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MARKKINOILTA 

POISVETO             

 

 

16.7.2013  

 

 

Valmiste: Hesra infuusioneste, liuos 

Tuotekoodit: Vnr 11 09 60 

Eränumero: kaikki erät 

 

Hyvä asiakas, 

 

Baxter poisvetää markkinoilta yllä mainitun valmisteen. Pyydämme teitä välittömästi 

lopettamaan tämän valmisteen jakelun ja käytön ja asettamaan kaikki mahdolliset 

varastossanne olevat valmisteet toimituskieltoon.  

 

Mikäli olette välittänet yllä mainittua valmistetta muille osastoille, laitoksille tai yksiköille, 

pyydämme teitä välittämään tämän kirjeen kyseisille henkilöille tai laitoksille.  

 

Baxter poisvetää markkinoilta vapaaehtoisesti tämän valmisteen johtuen Euroopan 

Lääkeviraston lääketurva- ja riskinarviointikomitean arviosta, jonka mukaan 

hydroksietyylitärkkelystä (HES) sisältävien valmisteiden riskit ovat hyötyä suuremmat. Tämän 

vuoksi komitea on suositellut valmisteen myyntiluvan peruuttamista.   

 

Pyydämme teitä täyttämään oheisen asiakkaan vastauslomakkeen ja palauttamaan sen annettuun 

fax-numeroon tai sähköpostiin. Palauttamalla täytetyn lomakkeen vahvistatte, että olette 

vastaanottaneet tämän kirjeen ja vältytte muistutuksilta. 

 

Palautettuanne vastauslomakkeen voitte palauttaa varastossanne olevat valmisteet Tamroon. 

Palautetut valmisteet hyvitetään Tamron kautta. 

Mikäli teillä on kysyttävää, pyydämme olemaan yhteydessä Baxter Oy:n lääketukkukaupan 

vastuunalaiseen johtajaan, Anna-Leena Haikkolaan (puh. 0400-604 835). 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

 
Anna-Leena Haikkola      

Lääketukkukaupan vastuunalainen johtaja    

Baxter Oy 

Puh. 0400-604 835 

e-mail: anna_leena_haikkola@baxter.com        

 

https://vnr.fi/VNRData.aspx?PageID=4&navtype=vnrview&vnrId=24842
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Hesra infuusioneste, liuos 
Tuotekoodi: vnr 11 09 60 

Eränumerot: kaikki 
 

ASIAKKAAN VASTAUSLOMAKE 
(Hesra infuusioneste, liuos recall – kirje 16.07.2013) 

 

 
Olkaa hyvä ja täyttäkää lomake ja palauttakaa fax-numeroon 09-8621 1211 tai 

sähköpostilla osoitteeseen anna_leena_haikkola@baxter.com. Kansilehteä ei tarvita 
faksille. 

PALAUTTAMALLA LOMAKKEEN MAHDOLLISIMMAN PIAN VÄLTYTTE 
MUISTUTUKSILTA. 

 

Sairaalan nimi ja osoite: 
 

 

 

Vastauslomakkeen täytti: 
(Nimi tekstaten) 

 

Ammattinimike: 
(Tekstaten) 

 

Puhelinnumero : 
(myös suuntanumero) 

 

 
Olemme vastaanottaneet yllämainitun kirjeen, toimineet ohjeiden mukaan ja välittäneet tiedon 
henkilökunnallemme ja tarpeen mukaan myös muille palveluille/laitoksille/osastoille. 

 
 Meillä ei ole kyseistä tuotetta varastossamme.  

 Meillä on kyseistä tuotetta varastossamme ja palautamme seuraavan määrän: 

Tuotenumero Eränumero Palautettu määrä 

   

   

   

   

 

Allekirjoitus ja päiväys: 

 

 

https://vnr.fi/VNRData.aspx?PageID=4&navtype=vnrview&vnrId=24842

