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Observera: Personal på kliniker, ansvariga för riskhantering, biomedicinsk 

personal 

Detta brev innehåller viktig information som kräver din omedelbara uppmärksamhet. 

Bästa kund 

BD utfärdar ett säkerhetsmeddelande till marknaden angående BD MaxZero™ nålfri injektionsventil 
(figur 1) och tillhörande förlängningsslang som innehåller BD MaxZero™ nålfri injektionsventil. BD 
MaxZero™ används med en IV-slang och/eller IV-kateter under intravenös behandling. Den kan användas 
för att administrera IV-vätskor till det venösa systemet eller som ett sekundärt sterilt injektionsställe för 
tillförsel av vätskor till en patients kärlsystem via en kanyl. BD MaxZero™ kan användas fristående eller 
som en del av en förlängningsslang. I Bilaga 1 finns en fullständig lista över berörda produktkoder. Enligt 
våra distributionsuppgifter kan din organisation ha fått dessa enheter.   

Figur 1: BD MaxZero™ nålfri injektionsventil 

Detta säkerhetsmeddelande till marknaden innefattar också förlängningsslangar tillverkade av 
Impromediform GmbH och som innehåller BD MaxZero™ nålfri injektionsventil. Impromediforms berörda 
produktkoder finns att finna I Appendix 1. 

Beskrivning av problemet 

Baserat på feedback från kunder har BD identifierat att det finns en risk för att små vätskedroppar 
separeras från den förseglade ytan på BD MaxZero™ efter frånkoppling. Till följd av detta finns det en risk 
för att vårdpersonalen, patienten eller omgivande område exponeras för dessa små droppar. 

Till följd av denna feedback och för att motverka förekomsten av droppbildning uppdaterar BD 
bruksanvisningen med följande rekommendation för frånkoppling av enheten:  

BD Switzerland Sàrl 

Terre Bonne Park – A4 

Route de Crassier 17 

1262 Eysins – Schweiz 

Tel.: +41 21 556 30  

Fax: +41 21 556 30 99 

www.BD.com 

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE TILL 
MARKNADEN – MDS-19-1441 

BD/Impromediform GmbH MaxZero™ nålfri injektionsventil och 
tillhörande förlängningsslang  

Samtliga produktkoder – se Bilaga 1 
Alla lotnummer 
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”Vid frånkoppling av en luer-lock- eller luer-slip-spruta eller -slangset från MaxZero-
kopplingen ska du försiktigt vrida luerkopplingen moturs 360 grader med en kontrollerad 

rörelse för att minimera vätskeutsläpp”. 

Råd om åtgärd att vidta: 

1) Distribuera detta meddelande till alla som behöver känna till uppdateringen av frånkopplingstekniken 
för BD MaxZero™ och tillhörande förlängningsslang i din organisation.

2) Fyll i kundbekräftelseformuläret och returnera det till BD enligt medföljande instruktioner senast den 29 

april 2019.

Om du har några frågor eller behöver hjälp med denna korrigerande säkerhetsåtgärd för marknaden ska 
du kontakta din lokala BD-representant Rickard Handin, försäljningschef MDS Sverige, på 
rickard.handin@bd.com  

Vi bekräftar att lämpliga tillsynsmyndigheter har informerats om dessa åtgärder. 

BD har åtagit sig att stärka hälsan i världen. Våra primära mål är patient- och användarsäkerhet och att 
tillhandahålla kvalitetsprodukter. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som detta problem kan ha 
åsamkat dig och vi tackar på förhand för din hjälp att komma tillrätta med problemet så snabbt och 
effektivt som möjligt. 

Med vänliga hälsningar, 

William David 
Senior director, Quality Compliance EMEA 
BD 

Det finns inget krav på att kunder ska returnera några BD MaxZero™ produkt till BD. 
Dessa produkter kan fortsätta att användas enligt riktlinjerna i detta 

säkerhetsmeddelande och den uppdaterade bruksanvisningen. 

mailto:rickard.handin@bd.com
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Bilaga 1: Berörda produkter, inklusive förlängningsslang som innehåller MaxZero™ nålfri 
injektionsventil: 
 
 

BD Produktkoder 

Product Code Product Name Product 

Code 

Product Name 

MZ1000 BD MaxZero™ Needle-less Connector MZ5301 BD MaxZeroTM. Minibore pressure rated 

extension set, IV connector 

MZ5302 BD MaxZeroTM. Minibore pressure rated 

extension set, removable IV connector 

MZ5303 BD MaxZeroTM. Pressure rated extension set, 

IV connector 

MZ5304 BD MaxZeroTM. Pressure rated 

extension set, removable IV connector 

MZ5305 BD MaxZeroTM. Pressure rated extension set, 

IV connector, no clamp 

MZ5306 BD MaxZeroTM. Minibore pressure rated 

extension set, IV connector, no clamp 

MZ5307 BD MaxZeroTM. Minibore bi-fuse pressure 

rated extension set, 2 IV connectors 

MZ5309 BD MaxZeroTM. Pressure rated 

extension set, IV connector 

MZ5310 BD MaxZeroTM. Pressure rated extension set, 

removable IV connector 

MZ9226 BD MaxZero™. Microbore extension 

set, IV connector, filter 

MZ9265 BD MaxZero™. Microbore bi-fuse extension 

set, 2 IV connectors 

MZ9266 BD MaxZero™. Microbore tri-fuse 

extension set, 3 IV connectors 

MZ9267 BD MaxZero™. Microbore extension set, IV 

connector 

MZ9270 BD MaxZero™. Microbore tri-fuse 

extension set, 3 IV connectors, filter 

MZ9271 BD MaxZero™. Microbore bi-fuse extension 

set, 2 IV connectors, filter 

MZ9272 BD MaxZero™. Microbore tri-fuse 

extension set, 3 IV connectors, filter 

MZ9273 BD MaxZero™. Microbore tri-fuse extension 

set, 3 IV connectors, filter 

MZ9274 BD MaxZero™. Microbore tri-fuse 

extension set, 3 IV connectors, 2 filters 

MZ9275 BD MaxZero™. Microbore quad-fuse 

extension set, 4 IV connectors 

MZ9276 BD MaxZero™. Microbore tri-fuse 

extension set, 3 IV connectors, filter 

MZ9277 BD MaxZero™. Microbore extension set, IV 

connector 

MZ9278 BD MaxZero™. Microbore tri-fuse 

extension set, 3 IV connectors, 3 check 

valves 

MZ9279 BD MaxZero™. Minibore bi-fuse extension 

set, 2 IV connectors, 2 check valves 

MZ9281 BD MaxZero™. Minibore tri-fuse 

extension set, 3 IV connectors, 3 check 

valves 

MZ9283 BD MaxZero™. Minibore quad-fuse extension 

set, 4 IV connectors, 4 check valves 

MZXT9001 BD MaxZero™. Microbore extension 

set, IV connector, T-connector 

MZXT9003 BD MaxZero™. Minibore tri-fuse extension 

set, 3 IV connectors, colored clamps, T-

connector. 

MZXT9004 BD MaxZero™. Minibore extension set, 

IV connector, T-connector. 

 

Impromediform Produktkoder 

MFX2602MZ 2-way extension set with 2 MaxZero™ 

connectors, microbore, 2 clamps 

MFX2603MZ 3-way extension set with 3 MaxZero™ 

connectors, microbore, 3 clamps 

MFX2605MZ  3-way stopcock with 2 

MaxZero™ connectors, 

microbore extension line, 15 cm 

MFX2606MZ  3-way stopcock with 2 

MaxZero™ connectors, 

macrobore extension line, 10 cm 

MFX2607MZ 3-way stopcock with 2 

MaxZero™ connectors, 

macrobore extension line, 25 cm 

MFX2608MZ 3-way stopcock with 2 

MaxZero™ connectors, 

macrobore extension line, 50 cm 
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MFX2609MZ 3-way stopcock with 2 

MaxZero™ connectors, 

macrobore extension line, 100cm 

MFX2610MZ 3 way stopcock standalone with 

2 MaxZero™ 

MFX2601MZ Extension set with MaxZero™ 

connector, microbore, 1 clamp 
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_____________________________________________________________________________________ 

 

      Bekräftelseformulär för säkerhetsmeddelande till marknaden 
 

BD MaxZero™ nålfri injektionsventil och tillhörande förlängningsslang 
Samtliga produktkoder – se Bilaga 1 

Alla lotnummer 
 

 
Läs detta tillsammans med säkerhetsmeddelande till marknaden MDS-19-1441 och returnera det ifyllda 
formuläret snarast möjligt eller senast den 29 april 2019. 

 
 

Sjukhusets/anläggningens namn  

Sjukhusets/anläggningens adress  

 

E-postadress  

Telefonnummer  

Namn   

Underskrift  

Datum  

 
Bekräfta följande genom att kryssa i rutan: 
 
 

 Jag har läst och förstått innehållet i detta säkerhetsmeddelande till marknaden 
 
OCH markera en av följande rutor: 
 

 Jag kommer att skicka detta säkerhetsmeddelande till marknaden vidare till alla som behöver känna till 
det. 

 
ELLER 
 

 Jag bekräftar att vår anläggning inte har några av de berörda enheter som anges i detta 
säkerhetsmeddelande till marknaden. 

 
 
Returnera det ifyllda bekräftelseformuläret till: bdsweden@bd.com 

 
 

 
 

mailto:bdsweden@bd.com

