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TILBAKEKALLING AV PRODUKT 
 

Oasis sengebad – parfymert  

Oasis sengebad – uparfymert 

Oasis målbart sengebad – parfymert  

Oasis målbart sengebad – uparfymert  

Oasis sjampohette – uparfymert 

Oasis sjampohette – parfymert  

Oasis vaskevott – uparfymert  

Oasis vaskevott – parfymert 

Conti spylbare våtservietter for hudrens  

Conti våtservietter for kontinenspleie  

Conti rensende våtservietter for pasient 

Conti hudrensende våtservietter 

Conti barriereklut med 3 % Dimetikon for kontinenspleie 

 

ALLE AKTUELLE BATCHER 
 

19.04.2022 

 

Kjære helsepersonell, 

 

Vi ønsker å informere deg om at alle aktuelle partier av produktene oppført ovenfor blir frivillig 

tilbakekalt med umiddelbar virkning. 

 

Denne tilbakekallingen blir utstedt til sluttbrukere. 

 

Denne handlingen er avtalt med Irish Health Products Regulatory Authority. 

 

Bakgrunnen for tilbakekallingen er at det ble påvist mikrobiell forurensning i et visst antall 

produktpartier. Denne forurensningen kan være en sikkerhetsrisiko og kan forårsake infeksjoner. Alle 

partier blir tilbakekalt som et sikkerhetstiltak. 

 

Vi ber deg utføre følgende handlinger: 

1. Vennligst identifiser og sett alle enheter av disse produktene i ditt apotek umiddelbart i 

karantene. For sykehusapotek eller andre slike helsetjenester inkluderer dette enheter ved 

avdelinger, klinikker og andre relevante steder innenfor sykehuset eller anlegget. 

2. Hvis du har levert pakker med disse produktene til et annet apotek, sykehus, klinikk eller annen 

slik virksomhet, vennligst send en kopi av dette tilbakekallingsbrevet til dem, og be dem sette i 

karantene og returnere ubrukte enheter til deg. 

3. Vennligst returner varebeholdningen i karantene til grossisten du fikk beholdningen fra, eller 

alternativt til følgende: Vernacare Ltd, Matrix Park, 1 Western Avenue, Buckshaw Village, 

http://www.msl.io/
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Chorley, PR7 7NB, Storbritannia. Sørg for at alle enheter returneres til enten din distributør eller 

Vernacare Ltd. innen fire uker etter dette varselet. Ta kontakt med 

product.safety@vernagroup.com for informasjon i forhold til kreditt. 

 

Vi beklager eventuelle ulemper denne handlingen kan medføre. Dersom du har spørsmål, ta kontakt via 

product.safety@vernagroup.com eller på telefonnummer +44 (0)1204 529494 
 

Reurner en signert kopi av denne tilbakekallingsmeldingen til Vernacare med de bekreftede 

handlingene nedenfor: 

 

Jeg har lest og forstått kravene til denne tilbakekallingsmeldingen og (kryss av én): 

Satt i karantene og returnert de gjenværende produktpartiene som forespurt 

Identifisert at ingen produkter skal returneres da alle batcher er brukt 
 

Videresendt denne meldingen til våre distribuerte kunder for tiltak 
 

Satt i karantene og destruert alle berørte partier på lokalt nivå 

 

 

Signert Blokkbokstaver Dato 
   

 

 

 

Med hilsen, 

 

 

 

 
 

Alexander Fotheringham 

Operations Director  

MSL Solution Providers 
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