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Belangriike veiliqheidsmededelinq

Bijgewerkte gebrui ksaanw¡jz¡ ng

Correctieve actie voor Etermis 2, 3 en 4, Merz Pharmaceuticals
Datum: 12-mei-2016

Geadresseerde: Klant
ldentificatie van de betrokken producten:

Lotnummers: 581 562, 581 567, 582934, 582936, 583078, 58331 'l , 58341 0, 58341 1 
'

583957, 583958, 584134,5841 35, 5841 36, 584137, 584215, 584216, 584217, 584932,

584933,584934,585014,585',103,583078N,583643N2,584736N,584934N,585015N,
5851 04

Beschrijving van het probleem alsmede de vastgestelde oorzaak:

Geachte Klant,

Etermis 2, 3 en 4 zijn steriele, pyrogeenvrije, fysiologische gels, vervaardigd uit vertakt

hyaluronzuur (HA) van niet-dierlijke oorsprong. Deze gels worden geleverd in een

voorgevulde injectiespuit voor eenmalig gebruik, voorzien van een schaalverdeling. Elke

verpakking bevat: 2 injectiespuiten Etermis 2, 3 of 4 mef 4 naalden zoals beschreven in de

gebruiksaanwijzing, een gebruiksaanwijzing en 4 zelfklevende etiketten die in het dossier

van de patiënt moeten worden gekleefd, omwille van de traceerbaarheid.

Graag vestigen we uw aandacht op dit schrijven inzake een herziening van de

gebruiksaanwijzing voor de bovengenoemde producten. Opmerking: deze kennisqevinq

betreft geen retourzending of vervanging van het product zelf.

ln het kader van ons certificeringsproces is de huidige gebruiksaanwijzing van Etermis 2, 3

en 4 herzien.

De gebruiksaanwijzing (lFU) is een meertalig document, geldig voor meerdere landen,

waarin de informatie voor alle drie producten is samengevat. De laatste goedgekeurde IFU

is vertaald in alle vereiste lokale nationale talen. Tijdens de invoering ervan werd een

onjuiste bewoording vastgesteld voor alle talen, met uitzonderinq van het Duits.

ln de niet-Duitse tekstgedeelten is het woord 'bolus' opgenomen onder de

injectietechnieken. Alleen dit specifieke woord dient te worden gecorrigeerd in de

internationale IFU om alle betrokken landen en talen te harmoniseren.

Landen waar het Duits de enige verplichte taal is. ziin niet betrokken bii deze update.

De eerdere versie luidt als volgt

Aanbevoten iniectietechnieken ziin: liinen trekken, waaieren,

cross-hatching, serial puncture, bolus of sandwichtechniek.

De gewijzigde versie, na exacte beperking van de injectietechnieken, luidt nu als volgt:
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Aanbevolen iniectietechnieken ziin: liinen trekken. waaieren,

cross-hatchinq, serial puncture of sandwichtechniek.

Hoewel de bolusinjectietechniek niet meer expliciet genoemd wordt, zal naar verwachting

geen veiligheidsrisico ontstaan, aangezien nadere gegevens voor veilige injectie

beschreven staan in de IFU; bovendien dient het product 'uitsluitend te worden toegediend

door getrainde beroepsbeoefenaren met de juiste training en ervaring, en met kennis van

de anatomie in en rond de injectieplaats'.

De IFU vermeldt dat het product langzaam moet worden ge'injecteerd met de juiste

injectietechniek en dat overcorrectie moet worden voorkomen. Wanneer de regels strikt

worden nageleefd, kan elke injectietechniek die geschikt is voor het te corrigeren gebied

als veilig worden beschouwd. Dit geldt ook voor de bolustechniek, die vooral waardevol is

als techniek voor diepe volumevergroting.

Advies betreffende te nemen acties door de gebruiker:

We verzoeken u alert te zijn op deze herziening van de gebruiksaanwijzing voor Etermis 2,

3 en 4. We vraoen u niet om de voriqe biisluiter te vervanqen in alle betrokken

verpakkingen die u wellicht nog gebruikt of die nog aanwezig zijn in uw praktijk. Alle

verpakkingen die momenteel in voorraad zijn, zullen pas aan onze klanten geleverd

worden, nadat alle onjuiste IFU's zijn vervangen door de nieuwe versie'

We zullen u bij uw volgende bestellingen voorzien van de onlangs gecorrigeerde lFU,

zodat nieuwe leveringen zo snel mogelijk plaats kunnen vinden'

Bedankt voor het lezen van deze informatie. Zorg dat alle gebruikers van de

bovengenoemde producten binnen uw organisatie en alle andere betrokkenen op de

hoogte worden gesteld van deze belangrijke veiligheidsinformatie. Mocht u de producten

aan derden hebben verstrekt, geef hen dan ook een exemplaar van deze informatie of stel

de hieronder vermelde contactpersoon hiervan op de hoogte.

Wij verzoeken u deze informatie ten minste te bewaren totdat de maatregel volledig is

afgesloten.
Uw nationale bevoegde autoriteit heeft een kopie van deze "Belangrijke

veil igheidsmededeling" ontvangen.

Contactpersoon:
Alain Werbrouck, Apotheker
Lokale contactpersoon voor materiovigilante

Ts¡' +32 (0)3 766 29 11

Gsm: +32 (0)476 90 l3 45

E-mail : alain.werbrouck@telenet.be
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