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Θέμα:     Απαγόρευση διάθεσης-διακίνησης παρτίδων ταινιών μέτρησης σακχάρου   One     Touch  R   

Ultra  R   της εταιρείας   LifeScan  ,   Inc   (μέλος ομίλου   Johnson   &   Johnson  )  

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας  υπόψη:

1. Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του 
Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄)

2. To άρθρο 8 παρ.1 της ΥΑ Δ48δ/οικ3607/892/2001
3. Την υπ. αριθμ.8439/31-1-2013 πρωτ.ΕΟΦ ενημέρωση της ετ.Johnson+Johnson Hellas

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απαγόρευση της διάθεσης και διακίνησης των κάτωθι παρτίδων  των  ταινιών μέτρησης σακχάρου  
One TouchR UltraR της εταιρείας LifeScan. Inc. , διότι σύμφωνα με ενημέρωση της παραγωγού εταιρείας 
διαπιστώθηκε ότι είναι πλαστές. 
Α. Η υπ. αριθμ.353885711500 παρτίδα
Β. Η υπ. αριθμ.3275176 παρτίδα με τα εξής χαρακτηριστικά:
1. Ταινία ασφαλείας στο κουτί: Το σύμβολο «R» εμφανίζεται δίπλα στην λέξη «LifeScan», πάνω στην 
ταινία  ασφαλείας.  Σε  όλες  τις  γνήσιες  ταινίες  μέτρησης  One TouchR UltraR,  το  σύμβολο  «R»  δεν 
εμφανίζεται δίπλα στην λέξη «LifeScan».
2. Φιαλίδιο:  O κωδικός βαθμονόμησης δεν είναι «25». Όλες οι γνήσιες ταινίες μέτρησης  One TouchR 

UltraR έχουν τον κωδικό «25».
3.Ταινίες μέτρησης : Το σύμβολο γνησιότητας One TouchR  εμφανίζεται με την μορφή χάρτινης ετικέτας 
πάνω στην ταινία. Στις γνήσιες ταινίες, το σύμβολο γνησιότητας One TouchR  είναι απευθείας τυπωμένο 
πάνω στην ταινία και δεν μπορεί να αποκολληθεί.

Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. 

Οι έχοντες στην κατοχή τους,  ποσότητες από τις παραπάνω παρτίδες του προϊόντος,  θα πρέπει  να 

σταματήσουν τη διάθεση η/και χρήση  τους και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ  για την προμήθεια 

τους.
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