31st de Julho 2020

CN # 20-002

Prezado Cliente,
A Charles River se esforça para fornecer o mais alto nível de suporte para nossos clientes, oferecendo avanços
científicos e tecnológicos que são líderes no setor. Como parte do nosso esforço continuo para melhor atendê-los, esta
é uma notificação prévia de que os produtos listados na Tabela 1 não serão mais fabricados a partir da data listada.
Estaremos oferecendo suporte para esses produtos até a data de vencimento dos reagentes a serem descontinuados.
Tabela 1: Produtos em Fim de Vida Útil
CÓDIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DATA DO ENCERRAMENTO DE FABRICAÇÃO

EVV2K
LRMMGI100

Indicador de Endotoxina (2,000 EU)
Cartucho de Gram

Agosto 2020
Agosto 2020

Esta notificação tem como objetivo fornecer mais detalhes sobre a descontinuidade destes produtos. Quaisquer
produtos listados acima que forem fabricados antes desta data continuarão a ser vendidos até pelo menos 31 de
Dezembro de 2020 ou até quando os estoques para estes produtos durarem ou atingirem sua data de vencimento.
Embora os produtos mencionados acima serão descontinuados de nosso portfólio, Charles River confia nas alternativas
que estão disponíveis, e nossas equipes estão preparadas para lhe ajudar nessa transição. Veja abaixo os produtos e
serviços disponíveis em nosso portfólio que servirão como alternativas para os produtos que serão descontinuados:
• Alternativa de substituição do produto EVV2K – Indicador de Endotoxina (2,000 EU):
o EVV – Indicador de Endotoxinas (disponível nas concentrações 10K, 100K, 1M, 2.5M, e 10M EU)
estarão disponíveis como uma alternativa para garantir conformidade com todos os requisitos
regulatórios relevantes. Para mais informação sobre regulamentos em vigor, entre em contato com
nossa equipe de serviços técnicos técnica da Endosafe® através do e-mail sac@crl.com.
• Alternativa de substituição do produto LRMMGI100 – Cartucho de Gram:
o Accugenix® fornece identificação microbiana por sequenciamento do DNA através do nosso serviço
AccuGENX-ID® e tecnologia MALDI-TOF atrás do nosso serviço AccuPRO-ID®. Ambos serviços incluem
informação sobre a coloração de Gram e morfologia das colônias das espécies identificadas (veja um
exemplo de um relatório aqui). Se você tem interesse em experimentar os serviços da Accugenix® pela
primeira vez, entre em contato com o vendedor responsável pela sua empresa e mencione esta
notificação para receber cinco amostras grátis. Para mais informações, entre em contato com nossa
equipe de suporte técnico para Accugenix® através do e-mail sac@crl.com.
Existem muitos fatores que contribuem para a nossa tomada de decisões com relação a atualizações, incluindo os
rápidos avanços na tecnologia, os padrões em constante evolução em relação a cuidados e manutenção, e
conformidade regulatória. Nós nos esforçamos para incorporar melhoras em nossos produtos para melhor atender nos
clientes e fornecer soluções que colocam a segurança do paciente em primeiro lugar.
Não hesite em entrar em contato com a nossa equipe de gerenciamento para produtos atrás do e-mail
EndoPM@crl.com caso você tenha quaisquer dúvidas ou preocupações sobre o nosso programa de Fim de Vida Útil de
nossos produtos.
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Atenciosamente,

Allen M. Rudis
Associate Director, Regulatory Compliance
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