
 
BD AB 
Marieviksgatan 25   
Box 47204 
SE-100 74 Stockholm, Sweden 
tel: +46 (0)8 775 51 00 
fax: +46 (0)8 645 08 08 
 www.bd.com/se 

 

Becton Dickinson AB  Momsreg-/VAT-No 
  SE556145-6756 

  

 

 

 

Stockholm 7 April 2017 
 
 

Till: Alla kunder som använder BD Nexiva™ Slutet IV katetersystem och                                                                 

       BD Nexiva™ Diffusics™ Slutet IV-katetersystem 
 
 
Meddelande om en produktförbättring som ger ett minskat motstånd under 

kateterinläggnig 
 
Bästa kund,  
 

Vi vill vi göra Er medvetna om en produktförbättring: 
 
1. Vad är det som förändrats med BD Nexiva™ Slutet IV katetersystem? 
Vid kateterinförande, passerar nålen genom ett bakre septum. Detta septum har omformats för 
att minska känslan av motstånd när katetern förs framåt in i kärlet. 
 
2. Varför har den här förändringen skett? 

Feedback från kliniker som använder BD Nexiva har lett till produktförbättringen.  
 
3. Kommer mindre motstånd under kateterinförandet leda till fler lyckade inläggningar? 
Det finns många faktorer som påverkar framgångrik inläggning, känslan av motstånd kan vara 
en faktor. Denna förbättring kommer endast att bidra till att minska känslan av motstånd under 

kateterinförande-momentet. 

Det finns andra faktorer som också påverkar om det blir en lyckad inläggning, eller ej. 
 
4. Hur vet jag om jag har en ny eller gammal produkt? 
Vid ert förberedelsesteg för inläggning, bestående av den initiala lilla separationen av den grå och vita 
delen, kommer ni att känna en skillnad. Den förbättrade produkten kommer att ha en mjukare känsla. 
 
5. När kan jag räkna med att börja få leverans av den förbättrade produkten? 

Produkten anländer till våra distributionscentraler i mars 2017. Det kommer sedan att bli en 
övergångsperiod på ca 4-8 veckor där både gamla och förbättrade produkter kommer att vara i 
distributionscentralen. För de flesta högvolym artikelnummer kommer övergången ske i april, då alla 
nya ordrar kommer att bestå av den förbättrad produkten. För vissa lågvolym artikelnummer kan det 
ta ända till oktober 2017, innan övergången sker. 
 
6. Kommer det att bli nya artikelnummer för den förbättrade produkten? 

Nej, den förbättrade produkten kommer att ha samma artikelnummer som den gamla produkten. 

 
7. Görs denna förbättring på alla versioner av BD Nexiva IV-katetrar?  
Ja, denna förbättring görs på alla storlekar och versioner av BD Nexiva™ och BD Nexiva™ Diffusics™ 
IV-katetrar. 
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Kontakta din lokala BD-representant för ytterligare information samt om du önskar beställa hem 

testprodukter. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

 

 

 

 

Annika Erlandsson 

BD Nordic Product Manager, Medication and Procedural Solutions  

Tel: +46 706 – 32 88 08 

annika.erlandsson@bd.com 
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