 

dejanj na področju varnosti. 
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Nujno varnostno obvestilo je poslano pristojnim organom zadevnih držav v Evropskem gospodarskem prostoru 

(EGP).  

 

Heidenheim, 17. septembra 2021 

 

PAUL HARTMANN AG 

 

 

Dr. Susi Schlickenrieder 

 

Priloge: 

 

1. Seznam izdelkov  
2. Obrazec za odgovor 1, Oddelek podružnice za sprejem in posredovanje, 17. 9. 2021 
3. Obrazec za odgovor 2, Oddelek podružnice za izvedbo, 17. 9. 2021 
4. Podružnično pismo strankam z vključenim obrazcem za odgovor Sprejem in posredovanje pri stranki 

17. 9. 2021 

 


