
9450 South State Street 

Sandy, UT 84070 

 
bd.com 

 

 

 

 

 

Meddelande om produktavveckling 
 

 

22 april 2022 

Bästa kund, 

Tack för att du väljer BD:s perifera IV-katetrar. Du får det här brevet eftersom din organisation har köpt 

BD Nexiva™ slutet IV-katetersystem med BD Connecta™-kran under det senaste året. Efter noggrant 

övervägande har BD beslutat att upphöra med tillverkningen av flera versioner av BD Nexiva™ slutet IV-

katetersystem med BD Connecta™-kran från och med 1 september 2022. Observera dock att endast 

vissa produkter kommer att utgå ur sortimentet. De flesta produkter kommer även fortsättningsvis att 

vara tillgängliga. 

Vi rekommenderar våra kunder att byta till BD Nexiva™ med dubbel port och BD Q-Syte™ nålfri 

koppling. Båda ersättningsalternativen finns tillgängliga med samma kateterlängd och gauge. I bilaga A 

finns tabeller med referensinformation om de utgående produkterna och ersättningsprodukterna. 

För att ge våra kunder tillräckligt med tid för att byta till de föreslagna ersättningsprodukterna och 

utbilda vårdpersonalen kommer både ersättnignsprodukterna och de produkter som utgår ur 

sortimentet att finnas på lager. Vi uppmanar dig att uppdatera era system för materialhantering och 

informera berörd personal om avvecklingen och rekommenderade ersättningsprodukter. 

BD strävar efter att garantera säkerheten och välbefinnandet för både patienter och vårdpersonal, 

genom att tillhandahålla produkter av högsta kvalitet. Om du har frågor är du välkommen att kontakta 

BD:s kundtjänst eller din försäljningsrepresentant från BD. Vi ser fram emot ett fortsatt partnerskap och 

tackar för samarbetet.  

Med vänlig hälsning, 

                            

Desarae Smith  

Global Product Manager BD Medical              

                                                 



 
 

BD, BD-logotypen,Connecta, Nexiva och Q-Syte är varumärken som tillhör Becton, Dickinson and Company 
eller dess dotterbolag. © 2022 BD. Med ensamrätt. BD-58761 
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Bilaga A: Referensinformation om 

ersättningsprodukter 
 

 

Utgående produkt: 
 

BD Nexiva™ slutet IV-katetersystem med BD 
Connecta™-kran 

 

Rekommenderad ersättningsprodukt: 
 

BD Nexiva™ slutet IV-katetersystem med dubbel port 
med BD Q-Syte™ nålfri koppling  

Katalognummer 
(REF) 

Beskrivning Katalognummer 
(REF) 

Beskrivning 

383660 24 G x 0,56 tum med Q-SyteTM 
nålfri koppling 

383530 24 G x 0,56 tum 

383640 24 G x 0,56 tum med propp 

383661 24 G x 0,75 tum med Q-SyteTM 
nålfri koppling 

383531 24 G x 0,75 tum  

383641 24 G x 0,75 tum med propp 

383681 24 G x 0,75 tum med propp 383531 24 G x 0,75 tum  

383641 24 G x 0,75 tum med propp 

383668 20 G x 1,75 tum med Q-SyteTM 
nålfri koppling 

383538 20 G x 1,75 tum 

383648 20 G x 1,75 tum med propp 

383669 18 G x 1,25 tum med Q-SyteTM 
nålfri koppling 

383539 18 G x 1,25 tum 

383649 18 G x 1,25 tum med propp 

383670 18 G x 1,75 tum med Q-SyteTM 
nålfri koppling 

383540 18 G x 1,75 tum 

383650 18 G x 1,75 tum med propp 

383689 18 G x 1,25 tum med propp 383539 18 G x 1,25 tum 

383649 18 G x 1,25 tum med propp 

 


