2014‐09‐26

Indragningsnummer: 2014‐03/T

För omedelbar åtgärd

Indragning av läkemedel
Allvarlighetsgrad enligt Rapid Alert System (RAS‐klass) bestämd av Läkemedelsverket:
Klass III. Användning medför ingen påtaglig hälsorisk. Produkten dras in av annan orsak.
Namn

Lkm.form

Styrka

Fpk. strl

Varunr

Rx/Ex

Metoprolol
ratiopharm

Depottablett

100 mg

100 st

035313

Metoprolol
ratiopharm

Depot‐
tablett

50 mg

100 st

Metoprolol
ratiopharm

Depot‐
tablett

25 mg

100 st

1

EAN/GTIN

Batch‐nr

Rx

7046260353138

Samtliga
batchnummer

035280

Rx

7046260352803

Samtliga
batchnummer

035256

Rx

7046260352568

Samtliga
batchnummer

Utg. Datum

Orsak: Namn och varunummerbyte från Metoprolol ratiopharm till Metoprolol Teva. Sista säljdatum för
Metoprolol ratiopharm är 2014‐09‐30.

Vilka berörs av informationen i denna indragningsskrivelse?
(Om ni berörs, vänligen se åtgärdsfältet på nästa sida)
x Distributör/Grossist
x Apotek eller apoteksombud
Försäljningsställen utanför apotek (receptfria läkemedel)
Vårdinrättningar
Konsument/ Kund/ Patient
Annan?

x Alla
Alla

Enbart vissa (riktad indragning)
Enbart vissa (riktad indragning)

Spridning av informationen:
Indragningsskrivelsen har skickats från läkemedelsföretaget till Tamro AB för vidare spridning i distributionsledet.
Har information gått ut till allmänheten? Nej

1

Rx = Receptbelagt läkemedel, Ex = Ej receptbelagt läkemedel
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Indragnningsnumm
mer: 2014‐03
3/T

För om
medelbar åtgärd

Indrragnin
ng av läkem
l medel
Avvsändare:
Logotyp
An
nn‐Sophie Anggel
Te
eva Sweden AB
04
42‐121100
Bo
ox 1070
25
5110 Helsingborg
e‐post: quality.ssweden@tevaa.se

m (RAS‐klass) bestämd av Läkemedelsverket:
Allvarlighetsgraad enligt Rapid Alert System
ass I. Användning kan vara livshotande eller
e
ge allvarllig skada.
Kla
Kla
ass II. Använd
dning kan orsaaka sjukdom eller
e felbehanddling, utan attt vara livshota
ande.
Kla
ass III. Använd
dning medförr ingen påtagliig hälsorisk. PProdukten dras in av annan orsak.

Åttgärd Distriibutör/Grosssist
‐ Stoppa
S
snarast all utleveran
ns av ovanståe
ende läkemeddel.
‐ Förvara
F
indraggna läkemedeel åtskilda från
n läkemedel soom får distribueras.
‐ Initiera indragning från berö
örda kunder
‐ Säkerställ
S
emo
ottagande av returer samt återrapport
å
tiill berört förettag senast 201
14‐11‐01
‐ Avvakta
A
med d
destruktion tills ytterligare information i nkommer.

OBS! Läs alltid igeno
om
vilka åtgärder
å
som ska
s
vidtass. De anpassas
efter varje specifik
indragning.

Åttgärd Apoteek/Försäljn
ningsställe
‐ Stoppa
S
omedeelbart beställn
ning av indragna läkemedell.
‐ Plocka
P
omedelbart bort indragna läkeme
edel från egnaa lager.
‐ Plocka
P
omedelbart bort indragna läkeme
edel från läkem
medel som färdigställts för patient.
‐ Ha
H kontroll på att leveranseer de närmast kommande ddagarna inte in
nnehåller indrragna läkeme del.
‐ Förvara
F
indraggna läkemedeel åtskilda från
n läkemedel soom får säljas.
‐ Sprid
S
indragningsskrivelsen så att indragn
ning kan ske ffrån apoteksombud.
‐ Returnera
R
snarast till Tamro
o AB. Returnerade läkemeddel kommer attt krediteras om
o de fysiskt returneras se
enast 2014‐10‐24.

Åttgärd Vårdeen (Läkeme
edelsförråd eller motsvvarande ho
os berörda vårdgivare)
v
‐ Ingen åtgärd

Åttgärd riktad
d mot Konsument/Pattient
‐ Ingen åtgärd
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2014‐09‐26

Indragningsnummer: 2014‐03/T

För omedelbar åtgärd

Indragning av läkemedel
[Detta utrymme kan användas av respektive mottagare för interna anteckningar.]

Mottagarens Anteckningar:

Åtgärdat den:
Namnteckning:
X

Denna indragningsskrivelse är godkänd av Läkemedelsverket 2014‐09‐26
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