Mediakontakt:
BauschLomb@FTIConsulting.com

BAUSCH + LOMB MEDDELAR FRIVILLIG ÅTERKALLELSE AV VISSA BATCHER AV LINSVÄTSKOR,
ÖGONSKÖLJVÄTSKOR OCH SMÖRJANDE ÖGONDROPPAR
Inga kända allvarliga biverkningar relaterade till denna återkallelse
LAVAL, Quebec, 25 Maj, 2021 - Bausch + Lomb, ett ledande globalt ögonhälsoföretag, återkallar frivilligt
vissa batcher av Biotrue® Multipurpose solution sensitive eyes, ReNu® MPS Multi-purpose solution,
ReNu® MultiPlus contact lens solution, Boston® Advance cleaner, Boston® Advance conditioning
solution, Boston® Simplus Multi-Action solution, Sensitive Eyes® Saline Solution, EasySept®
Peroxidlösning, Ophtaxia® eye wash solution, Sensitive Eyes® eye lubricant solution och motsvarande
private label som tillverkas i dess anläggning i Milano, Italien. En fullständig lista över Bausch + Lomb
produkter och batcher som omfattas av denna indragning återfinns nedan.
Denna frivilliga återkallelse sker i Europa, Mellanöstern, Afrika, Ryssland/OSS, Hong Kong och Kina. De
påverkade batcherna av Ophtaxia® eye wash solution gäller endast Frankrike och Hong Kong, och
Sensitive Eyes® eye lubricant solution gäller endast Ungern, Bulgarien och Sydafrika. Den enda
produkten som återkallas i Kina är Boston® Simplus Multi-action contact lens solution.
Denna frivilliga återkallelse baseras på ett meddelande till Bausch + Lomb från en av deras
tredjepartstillverkare i Milano, Italien, som steriliserar vissa komponenter (flaskor, insatser och kapsyler)
till dessa produkter innan tillverkning i vår fabrik i Milano, Italien, om ett kvalitetssäkringsproblem i
deras steriliseringsprocess. Bausch + Lomb är ett av flera företag som påverkas av denna situation.
Hälsa och säkerhet för alla som använder våra produkter är av högsta prioritet. Även om risken för infektion
av dessa produkter är liten har vi valt att frivilligt återkalla vissa batcher av dessa produkter eftersom vi inte
kan bekräfta att leverantören uppfyller gällande kravställd process för vissa komponenter i dessa produkter.
Inga allvarliga biverkningar har hittills rapporterats i samband med detta problem.

Batcher som påverkas kan identifieras på BLRecall.expertinquiry.com.
Inga andra Bausch + Lomb produkter eller batcher påverkas av denna åtgärd.
Användare som kan ha dessa påverkade produkter i sin ägo ska vidta följande åtgärder:
1.
2.
3.
4.

Besök BLRecall.expertinquiry.com för att ta reda på om din produkt är påverkad.
Om produkten är påverkad, sluta använd produkten.
Registrera produkten på BLRecall.expertinquiry.com för mer information.
Efter att ha följt alla instruktioner, kassera den påverkade produkten.

För mer information om återkallelsen, för hjälp att registrera, eller för att rapportera en biverkan eller
reklamation ska konsumenter kontakta
Sedgwick, företaget som utför denna återkallelse på uppdrag av Bausch + Lomb, via e-post:
BLRecall@Sedgwick.com, telefon: 020-12 73 08 mellan klockan 09:00 till 18:00 lokal tid, måndag –
söndag, eller online på BLRecall.expertinquiry.com.
Användare bör även kontakta sin optiker eller ögonspecialist för ytterligare åtgärd och instruktion i
samband med biverkningar.
Återförsäljare, apotek, ögonspecialister, distributörer och grossister som har köpt dessa produkter direkt
från Bausch + Lomb, ombeds kontakta Sedgwick på 020-12 73 08 för att ordna med upphämtning av
identifierade produkter och för att få instruktioner och godkännande för retur.
Om produkterna inte köpts direkt från Bausch + Lomb, ber vi kunder att ta kontakt med sin
återförsäljare för att returnera produkter och diskutera utbyte eller ersättning.
Tabell 1 – Produktinformation om återkallesen*
Utgångsdatum
maj 2021 – februari 2024

•
•
•

•

•
•

Biotrue® multi-purpose solution (60mL,
300mL)
Biotrue® multi-purpose solution flight
pack (60mL, 2 X 60mL)
Biotrue® multi-purpose solution (2 X
300mL)

Boston® SIMPLUS Multi Action Solution
(120mL)

Boston®/Boston® ADVANCE Cleaner
(30mL)
Boston®/Boston® ADVANCE Conditioning
Solution (120mL)

•
•
•

•

ReNu® MPS multi-purpose solution
sensitive eyes (60mL, 120mL, 240mL, och
3 X 240mL)
ReNu® MPS multi-purpose solution
sensitive eyes flight pack (2 X 60mL)
ReNu® multi-purpose formule classique

ReNu® MultiPlus multi-purpose solution
fresh lens comfort (60mL, 240mL, 3 X
240mL)

Sensitive Eyes® Saline Solution (500mL)

•
•
•

Boston® Multi Action Solution Special
Flight Pack SIMPLUS (2 X 60mL)
Boston® ADVANCE Cleaner Conditioning
Solution Multipack (3 X 30mL & 3 X
120mL)
Boston® ADVANCE Cleaner Conditioning
Solution Starter Kit ADVANCE FORMULA
(10mL & 30mL)

Ophtaxia® eye wash solution

EasySept® Peroxidlösning (120 ml)

Sensitive Eyes® eye lubricant solution

Pure (300 mL, 2 X 60 mL)

easyvision ultrapurpose (3 X 240 mL, 60 mL)

*Bilder med produktinformation återkallelsen är bara exempel. Produkterna eller förpackningarna med dessa
produkter kan sklija sig åt beroende på region/land.

Om Bausch + Lomb
Bausch + Lomb, ett ledande globalt ögonhälsoföretag under Bausch Health Companies Inc., är endast
fokuserade på att hjälpa personer att se bättre för en bättre livskvalitét. Dess huvudsakliga verksamhet
innefattar receptfria produkter, kosttillskott, ögonvårdsprodukter, ögonläkemedel, kontaktlinser,
linsvårdsprodukter, kirurgiska hjälpmedel och instrument för ögonoperationer.
Bausch + Lomb utvecklar, tillverkar och marknadsför en av de mest omfattande produktportföljerna i
branschen och finns i cirka 100 länder. För mer information besök www.bausch.com.
###
®/TM är varumärken som tillhör Bausch & Lomb Incorporated eller dess dotterbolag.
Alla andra produkter/varumärken och/eller logotyper är varumärken från resp. ägare.
© 2021 Bausch & Lomb Incorporated eller dess dotterbolag.

