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Geadresseerde: 

Gebruiker 

 

Identificatie van de betreffende medische hulpmiddelen: 

Loten 583078, 582934, 584215 

 

Beschrijving van het probleem alsmede de vastgestelde oorzaak: 

Geachte Heer, Mevrouw, 

Etermis 2 is een steriele, pyrogeenvrije, fysiologische gel van gecrosslinkt hyaluronzuur 

van niet-dierlijke oorsprong (het crosslinkmiddel is BDDE (butaandioldiglycidylether)). De 

gel wordt geleverd in een voorgevulde injectiespuit voor eenmalig gebruik, voorzien van 

een schaalverdeling. Elke verpakking bevat: 2 Etermis-injectiespuiten, 4 naalden zoals 

hieronder beschreven, een gebruiksaanwijzing en 4 etiketten voor het patiëntendossier, ten 

behoeve van de traceerbaarheid. 

 

Wij willen met dit schrijven uw aandacht vestigen op een belangrijke actualisatie van de 

Duitse gebruiksaanwijzing van het bovengenoemde product. Wij wijzen u erop dat deze 

mededeling geen terugzending of wijziging van het product tot gevolg heeft.  

In het kader van onze kwaliteitsborging van het medische hulpmiddel Etermis 2 is de in de 

verpakking bijgesloten gebruiksaanwijzing bijgewerkt.  

De actualisatie betreft de indicaties van Etermis 2. De formulering in het Duits is aangepast 

aan de internationale terminologie. Op alle andere landen, waarin een Duitstalige bijsluiter 

niet is voorgeschreven, is deze maatregel niet van toepassing. 
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De alinea over de indicaties luidde tot dusver: 

 

Indicaties 

Injecteerbaar implantaat voor het opvullen in het gezicht van oppervlakkige periorale en 
periorbitale rimpels alsook rimpels aan de buitenste grens van de lip door middel van 
injectie in de oppervlakkige- en/of middendermis rond de mond en de buitenste grens van 
de lip. 
 

De formulering in het Duits is aangepast aan de internationale terminologie en luidt na 

precieze gewijzigde inperking van de injectiezones nu als volgt: 

 

Indicaties 

Injecteerbaar implantaat voor het opvullen van oppervlakkige rimpels in het gezicht door 
middel van injectie in de oppervlakkige- en/of middendermis rond de mond en de buitenste 
grens van de lip. 

 

Welke maatregelen dient de geadresseerde te nemen? 

Wij verzoeken u kennis te nemen van deze actualisatie van de gebruiksaanwijzing van 

Etermis 2. Alleen in het geval dat een bijsluiter in het Duits beschikbaar moet zijn, 

verzoeken wij u de bestaande gebruiksaanwijzing van verpakkingen die nog in uw praktijk 

voor gebruik aanwezig zijn, te vervangen door de bijgewerkte gebruiksaanwijzing, die wij u 

in voldoende aantallen zullen doen toekomen.  

 

Wij bedanken u voor het lezen van deze informatie. Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat 

alle gebruikers van bovenstaande producten en overige personen die geïnformeerd 

moeten worden in uw organisatie op de hoogte worden gebracht van deze dringende 

veiligheidsinformatie. Indien u de producten aan derden hebt geleverd, verzoeken wij u een 

kopie van deze informatie door te sturen of de hieronder vermelde contactpersoon hierover 

te informeren. 

Wij verzoeken u deze informatie ten minste te bewaren totdat de maatregel volledig is 

afgesloten. 

Het 'Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte' (Duits instituut voor 

geneesmiddelen en medische hulpmiddelen) heeft een kopie ontvangen van deze 

'Dringende veiligheidsinformatie'. Bij vragen over de inhoud van deze 

veiligheidsmededeling kunt u contact opnemen met de hieronder vermelde 

contactpersoon. Wij wensen u aanhoudende goede ervaringen met Etermis®2 en helpen u 

graag met al uw eventuele vragen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Merz Pharmaceuticals GmbH 
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Contactpersoon: 

Dr. Angela Schulz 

Veiligheidscoördinator medische hulpmiddelen 

Corporate Product Safety 

Tel.:+49-(0)69-1503-818 

Fax:+49-(0)69-1503-409 

Mobiel:+49-(0)173 4533565 

E-mail: angela.schulz@merz.de 

 

 


