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DO WSZYSTKICH ODBIORCÓW

Kontakt
tel./faks:
e-mail

Dział Obsługi Klienta Schulke Polska
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
22 568 22 02/04
schulke.polska@schuelke.com

Ważne informacje dotyczące zmiany koloru opakowań preparatów serii thermosept
do mycia i dezynfekcji maszynowej.

Szanowni Odbiorcy
Z uwagi na występujące przypadki niewłaściwego podłączania produktów z linii thermosept do maszyn, informowaliśmy Państwa
w lutym o planowanym rozwiązaniu tego problemu. Przedstawiamy Państwu nowa kolorystykę opakowań, ułatwiającą prawidłowe
podłączanie w/w produktów do maszyn.
W zależności od przeznaczenia wszystkie produkty z serii thermosept dostępne są w opakowaniach w kolorach zgodnych z ich
zastosowaniem.

NEUTRALIZACJA

DEZYNFEKCJA

PŁUKANIE

MYCIE

Wprowadzenie zmian kolorystycznych opakowań nastąpi stopniowo w pierwszej połowie roku. W związku z powyższym w kolejnych miesiącach prosimy zachować szczególną ostrożność, aby nie doszło do nieprawidłowego podłączenia produktu do maszyny
(kanistry w nowym kolorze oraz kanistry w starym bezbarwnym, lub niebieskim opakowaniu).
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Z naszego punktu widzenia podwyższone ryzyko pomyłki może wystąpić w pracowniach endoskopowych podczas podłączania
thermoseptu AF/ED – preparat do dezynfekcji maszynowej endoskopów (wcześniej niebieski kolor kanistra, teraz zielony) z thermoseptem ER – preparat do mycia maszynowego endoskopów (wcześniej bezbarwny kolor kanistra, teraz niebieski).
Proszę zwrócić szczególną uwagę na nazwy preparatów podczas podłączania do maszyny.
Dodatkowo proponujemy Państwu kolorowe naklejki do odpowiedniego oznaczenia przewodów zasysających.
Proszę również poinformować o tej zmianie cały personel, w celu wyeliminowania w przyszłości ewentualnych pomyłek.
Nowy schemat kolorów produktów:

NEUTRALIZACJA

DEZYNFEKCJA

thermosept NKZ
thermosept NKP
thermosept neutralizer

thermosept ED
thermosept EF
thermosept NDR
thermosept DK

PŁUKANIE

MYCIE

thermosept BSK
thermosept SEK
thermosept KSK
thermosept SKS

thermosept RKF
thermosept RKF forte
thermosept rkf soka
thermosept RKN-zym
thermosept alka clean
thermosept alka clean forte
thermosept ER
thermodent alka clean

Ewentualne pytania prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta Schulke Polska, tel: 022 568 22 02, e-mail: schulke.polska@schuelke.com.

Z poważaniem
Leszek Cichoń
Kierownik Hurtowni Farmaceutycznej
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ODPOWIEDŹ: FORMULARZ na nr faksu: 22 568 22 04

Prosimy o potwierdzenie niniejszego pisma:
Potwierdzam odbiór niniejszego pisma. Informuję, że zapoznałem się z jego treścią oraz podjąłem/am odpowiednie środki.

__________________________________________________
Nazwisko / imię (pieczątka)

__________________________________________________
Szpital / Firma

__________________________________________________
Data

__________________________________________________
Podpis

Czy chcecie Państwo otrzymać kolorowe naklejki do oznaczenia przewodów zasysających?

tak

nie

Proszę o wpisanie ilości naklejek: _______________________________
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