
 

 
 

PROSTOVOLJNI ODPOKLIC DOLOČENIH SERIJ RAZTOPIN ZA KONTAKTNE LEČE, IZDELKOV ZA 
SPIRANJE OČI IN IZDELKOV ZA VLAŽENJE OČI  

 
V zvezi s tem odpoklicem ni znanih resnih neželenih dogodkov. 

Kliknite tukaj za ogled celotnega seznama izdelkov in serij, ki so predmet odpoklica. 
 
Bausch + Lomb izvaja prostovoljni odpoklic določenih serij raztopine za kontaktne leče Biotrue®, 
večnamenske raztopine ReNu® MPS SensiAve Eyes, raztopine za kontaktne leče ReNu® MulAPlus, izdelka 
Boston® Cleaner, raztopine Boston® CondiAoning SoluAon, raztopine za kontaktne leče Boston® Simplus 
MulA-acAon, raztopine za kontaktne leče SensiAve Eyes®, raztopine za kontaktne leče EasySept®, 
raztopine za spiranje oči Ophtaxia®, raztopine za vlaženje oči SensiAve Eyes® in izdelkov povezanih 
zasebnih blagovnih znamk, ki so bile proizvedene v našem obratu v Milanu v Italiji. Odpoklic teh serij se 
izvaja pri uporabnikih, v lekarnah, pri strokovnjakih za nego oči, trgovcih na drobno, distributerjih in 
trgovcih na debelo. 

Ta prostovoljni odpoklic se izvaja v Evropi, na Bližnjem vzhodu, v Afriki, Rusiji/SND, Hongkongu in na 
Kitajskem, čeprav se določene serije raztopine za spiranje oči Ophtaxia® uporabljajo samo v Franciji in 
Hongkongu, raztopine za vlaženje oči SensiAve Eyes® pa na Madžarskem, v Bolgariji in Južni Afriki. Poleg 
tega je edini izdelek, za katerega se odpoklic izvaja na Kitajskem, raztopina za kontaktne leče Boston® 
Simplus MulA-acAon. 

Ta prostovoljni odpoklic sledi obvesAlu, ki ga je družba Bausch + Lomb prejela od enega izmed svojih 
zunanjih dobaviteljev v Milanu v Italiji, ki sterilizira nekatere sestavne dele (plastenke, zamaške in 
pokrovčke) teh izdelkov pred proizvodnjo v našem obratu v Milanu v Italiji, o neskladnosAh pri njegovem 
postopku sterilizacije. Bausch + Lomb je eno izmed mnogih podjeAj, ki jih je ta situacija prizadela.  
 
Zdravje in varnost vseh, ki uporabljajo naše izdelke, sta naša največja prioriteta. Čeprav je tveganje za 
okužbo s temi izdelki majhno, se je družba Bausch + Lomb odločila za prostovoljni odpoklic določenih 
serij izdelkov, ker za nekatere sestavne dele teh izdelkov ne moremo potrdiA ustreznosA dobavitelja 
glede zahtev za skladnost procesa. Do danes v zvezi s to težavo ni bilo poročanih nobenih resnih 
neželenih dogodkov. 

Ta odpoklic ne vpliva na nobene druge izdelke ali serije družbe Bausch + Lomb. 

Trgovci na drobno, lekarne, strokovnjaki za nego oči, distributerji ali trgovci na debelo, ki so izdelke 
kupili neposredno pri družbi Bausch + Lomb, kliknite tukaj za več informacij. Če izdelki niso bili kupljeni 
neposredno pri družbi Bausch + Lomb, naj se stranke za vračilo izdelka in dogovor o možnosAh 
zamenjave ali povračila obrnejo na svojega prodajalca. 

Uporabniki, ki imajo morda zadevne izdelke, morajo storiA naslednje: 
1. spodaj vpišite številko serije izdelka in preverite, ali je vaš izdelek predmet odpoklica;  
2. če je izdelek predmet odpoklica, ga prenehajte uporabljaA;  



3. kliknite tukaj za registracijo svojega izdelka;  
4. po upoštevanju vseh navodil zavrzite zadevni izdelek.  

 
Za več informacij o odpoklicu, za pomoč pri registraciji ali za prijavo neželenega dogodka ali pritožbe, se 
morajo uporabniki obrniA na družbo Sedgwick, ki v imenu družbe Bausch + Lomb izvaja ta odpoklic 
izdelkov, in sicer po e-pošA: BLRecall@Sedgwick.com ali po telefonu: +44-20-8089-3775 med 9. in 18. uro 
po lokalnem času vse dni v tednu. Uporabniki naj se za nadaljnjo oskrbo in navodila v zvezi z neželenim 
dogodkom obrnejo tudi na svojega strokovnjaka za oči. 
 

PodrobnosO o odpoklicanih izdelkih*

Rok uporabe Maj 2021–februar 2024

 
• ReNu® MulAPlus mulA-purpose soluAon 

fresh lens comfort (60 ml, 240 ml, 3 x 
240 ml)

 
• Boston® SIMPLUS MulA-AcAon SoluAon 

(120 ml)

 
• ReNu® MPS mulA-purpose soluAon 

sensiAve eyes (60 ml, 120 ml, 240 ml in 3 
x 240 ml) 

• ReNu® MPS mulA-purpose soluAon 
sensiAve eyes flight pack (2 x 60 ml) 

• ReNu® mulA-purpose formule classique

 
• Biotrue® mulA-purpose soluAon (60 ml, 

300 ml) 
• Biotrue® mulA-purpose soluAon flight 

pack (60 ml, 2 x 60 ml) 
• Biotrue® mulA-purpose soluAon (2 x 

300 ml)

mailto:BLRecall@Sedgwick.com


*Slike v razdelku Podrobnos3 o odpoklicanih izdelkih so samo primeri. Izdelki ali embalaža teh izdelkov se lahko 
razlikujejo glede na regijo/državo. 
 

 
Raztopina za kontaktne leče EasySept® contact 

lens soluAon (120 ml)

 
Raztopina za spiranje oči Ophtaxia® eye wash 

soluAon 

 
Raztopina za kontaktne leče SensiAve 
Eyes® contact lens soluAon plus Saline 
(500 ml)

 
Raztopina za vlaženje oči SensiAve Eyes® eye lubricant soluAon

 
• Boston®/Boston® ADVANCE Cleaner 

(30 ml) 
• Boston®/Boston® ADVANCE CondiAoning 

SoluAon (120 ml) 
• Boston® MulA-AcAon SoluAon Special 

Flight Pack SIMPLUS (2 x 60 ml) 
• Boston® ADVANCE Cleaner CondiAoning 

SoluAon MulApack (3 x 30 ml in 3 x 
120 ml) 

• Boston® ADVANCE Cleaner CondiAoning 
SoluAon Starter Kit ADVANCE FORMULA 
(10 ml in 30 ml)


