Datum
Onze referentie
Betreft

: 04 februari 2021
: Recall Fosfaatdrank 1 mmol/ml ongeconserveerd, charge 20B0D
: Recall Fosfaatdrank 1 mmol/ml ongeconserveerd

Geachte heer/mevrouw,
GMP apotheek De Magistrale Bereider heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
besloten om het hieronder genoemde product met onmiddellijke ingang uit de markt terug te roepen.
Naam product
Registratienummer
Parallelproduct reg.nr.
Artikelnummer
ZI-nummer
Charge(s)
Recallniveau
Aanleiding voor de recall
Tekort verwacht
Alternatieve producten

: Fosfaatdrank 1 mmol/ml ongeconserveerd
: Niet van toepassing
: Niet van toepassing
: 105204
: 15966941
: 20B0D
: Patiëntniveau
: Mogelijke microbiologische contaminatie met schimmel
: Ja
: Apotheekbereiding, waaronder Fosfaatdrank 1 mmol/ml FNA

Wij verzoeken u uw voorraad van bovengenoemd product en charge te controleren. Mocht u product
van de genoemde batch op voorraad hebben, dan kunt u deze sturen naar Fagron.
Recall op patiëntniveau
Bij een recall op patiëntniveau dient u per omgaande uw patiënten te informeren om de thuis nog
aanwezige verpakkingen te retourneren aan de apotheek en deze samen met de in uw apotheek
aanwezige voorraad retour te sturen. Aangebroken verpakkingen van bovengenoemde batch kunt u
ook retourneren.
Wij verzoeken u om het antwoordformulier op de achterzijde van deze brief zo spoedig mogelijk via email retour te sturen. Doe dit uiterlijk binnen 28 dagen na dagtekening van deze brief. Na ontvangst
van dit formulier verzorgen wij de aanmaak van een retouropdracht. U ontvangt hiervan een
bevestiging per e-mail, inclusief een retourinstructie. De retour gestuurde verpakkingen crediteren wij
aan u.
Wij bieden u onze excuses aan voor het ontstane ongemak. Voor vragen over deze recall kunt u contact
opnemen met Fagron via qc@fagron.nl of 088 33 11 153.
Met vriendelijke groet,

S.L. Kochen
Gevestigd Apotheker, GMP apotheek De Magistrale Bereider

Terugroep antwoordformulier Fagron

DEBITEURNUMMER
DEBITEURNAAM
ADRES
POSTCODE PLAATS

Op dit antwoordformulier kunt u het aantal retour te sturen verpakkingen van charge 20B0D
aangeven. Wij verzoeken u het formulier zo spoedig mogelijk retour te sturen via e-mail naar
qc@fagron.nl. Doe dit uiterlijk binnen 28 dagen na dagtekening van deze brief.
Na ontvangst van dit formulier verzorgen wij de aanmaak van een retouropdracht. U ontvangt hiervan
een bevestiging per e-mail, inclusief een retourinstructie.
De retour gestuurde verpakkingen crediteren wij aan u.

Fosfaatdrank 1 mmol/ml ongeconserveerd
Artikelnummer: 105204
ZI-nummer: 15966941
Charge
Exp. datum
20B0D

31-05-2021

Aantal verpakkingen

