20L4-O!-L3

lndragningsnum mer: MP20141

För omedelbar åtgärd

lndragning av Iäkemedel
Allvarlighetsgrad enligt Rapid Alert System (RAS-klass) bestämd av Läkemedelsverket:
Klass ll. Användning kan orsaka sjukdom eller felbehandling, utan att vara livshotande.
Namn

Lkm.form

Styrka

Fpk. strl

Verunr

Rx/Ex

EAN/GTIN

Batch-nr

Utg. Datum

Emerade

lnjektions
penna

150

1st

535938

Rx

7046265359388

Pt0130428,

02-2016

mikrogram

lst

0901 56

Rx

7046260901 568

Pt0130B3B

02-2016

Emerade

injektions
penna

300

mikrogram

Orsak: Tillverkaren har upptäckt en avvikelse som innebär att det finns en risk att injektorns funktion påverkas (risk
1/2000) om den utsätts för yttre påverkan. 42 enheter byts ut som en försiktighetsåtgärd. Varje berört apotek
kontaktas och apoteken spårar berörda patienter som kontaktas för att byta ut produkten.

Vilka berörs av informationen i denna indragningsskrivelse?
(Om ni berörs, vänligen se åtgärdsfältet på nästa sida)
Distributör/Grossist
Apotek eller apoteksombud
Försäljningsställen utanför apotek (receptfria läkemedel)
Vå rdin

l-l ntta Fl
! nttr l-l

rn¡art vissa (riktad indragning)
rnorrt vissa (riktad indragning)

rättninga r

Konsument/

Ku

nd/ Patient

Annan?

Spridning av informationen

:

lndragningsskrivelsen har skickats från läkemedelsföretaget till Tamro AB för vidare spridning i distributionsledet
Har information gått ut till allmänheten? Nej

Avsändare:
lngegerd Larsson
Medeca Pharma AB
018 258530

Box24O0t
75024 Uppsala

Allvarlighetsgrad enligt Rapid Alert System (RAS-klass) bestämd av Läkemedelsverket:
Klass l. Användning kan vara livshotande eller ge allvarlig skada.
Klass ll. Användning kan orsaka sjukdom eller felbehandling, utan att vara livshotande.
Klass lll. Användning medför ingen påtaglig hälsorisk. Produkten dras in av annan orsak.
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ndragningsnummer: MP20141

För omedelbar åtgärd

Indragning av läkemedel
Åtgard Distributör/Grossist

OBS! Läs alltid igenom

- Stoppa snarast all utleverans av ovanstående läkemedel.

v¡lka åtgörder som sko

- Förvara indragna läkemedel åtskilda från läkemedel som får distribueras.
- lnitiera indragning från berörda kunder
- Awakta med destruktion av spärrat lager tills ytterligare information inkommer.

vidtos. De onpassøs

elter varje specifik
indrogning.

Åtga ra Apotek/Försäljningsstäl le
- Plocka omedelbart bort indragna läkemedel från egna lager.
- Plocka omedelbart bort indragna läkemedel från läkemedel som färdigställts för patient.
- Spåra, kontakta patient och vården och b¡ ut indragen produkt enligt brev.
- lndragna läkemedel kan destrueras

[Detta utrymme kan anvöndos ov respektive mottagare för interno onteckningor.]

Mottagarens Anteckni nga r:

Åtgärdat den:
Namnteckning:

I x-l oenna indragningsskrivelse är godkänd av Läkemedelsverket 2OL4-OL-L3
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Läs alla sidor.

