
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTINFORMATION FRÅB BD 

 

BD VACUTAINER® PLUS CITRATRÖR I PLAST FÅR FÖRLÄNGD HÅLLBARHET  

 

Följande information innehåller uppgifter om en planerad produktuppdatering om förlängd 

hållbarhet som avser BD Vacutainer® plus citratrör i plast.  

 

I takt med att världen runt oss utvecklas evaluerar BD kontinuerligt sitt produktsortiment för 

att ge optimala och avancerade lösningar till den moderna laboratoriemiljön. Vi är glada att 

meddela att vi förbättrar hållbarheten till 12 månader i de provrör som tillhör 

citratrörsprodukterna inom BD Vacutainer® sortimentet. 

 

Denna förbättring kommer att succesivt introduceras från och med mars månad 2018. De 

flesta produkterna inom samma sortiment kommer automatiskt att uppgraderas till den nya 

längre hållbarheten. De visas i tabell 1 i medföljande bilaga 1. Däremot om ni beställer och 

använder några av de tre produktnumren som visas i tabell 2 måste ni byta och beställa dem 

på ett nytt produktnummer för att dra nytta av den längre hållbarhetstiden.  

 

Som alltid är vi här för att svara på ytterligare frågor, vänligen kontakta BD kundservice tel. 

08-775 5100, E-post: bdsweden@europe.bd.com eller kontakta er lokala BD representant. 

 

Vi uppskattar ert fortsatta stöd och samarbete. BD fortsätter sitt engagemang med att 

tillhandahålla kvalitetsprodukter till hälso- och sjukvården och arbetar ständigt med utveckling 

inför framtida diagnostiska behov inom ett brett spektrum av vårdmiljöer.   

 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

 

Chatarina Söderman      

BD Preanalytical Systems     

Nordic Product Manager 

  

mailto:bdsweden@europe.bd.com


 

Bilaga 1 

Förlängd hållbarhet - BD Vacutainer® Plus Citratrör i plast 

 

Tabell 1. Automatisk uppgradering av förlängd hållbarhetstid. Ni behöver inte vidta några 

åtgärder om ni beställer någon av följande produktnummer.   

 

Produkt- och 
artikelnummer 

Produktbeskrivning 
Befintlig hållbarhet 
(tid)  

Ny uppgraderad 
hållbarhet 
(tid) 

363047, 363097, 

368273 
BD Vacutainer® citratrör, 
1.8 mL plas 13x75 mm 

6 månader 12 månader 

363048, 363079 BD Vacutainer® citratrör, 
2.7 mL plast 13x75 mm 

9 månader 12 månader 

 
 

 

Tabell 2. Övriga produktnummer. För nedanstående tre produkter behöver ni från och med 

mars månad ändra produkt- eller artikelnummer på er beställning för att kunna dra nytta av 

förlängd hållbarhetstid.  

Befintligt 

produkt- 

artikelnummer 
[Produkter med 

befintlig 

hållbarhetstid]  

Befintlig 

produktbeskrivning 

Befintlig 

hållbarhet 

(tid)  

NY produkt- 

artikelnummer 

för uppgraderad 

hållbarhet 

Ny 

hållbarhet 

(tid) 

363093* 

BD Vacutainer® citratrör,  

1.8 mL plast  

13x75 mm 

6 månader 364306 12 månader 

363095* 

BD Vacutainer® citratrör,  

2.7 mL plast  

13x75 mm 

9 månader 364307 12 månader 

364305* 

BD Vacutainer® citratrör,  

2.7 mL plast  

13x75 mm 

9 månader 364308 12 månader 

 
* Observera att dessa produktnummer inte automatiskt kommer att uppgraderas med förlängd hållbarhetstid. 

För att kunna dra nytta av denna förbättring måste ni byta till de nya produkt- och artikelnumren som visas i 

denna tabell. [Tabell 2]. 

 

BD Vacutainer® citratrörsortiment med den nya hållbarheten kommer att introduceras och finnas tillgängliga 

från mars 2018. För mer information kontakta din lokala BD representant. 

 

 


