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Belangrijke informatie over open teststripkokers van  

Accu-Chek Inform II 

Bij Roche Diagnostics streven we naar de hoogste kwaliteit van onze producten en diensten. Wij 

informeren u zodra er een mogelijk probleem is waarvan u en uw eindgebruikers of klanten op de 

hoogte moeten worden gebracht. Middels deze communicatie willen we informeren over het zeldzame 

verschijnsel van teststripkokers van Accu-Chek Inform II, die binnen verzegeld karton open zijn 

gegaan.  

 

Als uw eindgebruikers of klanten een koker hebben die binnen verzegeld karton open is gegaan, dan 

kan het zijn dat er geen geldige bloedsuikermeting op de meter mogelijk is. Een open koker stelt de 

teststrips immers bloot aan vocht. Dat beschadigt de strips en kan tot onnauwkeurige resultaten leiden 

(zoals vertekende positieve of valse, te hoge resultaten). Ongepaste behandelingsbeslissingen op basis 

van onjuiste resultaten kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor de gezondheid. 
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Beschrijving van de situatie en motivering voor deze corrigerende maatregel 

 

Roche Diagnostics heeft klachten ontvangen van één ziekenhuis in de Verenigde Staten over onverwachte 

resultaten (zoals vertekende positieve of valse, te hoge resultaten) bij gebruik van teststripkokers die binnen 

een verzegelde kartonnen doos open zijn gegaan.  

Het onderzoek van Roche heeft aangetoond dat, in zeer zeldzame omstandigheden tijdens het transport, een 

koker binnen een verzegelde kartonnen doos open kan gaan. Dat kan gebeuren met teststrips van  

Accu-Chek Inform II, wanneer ze worden vervoerd bij een verhoogde temperatuur ( ≥45 °C of 113 °F) én 

wanneer de doos tijdens het transport- en distributieproces gevallen of ruw behandeld is. Pas wanneer deze 

twee omstandigheden zich samen voordoen, wordt de fouttoestand waargenomen. 

Door de invloed van hoge temperatuur en vochtigheid kan dit defect de nauwkeurigheid van de 

bloedsuikermeting beïnvloeden.  
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Details over aangetaste teststrips 

 

De mogelijk aangetaste teststrips zijn  

● Accu-Chek Inform II teststrips 

 

Acties van Roche Diagnostics 

 

Roche Diagnostics werkt de productetikettering bij om de instructies te verduidelijken voor de behandeling 

van kokers die binnen verzegelde kartonnen dozen open zijn gegaan. Roche Diagnostics zal omruilingen van 

teststrips voorzien voor gebruikers die teststripkokers hebben gekocht die binnen een verzegelde kartonnen 

doos open zijn gegaan. 

 

Acties die u moet ondernemen 

 

Gelieve uw eindgebruikers of klanten te informeren over de volgende, hieronder vermelde waarschuwingen en 

instructies.  

 

Acties die moeten worden genomen door gebruikers van de teststrips van Accu-Chek Inform II  

 

● Gebruikers wordt aangeraden om de teststripkokers van Accu-Chek Inform II altijd vóór gebruik 

te controleren. Gelieve de teststrips niet te gebruiken als  

o de koker nog vóór het eerste gebruik open of beschadigd is  

o de dop niet volledig gesloten is  

o u schade aan de dop of koker ziet, of 

o iets verhindert dat de dop goed sluit  

● Gelieve geen controletest te doen die in de handleiding van de manuele meter wordt 

voorgeschreven. 

● Als u een aangetast product hebt gelieve de teststrips dan onmiddellijk weg te gooien. 

● Roche Diagnostics zal omruiling van teststrips voorzien voor klanten die kokers hebben gekocht die open 

lagen binnen de verzegelde kartonnen doos. Om van Roche Diagnostics omruiling te verkrijgen, belt u ons 

Regional Customer Support Center via het gratis telefoonnummer 0800-2882882 of per e-mail 

mannheim.rcsc-nl@roche.com.   

 
 

Uw terugkoppeling gevraagd  

 

Deze brief betreft een zgn. ‘Urgent Field Safety Notice’ en daarvoor vragen we u om na het lezen een 

bevestiging en terugkoppeling te geven. Via de link in de e-mail komt u op een besloten pagina waarop u uw 

persoonlijke terugkoppeling kunt geven.  

Circulatie van deze communicatie  

Deze notificatie moet binnen uw organisatie verspreid worden onder eenieder die mogelijk betrokken is bij het 

gebruik van de Accu-Chek Inform II teststrips.   

Wees bewust van deze kennisgeving en de daaruit voortvloeiende actie gedurende een passende periode om 

de effectiviteit van de corrigerende actie te waarborgen.  

Ondergetekenden bevestigen dat deze notificatie bij de relevante regelgevende instantie is aangemeld.  

Onze excuses voor elk ongemak dat uw organisatie ondervindt van het bericht in deze brief. We vragen uw 

begrip voor de beschreven situatie.  
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Deze informatie is ook terug te vinden op Roche DiaLog (https://dialog.roche.com).  

Wilt u ook graag uw Roche Product Care informatie ontvangen via DiaLog, dan kunt u zich hiervoor 

aanmelden via de link: https://enews.roche.com/roche-dialog-aanvragen_NL  

Mocht u vragen hebben, dan verzoeken we u vriendelijk om contact op te nemen met ons Regional Customer 

Support Center op het nummer 0800-288 2882. 

Met vriendelijke groet, 

Roche Diagnostics Nederland BV 

xxx xxx 
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