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SPOROČILO ZA JAVNOST
Obvestilo o prostovoljnem odpoklicu
alkoholnih blazinic/robčkov Alco-Prep® in Alco-Swab®
Obveščamo vas, da smo bili dne 25.01.2011 obveščeni o odpoklicu alkoholnih blazinic/robčkov
proizvajalca Triad Group Inc., ZDA. Triad Group Inc. se je za prostovoljni odpoklic odločil na podlagi
obvestila uporabnika o potencialno možni bakterijski kontaminaciji izdelka in je v zvezi s tem že pričel
s preiskavo izdelkov.
Alkoholne blazinice/robčki, ki so zajeti v odpoklic, vendar po podatkih JAZMP niso prisotni na trgu RS
so naslednjih trgovskih imen:
Best Choice
Equaline
Good Neighbor
Kroger
Major
Publix
Reli-On
Shoppers Drug
Triad
Western Family

Care One
Equate
Good Sense
Leader
MEIJER
Premier Value
Remedy RX
Sunmark
Triad Sterile
Walgreems

CVS
Exchange Select
Healtcare
Life Brand
Medicine Shoppe
Quality Chice
Rexall
Up&Up
Uniprix

Discount Drug Mart
Exact
Healthy Generations
Longs
Personelle
Rite Aid
Safeway
Top Care
Valu Plus

Evropski proizvajalec H&W iz Belgije, je bil s strani pogodbenega partnerja za proizvodnjo alkoholnih
robčkov in blazinic, Triad Group Inc, obveščen o prostovoljnem odpoklicu prej omenjenih izdelkov. Na
podlagi obvestila se je H&W odločil odpoklicati svoje izdelke, ki so prisotni tudi na trgu Republike
Slovenije:
Alkoholne blazinice/robčki: Alco-Prep® in Alco-Swab®, sterilni in nesterilni.
Pakiranje: 100 kom, velikosti 3,4 cm x 6,8 cm.
Lot/Serija: vsi loti oziroma serije, ki so bile proizvedene od leta 2007 naprej.
Ob uporabi morebitno bakterijsko kontaminiranega izdelka Alco-Prep® oziroma Alco-Swab® se lahko
na koži pojavijo izpuščaji oziroma znaki okužbe kože. V kolikor se pojavi katerikoli od omenjenih
simptomov, o tem nemudoma obvestite svojega osebnega zdravnika.
JAZMP priporoča vsem uporabnikom Alco-Prep® in Alco-Swab® alkoholnih blazinic/robčkov, naj
prenehajo z uporabo alkoholnih blazinic/robčkov, ki so zajeti v odpoklic družbe Triad Group Inc. in jih
vrnejo na mesto nakupa ter uporabijo druge izdelke oziroma metode razkuževanja kože.
JAZMP ugotavlja, da zadevne blazinice/robčki nastopajo na trgu RS tudi v obliki kompletov za
injiciranje pri nekaterih zdravilih (npr. Extavia, PegIntron, IntronA…). Imetnike dovoljenj za promet z
zdravili, ki so v svoje komplete vključili zadevne izdelke, pozivamo, naj JAZMP obvestijo o aktivnostih,
ki jih v zvezi z odpoklicem izvajajo.
V kolikor bo proizvajalec H&W pripravil obvestilo za javnost v zvezi z umikom alkoholnih
blazinic/robčkov, bo to obvestilo objavljeno na spletni strani www.jazmp.si, kjer bodo prav tako
objavljene vse nadaljnje ključne informacije glede odpoklica.
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