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Ημερομηνία  Έκδοσης:  8 Ιουνίου 2012

Προς:  Επαγγελματίες υγείας που πραγματοποιούν διαδικασίες υπερήχων

Προϊόν: Other-Sonic Generic Ultrasound Transmission Gel, της εταιρείας  Pharmaceutical Innovations Inc. (μη 
αποστειρωμένο τζελ υπερήχων) 

Σκοπός:  Η άμεση διακοπή της χρήσης των παρτίδων του προϊόντος με αριθμό από 060111 έως 120111, οι 
οποίες παρασκευάστηκαν από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο του 2011, εξαιτίας μικροβιακής επιμόλυνσης. Οι 
παρτίδες αυτές πωλούνται σε φιάλες των 250ml και περιέκτες των 5L.

Περιγραφή προβλήματος: Το FDA ενημερώθηκε από νοσοκομείο ότι 16 ασθενείς εμφάνισαν μόλυνση από 
το βακτήριο Pseudomonas aeruginosa. Όλοι οι ασθενείς είχαν υποβληθεί σε υπερηχογράφημα  με χρήση του 
Other-Sonic Generic Ultrasound Transmission Gel. Μετά από διερεύνηση, το τζελ βρέθηκε επιμολυσμένο με τα 
βακτήρια  Pseudomonas aeruginosa και  Klebsiella oxytoca.  Παρ’  ότι  το  συγκεκριμένο  τζελ  δεν  φέρει 
επισήμανση “αποστειρωμένο” ή “μη αποστειρωμένο”, ΔΕΝ είναι αποστειρωμένο. 

Η επιμόλυνση του προϊόντος  δεν είναι  ορατή με γυμνό οφθαλμό.  Η  Pseudomonas aeruginosa απαντάται 
συχνότερα  στο  νερό  και  στο  έδαφος.  Οι  ασθενείς  που  εκτίθενται  στο  μικρόβιο  αυτό  ίσως  εμφανίσουν 
φλεγμονώδη δερματίτιδα,  ενώ σπανιότερα μπορεί  να προσβληθεί  το ανώτερο αναπνευστικό,  το κατώτερο 
γαστρεντερικό ή το γυναικείο γεννητικό σύστημα.

Η  Klebsiella oxytoca απαντάται συχνότερα στην πεπτική οδό, όπου δεν προκαλεί μολύνσεις. Εντούτοις, εάν 
προσβληθούν οι πνεύμονες ή άλλοι ιστοί, ενδεχομένως να προκληθούν σοβαρές λοιμώξεις, όπως πνευμονία, 
μόλυνση τραυμάτων ή αίματος.

Συστάσεις προς επαγγελματίες υγείας σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν: 

• Μην χρησιμοποιείτε τις παρτίδες από 060111 έως 120111 του Other-Sonic Generic Ultrasound 
Transmission Gel 

• Εντοπίστε τους ασθενείς  που έχουν εκτεθεί  στις  παρτίδες αυτές του προϊόντος.  Ελέγξτε τις 
ιατρικές διαδικασίες στις οποίες υποβλήθηκαν και τα αποτελέσματά τους. Αποφασίστε κατά περίπτωση 
εάν απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση.

• Επικοινωνήστε  με  την  εταιρεία  Pharmaceutical Innovations Inc.  (τηλ.  973-242-2900,  897 
Frelinghuysen Avenue, Newark, NJ 07114) για πιθανές ερωτήσεις και αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών 
που σχετίζονται με τη χρήση του συγκεκριμένου τζελ

• Η απόρριψη του τζελ (τόσο οι ανοιχτοί, όσο και οι σφραγισμένοι περιέκτες) θα πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με την πρακτική διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων που διαθέτει η μονάδα υγείας.



Συστάσεις σε επαγγελματίες υγείας σχετικά με τη χρήση των τζελ υπερήχων γενικά:

• Τα προϊόντα που δεν αναγράφουν την ένδειξη “αποστειρωμένο”, δεν είναι αποστειρωμένα

• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο αποστειρωμένα τζελ υπερήχων, σε διαδικασίες που αυτό 
είναι απαραίτητο (π.χ. επεμβατικές διαδικασίες, βιοψίες υπερήχων, διαδικασίες  που ενέχουν επαφή ή 
τραυματισμό βλενογόννου 

• Όταν ένα αποστειρωμένο προϊόν ανοιχθεί, δεν είναι πλέον στείρο και υπάρχει η πιθανότητα 
επιμόλυνσης κατά τη χρήση του, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις χαμηλού κινδύνου. 
Ποτέ μην ξαναγεμίζετε έναν άδειο περιέκτη. Ο αρχικός περιέκτης πρέπει να απορριφθεί μετά τη χρήση 
του.

• Επιλέξτε προσεκτικά το μέγεθος και τον τύπο του τζελ υπερήχων που χρησιμοποιείτε 


