Mirena 20 mikrog/24 tuntia depotlääkevalmiste kohtuun

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen
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Bayer on saanut kaksi tuotevirheilmoitusta Mirena®-valmisteista, joihin
asetinputki oli asennettu virheellisesti siten, että asetinputken mittaasteikko on väärinpäin ja väärässä kohdassa (ks. kuva 1.).
Mirena®-valmistetta, johon asetinputki on asennettu väärinpäin, ei saa
käyttää, sillä se voi





johtaa ehkäisimen virheelliseen asetussyvyyteen (liian suureen tai
liian pieneen)
johtaa ehkäisimen väärään sijaintiin
heikentää ehkäisimen tehoa
aiheuttaa haittatapahtumia; esimerkiksi jos asetin viedään liian
pitkälle, kohdun seinämä voi puhjeta.

Asettimen vian kuvaus
Asetinputki on asennettu väärinpäin asetinkahvaan. Tämän vuoksi
asetinputken mitta-asteikko on väärinpäin ja väärässä kohdassa (ks.
kuva 1).

Kuva 1.

Yhteystiedot:
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20210 Turku
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Asetinputken cm-asteikon tulisi alkaa putken kärjestä, ja lukujen tulisi
suurentua asetinkahvaan päin. Kuvassa 1. ylimpänä on väärin asennettu
asetinputki ja alimpana on oikein asennettu asetinputki.
Tämänhetkisen
selvityksen
mukaan
virheellisesti
asennettuja
asetinputkia on vain pieni määrä. Tähän mennessä on todettu
maailmanlaajuisesti vain kaksi viallista asetinta.
Vika on todettu valmisteissa, joiden eränumero on: TU01DCK.
Valmistuserän jakelu tukusta on tapahtunut 24.10. - 2.12.2016
välisenä aikana.
Eränumero on painettu ulkopakkauksen
sisäpakkaukseen kuvan 2. osoittamalla tavalla.
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Kuva 2.
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille
Mirena®-hormonikierukan oikean asetuksen takaamiseksi varmista, että
käytät ainoastaan valmisteita, joihin asetinputki on asennettu oikein
(ks. kuva 1.). Tarkista tuote huolellisesti ennen asetuksen valmisteluihin
ryhtymistä.
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Mirena®- valmistetta, johon asetinputki on asennettu väärin ei saa
käyttää, koska tämä voi johtaa Mirena®-ehkäisimen väärään sijaintiin,
joka voi johtaa ehkäisimen ekspulsioon tai perforaatioon.
Jos löydät virheellisen tuotteen:
Älä käytä virheellistä tuotetta.
Ilmoita
kaikista
viallisista
Mirena®-tuotteista
Bayer
Oy:n
lääketurvaosastolle. Palauta viallinen valmiste apteekkiin normaalin
tuotevirhekäytännön mukaisesti.
Yhteystiedot kaikista Mirena®-valmisteeseen liittyvistä haittavaikutuksista
ilmoittamiseen:
Bayer Oy / Lääketurvaosasto
Puh. 020 785 21
drugsafety.finland@bayer.com
Tai
www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA
Jos teillä on kysyttävää, ottakaa yhteyttä:
Bayer Oy / Medinfo
Puh. 020 785 8222
medinfo@bayer.fi
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