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Belzer UW®-koeloplossing -- inspectie als voorzorgsmaatregel 
 

Bridge to Life heeft een melding ontvangen van één (1) zak Belzer UW®-koeloplossing van 1 liter die 

zichtbaar bezinksel bevat. De overblijvende drie zakken van dezelfde partij bij hetzelfde instituut werden 

onderzocht en er werd geen bezinksel opgemerkt. Door de fabrikant bijgehouden retentiestalen van die 

partij werden onderzocht en geen bezinksel werd opgemerkt. Met uitzondering van één melding van 

zichtbaar bezinksel in een Belzer UW®-oplossing in 2014 die in verband stond met het per ongeluk 

invriezen van de oplossing, werden nooit meldingen van bezinksel gerapporteerd met Belzer UW-

koelmiddel of met enige andere bewaaroplossingen die door onze contractfabrikant zijn vervaardigd 

sinds hij met de productie van de oplossing begon in 2008.  Belzer UW-oplossingen worden verwerkt 

door een preflow-filter en een sterilisatiefilter voordat de zakken worden gevuld. 

 

De zak waarvan is gerapporteerd dat hij bezinksel bevat, is afkomstig van partij CBD102215. Onze 

dossiers tonen dat we product van die partij aan u hebben verstrekt vóór het einde van januari 2016. De 

vervaldatum van deze partij is oktober 2016. Het doel van deze e-mail is u te vragen om de resterende 

zakken van deze partij visueel te inspecteren en zakken met duidelijk bezinksel opzij te zetten. 

 

Als u zakken met bezinksel ziet, mogen deze niet worden gebruikt en dient u ze te rapporteren aan Bridge 

to Life (Europa) Ltd door de contactinfo hieronder te gebruiken.  

 

Gelieve nadat u dit bericht hebt gelezen contact met ons op te nemen door het gedeelte onmiddellijk 

hieronder in te vullen en de gevraagde informatie zo snel mogelijk naar t.lee@B2LL.com te sturen door op 

dit bericht te antwoorden. 

CBD102215 overblijvende zakken in inventaris ________ 

CBD102215 aantal geïnspecteerde zakken______ 

CBD102215 aantal zakken met bezinksel die opzij zijn gezet_____ 

 

Ondertekende bevestigt dat de gepaste regelgevende instanties op de hoogte worden gebracht. Deze 

kennisgeving dient te worden doorgegeven aan al diegenen die binnen uw organisatie hiervan bewust 

dienen te zijn of aan om het even welke organisatie waar de mogelijk aangetaste hulpmiddelen aan 

werden overgedragen. 

 

Wij verontschuldigen ons voor enig ongemak dat wij hebben veroorzaakt en danken u voor uw 

medewerking. 
 
Met vriendelijke groeten,  

 
Mike Kappler  
General Manager 
Bridge to Life (Europe) Ltd 
m.kappler@B2LL.com 
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