לקוחות נכבדים

 BAUSCH + LOMBמכריזה על החזרה יזומה של סדרות מסוימות של
תמיסות לעדשות מגע.
לא ידוע על אירוע חריג חמור הקשור להחזרת מוצרים אלו
 Bausch + Lombהנה חברה עולמית מובילה בתחום בריאות העיניים ,מבצעת
החזרה יזומה של סדרות ייצור מסוימות של תמיסה לעדשות מגע ®,Biotrue
תמיסה לעדשות מגע  ,ReNu® MultiPlusנוזל סבון ניקוי ®,Boston cleaner
תמיסת השריה  ,Boston® conditioning solutionתמיסה לעדשות מגע
® ,Sensitive Eyesתמיסה לעדשות מגע ® ,EasySeptשיוצרו במפעל שלה
במילאנו ,איטליה.
החזרה יזומה זו באה בעקבות הודעה שהתקבלה ב Bausch + Lomb-מאת אחד
מספקי צד ג' שלה במילאנו ,איטליה ,המבצע סטריליזציה לחלקי אריזה מסוימים
(בקבוקים ,פקקים ומכסים) של תמיסות לעדשות מגע ושטיפת עיניים הקשורים
לפעילות קדם ייצור במפעל שלנו באיטליה ומהווה בעיית עמידה בנהלי הבטחת
האיכות באחד מתהליכי הסטריליזציה.
 Bausch + Lombהיא אחת מתוך חברות רבות המושפעות ממצב זה.

כיוון שאיננו יכולים לאשר את עמידתו של הספק בדרישות לביצוע הליך נאות עבור
חלקי אריזה של מוצרים אלה Bausch + Lomb ,בחרה ליזום החזרה של סדרות
ייצור המוצרים הספציפיים הללו.
נכון להיום לא דווח על אירועים חריגים בהקשר לנושא זה.
ברצוננו להדגיש כי רק חלק מהמוצרים נכללו בסדרות אלו  .חנויות האופטיקה
ורשתות השיווק המחזיקים מוצרים אלו הונחו להוריד את הסדרות הספציפיות
מהמדפים ולהפסיק את השיווק שלהן.
היצרן  Bausch + Lombפתח אתר אינטרנט עולמי המספק לצרכן את המידע
הכולל שנוגע להחזרות יזומות אלו .כרגע האתר נותן מענה בשפה האנגלית
כתובת האתר.BLRecall.expertinquiry.com :
מספר טלפון500-6220660 :

בימים הקרובים יהיה מענה באתר גם בערבית וגם
בעברית.

(ברקוד לסריקה להגעה לאתר)
לקוחות אשר משתמשים במוצרי תמיסות לעדשות מגע של Bausch + Lomb
מתבקשים להפסיק את השימוש בהם ולעקוב אחר ההנחיות שמופיעות באתר
החברה.
עינית היא הנציגה של  BAUSCH + LOMBומיישמת את החלטות החברה
בישראל.
עינית תמשיך לעמוד לרשות לקוחותיה במתן שירות מקצועי ואמין.
ברצוננו להדגיש כי עפ''י חברת  Bausch + Lombלא דווחו על אירועים חריגים
בשימוש בתמיסות הנ''ל וכי אין סכנה ממשית בשימוש בתמיסות  .מכיוון
שבטיחותו ובריאותו של כל אדם המשתמש במוצרים אלו עומדים בראש סדר
העדיפויות של החברה ולמרות הסיכון הנמוך במוצרים הללו בחרה החברה ליזום
החזרה של סדרות יצור של המוצרים הללו.

