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Oddelek za nadzor medicinskih pripomočkov, vigilanco in klinična preskušanja 
Urad za registracijo zdravil, medicinskih 

pripomočkov in biocidnih pripravkov 
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Varšava, Poljska 

SPOŠTOVANI 

OBVESTILO O NEŽELENIH UČINKIH, POVEZANIH Z MOŽNIMI 
PONAREJENIMI IZDELKI 

Diaco Biofarmaceutici s.r.l., proizvajalec naslednjih izdelkov, ki se distribuirajo na 
ozemlju Poljske: 

- DIART ONE (Injekcijski vsadek na osnovi hialuronske kisline v brizgi)
- DIART (Injekcijski vsadek na osnovi hialuronske kisline v brizgi)

s tem poljsko vlado obvešča o naslednjem. 

Obveščeni smo bili, da so nekateri bolniki utrpeli neželene učinke po zdravljenju z 
domnevnimi zgoraj omenjenimi izdelki. 
Vpletene so naslednje serije izdelkov: 
Serija: 2721 
Ime izdelka: Diart One 30 mg/ml – 3 ml 

Serija: 2721 
Ime izdelka: Diart 1,8 ml – 2 ml 

Kljub temu na podlagi drugih informacij, ki smo jih zbrali na ozemlju Poljske, ne 
moremo izključiti, da je te neželene učinke morda povzročil ponarejeni izdelek, ki je 
bil tržen nezakonito. V tem kontekstu vas prosimo, da si ogledate 
priloženo fotografijo vzorca, ki nam je bil poslan in dokazuje, da je izdelek 
ponarejen, priloga št. 1 (glejte razlike v embalaži in v navodilih za uporabo). 
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Na tej stopnji ne moremo biti prepričani, kaj točno je povzročilo neželeni učinek, zato 
smo popolnoma zavezani nadaljevati z našo preiskavo, o kateri vas bomo obveščali 
sproti. 

To pismo služi kot obvestilo o neželenem učinku in o morebitni dejavnosti 
ponarejanja na ozemlju Poljske v zvezi z zgoraj omenjenimi izdelki. 

Če potrebujete več informacij, se lahko kadar koli obrnete na nas. Lep 
pozdrav, 

Chiara Acunzo 
Zagotavljanje kakovosti, odgovorna za kozmetične izdelke in medicinske pripomočke 
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PRILOGA ŠT. 1 
 

1. Razlika v postavitvi napisov na škatli 
 

Original 
 

Ponaredek 
 
 

2. Format navodil za uporabo 

Original Ponaredek 
 



3. Razlika v ločljivosti tiska na škatli 
 
Original 
 

Ponaredek 



4. Drugačna oblika pretisnega omota 
 
 

Original 
 

Ponaredek 
 
 

5. Razlike v barvi podlage pri nalepkah 

Ponaredek Original 

 
 
 

6. Prisotnost dodatne nalepke na škatli 

Ponaredek Original 
 



7. Drugačen material folije za pretisne omote 

Original 

 

Ponaredek 
 
 

8. Nalepka na brizgi je drugačna, tip brizge je drugačen 

Original 

 

Ponaredek 



9. Oblika tiska na škatli, odsotnost poljskega jezika 

Original 

 

Ponaredek 


