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Dystrybutor:
SKAMEX Company Ltd., Sp. z o.o.,
ul. Czestochowska 38/52
93-121 L6di
Autoryzowany przedstawiciel:
Unomedical A/S
Kongevejen 2
DK 3460 Birkerad,
Denmark

DECYZJA
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzqdzie Rejestracji Produktdw
Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1379 ze
zm.) i art. 74 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.
Nr 93, poz. 896 ze zm.) oraz art. 108 fj 1 ustawy z dnia 14 czenvca 1960 r. Kodeks
postqpomlania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w zw. z art. 1 u.st.
2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 ze zm.)

-

wycofuje sie
z obrotu i z uiywania na terytorium RzeczypospoIitej Polskiej wszystkie serie wyrob6w
medycznych - rurek tracheostomijnych o numerach katalogowych 62520060,62520065,
62520070,62520075,62520080,62520085,62520090,625200100, produkcji
UNOMEDICAL Sdn. Bhd, Sungai Petani, Kedah, Bakar Arang Industrial Estate,
Malezia~~
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nadaje sie decyzji rygor natychmiastowej wykonalnoici

UZASADNIENIE
Prezes Urzqdu Rejestracji Produkt6w Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow
Biobojczj ch otrzj-mal infomlacje o incj-dentach medj cznj.ch z rurkarni tracheostomijnj-mi.
produkcji LATOMEDICALSdn. Bhd, hlalezja, ktore miaiy miejsce:
- w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4, 41-902 Bytom, Al. Legionow 10, (w dniu
02.10.06 r.),

- w Samodzielnyin Publicznynl Szpitalu IClinicznym 1% 7 ~1asl;izjAkadeinii Medycznej w
Katowicach, GornoSlqskie Centrurn Medyczne, ul. Ziolowa 45/47, 40-635 Katowice, (w dniu
16.10.06 r.),
- w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym, ul. Bialska 104/118, 42-200 Czqstochowa,
(kilkakrotnie w okresie lipiec - wrzesien 06 r.).
Wszystkie incydenty polegaly na rozdzieleniu siq rurek na dwie czqici, z ktorych jedna
pozostawala w tchawicy pacjenta. Takie zdarzenia stwarzajq zagrozenie dla zdrowia i zycia
pacjentow, poniewai moie dojiC do niedroznosci tchawicy, przemieszczenia siq odlqczonej
czqici rurki do dalszych czeici ukladu oddechowego, a przede wszystkim do przemania
podawania mieszaniny oddechowej, co grozi uduszeniem siq pacjenta. Poniewaz wyzej
opisane zdarzenia swiadczq, ze wyroby te mogq stwarzaC bezpoirednie zagrozenie dla zycia
lub zdrowia pacjentow, co potwierdzajq opinie lekarzy, a wytworca w Raporcie Wstepnym
nie przewidzial dzialania polegajqcego na wycofaniu wyrobow z obrotu i z uzywania, Prezes
Urzqdu Rejestracji wydaje decyzjq w sprawie wycofania z obrotu i z u2ywania ww. rurek
tracheostomijnych.
Podmiotami, ktore zobowiqzuje siq do realizacji decyzji sq: SKAMEX Sp. z 0.0. - dystrybutor
ww. wyrobow medycznych, kt6ry wprowadzil je do uzywania na terytoriurn RP oraz
Unomedical AIS, Kongevejen 2, DK 3460 Birker~d,Denmark - autoryzowany przedstawiciel
wytworcy, odpowiedzialny za ich wprowadzenie do obrotu.
Ze wzglqdu na ochrone zdrowia i zycia ludzkiego, zgodnie z art. 108 5 1 Kodeksu
postqpowania adrninistracyjnego, decyzji niniejszej nadano rygor natychrniastowej
wykonalnoici .
Majqc powyzsze na wzglqdzie orzeka sie jak w sentencji.
huczenie:
Od niniejszej decyzji, na p o d s t a ~ i eart. 127 2 w zw. z art. 129 5 2 ustawy z dnia 14 czenvca 1960 r. Kodeks
postqpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze m.),stronie s h 2 y prawo wniesixia
odwolania do ministra wlafciwego do spraw zdrowia za posrednictwem Prezesa Urzqdu Rejestracji ?ro!uktow
Leczniczych, Wyrobow Medycznych i ?roduktow Biobojcq,ch.
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