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Bezpečnostní nápravné opat ení pro terén - uživatele

k vrirobku NaturGYN Scartett p írodní péče pro ženy, uvlini! vaginální tětísko

šarže: 2otg-o4-o4,2otg_o1_o9, 2o18_o5-o3,2ot7_o4-o6,2o t7-o7-22,2ot7-t2-t1

Referenční číslo: MH 012019

Datum: 24.10.20L9

Rozhodnutím o staženív' robku z trhu a oběhu ze dne 15.10.2019, které na ídil sÚKt, se rn robek
stahuje z drjvodu nevyhovujícího označení CE a neprokázání bezpečnosti (nebyla posouzena shoda
s požadavky NV 5412015 sb.)

Upozornění: Vt robek nepoužívat.

V' robek zakoupen' na e-shopu scarlett-medlcaherba.cz lze vrátit na adresu: Miroslav Skalick' -
medicaHERBA, Jana Palacha t552,530 02 Pardubice s uvedenou adresou a čístem ričtu pro vrácení
částky.

Pokud bylo zakoupeno na jiném e-shopu, doporučujeme vrátit svému prodejci, nebo na naši adresu.
(V' robek lze vrátit s požadováním náhrady).

V p ípadě zakoupení v lékárně, vraťte lékárně.

Prosím o zp ístupnění této informace na webov'ich stránkách e-shopu a vyvěšením dopisu
v prostorách lékárny.

Děkujeme.

Kontaktní referenční osoba: llona Skalická _ medicaHERBA

Kontaktní linka: + 42o 602939608

+ 42O 602455748

E mail: medigq@nedicaherba.cz

Podepsanti níže potvrzuje, že toto opat ení bylo oznámeno sÚrL Šrobárova 48,1oo 41 Praha 10.
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Bezpečn"ostní nápravné opat ení pro distributory, lékárny, v deice a prodejce

k rn robku NaturGYN Scarlett p írodní péče pro.ženn bytinné vaginální tělísko

šarže: 2o19_o4_o4,2ot9_01-09, 2018-05-03,2ot7-04-06,20t7'o7-22,2ot7-t2'tl

Referenční číslo: MH 012019

Datum: 24.t0.20L9

Rozhodnutím o staženív' robku z trhu a oběhu ze dne 15.10.2019, které na ídil sÚKL, se rn robek

stahuje z d vodu nevyhovujícího označení CE a neprokázání bezpečnosti (nebyla posouzena shoda

s požadavky NV 5412015 sb.)

U pozornění: V' robek nepoužívat.

V' robek vraťte distributorovi, nebo v' robci.

Adresa v'irobce: Miroslav Skalickr - medicaHERBA, Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice

(uved'te vaši adresu a číslo ričtu pro vrácenífinahční částky v Kč)

Pokud byt v' robek distribuován, prodán v lékárně, prodán/vydán koncou m uživatel m, nebo jste

prodali dalšímu článku distribučního etězce, prosím o zp ístupnění dopisu pro uživatele

(Bezpečnostní nápravné opat ení pro terén-uživatele), na webov' ch stránkách e_shopu, vyvěšením

dopisu v prostorách lékárny nebo prodejny

Toto opat ení p edejte prosím p ípadně všem osobám v rámcivaší organizace, které s ním pot ebují

b, t seznámeny, nebo jak' mkoliv organizacím, kam byl potencionálně vl robek p edán, dále ostatním

organizacím, na něž má toto opat ení dopad.

Zachovejte prosím povědomío tomto bezpečnostním opat ení a o vypl' vajícím opat ení po vhodnou

dobu, aby se zajistila efektivita nápravného opat ení.

Děkujeme.

Kontaktní referenční osoba: llona Skalická

Kontaktní linka: + 42o 602939608

r 420 602455748

E mail: medica@medicaherba.cz

Níže podepsan' poNrzuje, toto opat ení byto oznámeno sÚrL šrobárova 48,100 41 Praha 10.
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ČÚ: GE Money Bonk,o'l5 3939 /0600, SWIFT: AGBACZPP,
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