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Szanowni Państwo,
Charles River dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwyż szy poziom wsparcia naszym Klientom na całym ś wiecie,
dostarczają c wiodą cych w branż y postę pów naukowych i technologicznych. Dlatego, aby lepiej służ yć naszym
Klientom, kierujemy do Państwa powiadomienie, iż produkty wymienione w Tabeli 1: Produkty wycofane z
eksploatacji, nie bę dą już produkowane od daty podanej w tabeli. Bę dziemy oferować Państwu wsparcie po
wygaś nię ciu ich dostę pnoś ci w ofercie.
Tabela 1: Produkty wycofane z eksploatacji
KOD PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

KONIEC PRODUKCJI

EVV2K

Wskaź nik endotoksyn (2,000 EU)

Sierpień 2020

LRMMGI100

Kasety Gram ID

Sierpień 2020

Powiadomienie to ma na celu dostarczenie szczegółów dotyczą cych dyskontynuacji produkcji wspomnianych
produktów. Produkty z powyż szych kodów, które zostały wyprodukowane przed podaną datą w tabeli, będą nadal
sprzedawane co najmniej do 31 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania lub wygaś nię cia zapasów pozostałych partii.
Chociaż powyż sze produkty zostaną wycofane z naszego portfolio, Charles River proponuje dostę pne alternatywne
produkty. Przedstawiamy poniż sze informacje o dostę pnych produktach i usługach.
•

•

Zamiennik dla EVV2K - wskaź nik endotoksyn (2000 UE):
o EVV - Wskaź niki endotoksyn (jako 10K, 100K, 1M, 2,5M i 10M EU) bę dą dostę pne jako alternatywa w
celu zapewnienia zgodnoś ci ze wszystkimi odpowiednimi wymogami regulacyjnymi. Prosimy o kontakt z
zespołem obsługi technicznej Endosafe pod adresem Endosafe-Support@crl.com w celu uzyskania
dalszych informacji dotyczą cych obowią zują cych przepisów.
Zamiennik dla LRMMGI100 - kasety Gram ID:
o Accugenix® zapewnia identyfikację drobnoustrojów poprzez sekwencjonowanie DNA w serwisie
AccuGENX-ID® oraz technologii MALDI-TOF jako usługa AccuPRO-ID®. Obie metodologie obejmują
informacje o barwieniu Grama i morfologii kolonii dotyczą ce zidentyfikowanych gatunków w raportach
(patrz przykład tutaj). Jeś li chcą Państwo po raz pierwszy skorzystać z usługi Accugenix®, prosimy o
kontakt z Państwa przedstawicielem, aby otrzymać pię ć bezpłatnych próbek. W celu uzyskania dalszych
informacji prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. Usług technicznych Accugenix® pod adresem DELCustomerSupport@crl.com.

Na naszą ogólną decyzję wpływa wiele czynników, w tym szybki postę p technologiczny, stale zmieniają ce się
standardy utrzymania i kwalifikacji urzą dzeń, a takż e zgodnoś ć z przepisami. Nieustannie staramy się wprowadzać
udoskonalenia do naszych produktów, aby lepiej służ yć naszym Klientom i dostarczać rozwią zania, które ostatecznie
stawiają bezpieczeństwo pacjentów na pierwszym miejscu.
Prosimy o kontakt z zespołem Endosafe Product Management pod adresem EndoPM@crl.com, jeś li mają Państwo
jakiekolwiek pytania lub wą tpliwoś ci dotyczą ce naszego programu dotyczą cego zakończenia produkcji omawianych
produktów.
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