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6. srpna 2020 
 

Vážená paní, vážený pane,  

Jako výhradní distributor výrobků společnosti Ethicon v České republice Vám 
zasíláme sdělení společnosti Ethicon ohledně zdravotnických prostředků SURGICEL®, 
LIGACLIP® a ETHICON SECURESTRAP®. 

  Společnost Ethicon je hluboce znepokojena narůstající hrozbou, kterou pro veřejné 
zdraví a bezpečnost pacientů představují padělané výrobky.  

S vědomím této skutečnosti Vás upozorňujeme, že jste Vy nebo Vaše společnost 
zakoupili výrobky SURGICEL®, LIGACLIP® nebo ETHICON SECURESTRAP® od společnosti 
Advanced Inventory Management, Inc. obchodující pod názvem eSutures.com (dále 
označované jako „eSutures“).  eSutures není autorizovaným distributorem společnosti 
Ethicon a jejích výrobků.  eSutures získala výrobky Ethicon od několika dodavatelů, kteří již 
dříve distribuovali padělané výrobky Ethicon ve Spojených státech amerických. Padělané 
výrobky nejsou stejně bezpečné a nemají stejnou účinnost jako originální výrobky a mohou, z 
důvodu nedostatečné sterility a funkčnosti, představovat riziko pro pacienty. Nemůžeme 
zaručit bezpečnost a kvalitu výrobků Ethicon, které nejsou zakoupeny prostřednictvím 
autorizovaných distribučních kanálů.   

Nemáme potvrzeno, zda výrobky SURGICEL®, LIGACLIP® nebo ETHICON 
SECURESTRAP®, která Vám prodala eSutures, jsou padělky či nikoli. Protože však 
existuje možnost, že výše uvedené výrobky, které Vám prodala eSutures, mohou být 
padělky, doporučujeme Vám, abyste uvedené výrobky, které Vám prodala eSutures, 
nepoužívali.  

Připomínáme, že veškeré podněty související s podezřením na padělek, manipulaci 
nebo zneužívání výrobku je třeba podat prostřednictvím našeho procesu dotazování se na 
výrobky e-mailem na adrese DL-JNJCZ-JNJSI-ComplaintsCZSK@ITS.JNJ.com, nebo na 
čísle +420 724348186.  

Společnost Ethicon zahájila právní kroky proti eSutures za účelem zamezení budoucí 
distribuce našich výrobků Ethicon uvedenou společností.  Aby byla chráněna bezpečnost 
pacienta a zaručena kvalita a původnost výrobků Ethicon, společnost Ethicon vybízí 
nemocnice a poskytovatele zdravotní péče, aby nakupovali výhradně přímo od společnosti 
Ethicon nebo od jejích autorizovaných distributorů. 

S přátelským pozdravem 
 

 

 

 

 

 
Ing. Jana Haluzová     Lukáš Suchý 
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