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Icke-systemisk förekomst av defekta pipetter 

Produktnamn 

 

Cardiac-pipetter 150 µl 20pc (int.) 

Spruta 150 µl 5 PC 

 

Produktbeskrivning  150 µl-pipetter 

 

GMMI/art.nr 

Enhetsidentifierare 

Cardiac-pipetter 150 µl 20pc (int.)         11622889190 

Spruta 150 µl 5 PC.                                11740130001 

 

Produktionsidentifierare  

(lotnr/serienr) 

 

Lotoberoende 

Programversion 

 

N/A (ej tillgänglig) 

Typ av åtgärd Säkerhetsåtgärd  

 

 

 

 

 

 

Bästa kund, 

 

Under de senaste månaderna har vi mottagit 9 klagomål från kunder runt om i världen rörande Cardiac Pipettes 

(av totalt mer än 11 miljoner distribuerade sprutor). Följande problem observerades: 8 fall där nålen lossnade från 

pipetten och 1 fall där nålen fastnade i ett provrör. Tillverkaren har genomfört en undersökning och bekräftar detta. 

Vid samtliga av dessa klagomål upptäcktes problemet av användaren och inga skador inträffade. 

På grund av en bestående medicinsk risk som associeras med detta problem måste kunder som använder den 

berörda produkten informeras genom detta säkerhetsmeddelande. 
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Åtgärder som Roche Diagnostics vidtagit  
Roche kommer att uppdatera användarhandboken för cobas h 232 samt metodbladet för den visuellt avlästa 

testremsan Trop T.  För att ge vägledning om hur man känner igen och hanterar en defekt pipett kommer 

varningsmeddelandet nedan att läggas till: 

 

VARNING 

Innan användning ska du kontrollera visuellt att förpackningen med Cardiac pipettes och/eller pipetterna är 

intakta. Om nålen lossnar eller fastnar vid användning ska du inte försöka återanvända den. Avsluta användningen 

av pipetten omedelbart och kassera den i en behållare för vassa föremål (i enlighet med gällande lokala regler och 

bestämmelser samt riktlinjerna på din arbetsplats). 

   

Åtgärder att vidta för kunden/användaren  
Innan användning ska du kontrollera visuellt att förpackningen med Cardiac pipettes och/eller pipetterna är 

intakta. Om nålen lossnar eller fastnar vid användning ska du inte försöka återanvända den. Avsluta användningen 

av pipetten omedelbart och kassera den i en behållare för vassa föremål (i enlighet med gällande lokala regler och 

bestämmelser samt riktlinjerna på din arbetsplats). 

 

Kommunikation rörande detta säkerhetsmeddelande 
Detta meddelande måste vidarebefordras till alla som berörs inom er organisation eller till någon 

organisation/person dit berörda produkter har skickats eller där de förvaras.  

Vidarebefordra detta meddelande till andra personer i din organisation som berörs av detta.  

Vänligen uppmärksamma detta meddelande och tillhörande åtgärder under en övergångsperiod, för att säkerställa 

att korrigeringsåtgärden blir effektiv.  

Vi beklagar det merarbete som detta kan tänkas medföra och hoppas på din förståelse och ditt stöd. 

 

Undertecknad bekräftar att detta meddelande har kommunicerats till berörd tillsynsmyndighet.  

 

 

Med vänlig hälsning  

Hélène Lövgren-Bissmarck  

Technical Product Manager Primary Care 

E-post: helene.loevgren-bissmarck@roche.com 

 

Roche Diagnostics Scandinavia AB 

Arvid Tydéns allé 7  

171 69 Solna 
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