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PAS-17_959

BD Vacutainer@ SSTTM ll Advance Plus Kan Alma Tüpleri
Catalog Numarası. 366882, Lot Numarası: 6309990

24 Şubat2017
Dikkatine:

Distribütör
Bu mektup acil dikkatinizi gerektiren önemli bilgiler içermektedir
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BD Life Sciences - Preanalytical Systems, katalog kodu 366882,
BD Vacutainer@ SSTTM ll Advance Plus Kan Alma Tüpleri, lot numarası 6309990 için bir ürün

toplatma kararı a|m ıştır.

Kurum içi kontroller aracılığıyla, BD bu lot numarasına ait tüp, raf ve sandık paketlerinin
etiketlerinin, doğru olan 12 aylık raf ömrü yerine, '18 aylık bir raf ömrü ile yanlış basıldığını
öğrenmiştir.
Not: Sorunun niteliği nedeniyle, bu cihazla alınan hasta sonuçları üzerinde hiçbir etki voktur,
çünkü 30 Ekim 2017 olan doğru 12 aylık son kullanma süresi içindedir ve kusur cihazın
performansı ile değil, etiketlerle ilgilidir.

Doğru tarih 30.10.20f 7 olmalıdır
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Tablo

1

_ Etkilenen ürün bilqileri

Etiket

Katalog
Numarası

Urün Tanımı

Lot numarası

366882

BD Vacutainer@ SSTTM ll Advance
Plus Kan Alma Tüpteri

6309990

üzerİndekİ

Doğru Son

yanlış son
kullanma tarihi
30.04.2018

Kullanma
Tarİhi

30.10.2017

Bu Saha Güvenlik Duyurusu sadece Tablo 1'deki katalog ve lot numaraslnı
etkilemektedir.
Katalog ve lot numarasını belirlemek için, Ek 1!e başvurun.
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YapıIacak islemler hakkında öneri:
Aşağıdaki işlemleri yapmanlz istenmektedir:
a

Etkilenen tüm stoku mümkün olan en kısa süre içinde karantinaya alın

a

Yukarıdaki lotu teslim alan tüm müşterilerinizi belirleyin ve bilgilendirin ve ekli
müşteri Saha Güvenlik Duyurusunun (SGD) bir kopyasını on|ara gönderin.

a

Uygun gördüğünüz bir yöntemle bu müşterilerin her birinin SGD'yi teslim aldığını
doğrulayın.

a

lkame ürün Veya alacak karşıIığında, onay formunu (sayfa 3) doldurun ve mümkün
olan en kısa süre içinde veya en Eec f0 Mart 2017 tarihine kadar talimatlara
uygun o|arak geri gönderin.

Eğer etkilenen ürünü imha ederseniz, imha belgesi formu (sayfa 4)

a

gönderilmelidir.

da

Bu FSCA ile bağlantılıtüm kayıtları saklayın.

Bu Saha Güvenlik Duvurusunun İIetİmİ
Lütfen bu duyuruyu BD Vacutainer@ SSTTM ll Advance Plus Kan Alma Tüpünün etki|enen lot
numaraslnl teslim alan tüm müşterilere iletin.

irtıbat Yetrııısi
Ürün hakkında sorunuz olursa lütfen yakınınızdaki BD temsilciliğiveya BD bürosu ile
322 39 87 veya burcin.ozsayin@bd.com aracılığıyla temas kurunuz.

+

90 0530

BD Life Sciences - Preanalytical Systems olarak müşterilerimize kaliteli ürünler sağlamaya
kararlıyız ve i|gili kurum içi düze|tici işlemleri yapryoruz. Bu durumun neden olabileceği
rahatsızlık için özür dileriz.
ilgili duzenleyici kurumlara bu işlemlerin bi|dirildiğini onaylarız.
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Lorna Darrock

EMEA Ruhsatlandırma işlerive Mevzuata Uygunluk Müdürü
- Preanalitik Sistemler
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Saha Güvenlik Duyurusu onay Formu
BD Vacutainer@ SSTTM ll Advance Plus Kan Alma Tüpleri

Katalog numarası 366882

Lütfen Saha Güvenlik Duyurusu PAS-17-959 ile bağlantılı olarak okuyun ve bu formu

doldurarak mümkün olan en kısa süre içinde veya en qec 10 Mart 2017 tarihine kadar
burcin.ozsayin@bd.com adresine gönderin veya 0 216 680 16 55 numaraya fakslayın.
1. Seçenek

.
.

f]

EVET, Stokumda etkilenen ürün Var ve ikame ürün yada kredi (aşağıdaki ilgili kutucuğu

işaretleyin) karşılığında iade edeceğim.
Bu duyuru okunup anlaşıldı ve etkilenen tüm müşterilere iletildi.
(Bu formu doldurarak yukarıdakifaks/e-posta aracılığıyla BD'ye geri gönderin ve ürünü bu formun
bir kopyası ile birlikte FAo Returns Team, ref. PAS-17-959, BD, DC3, Laagstraat 57, B- 9140
Temse, Belgium adresine gönderin)

2. Seçenek

.

!

EVET, Stokumda etkilenen ürün Var ve ikame ürün yada kredi (aşağıdaki ilgili kutucuğu
işaretleyin) karşılığ ında yerinde

im

ha edildiğini onaylarım.

a
a

Bu duyuru okunup anlaşıldı ve etkilenen tüm müşterilere iletildi.
(Bu formu doldurarak imha Belgesi formu ile birlikte yukarıdaki faks/e-posta aracılığıyla BD'ye
geri gönderin ve imha kanıtını sunun)

3. Seçenek

.
ı

f]

Stokumda kalmış etkilenen ürün YoK.
Bu duyuru okunup anlaşıldı ve etkilenen tüm müşterilere iletildi.

(Bu formu doldurarak yukarıdakifaks/e-posta aracılığıyla BD'ye geri gönderin)

Şirket Unvanı

:

Adres
Posta Kodu

lrtibat Yetkilisi

lş Unvanı

Şehir:

:

:

:

lrtibat Telefon Numarası

:

lrtibat E-posta Adresi

iade / imha Edilen Adet

lmza

n

Kredi

E

lı<ame

Tarih
Bu form bu işlem sizin hesabınıza kapatılmış kabul edilmeden önce BD PAS'a geri göndeilmelidir.

Sayfa 3 / 6

wEU129.'1

üBD

Advoncing the
world of heolth

iıvırıı BELGEsı
BD Vacutainer@ SSTTM ll Advance Plus Kan Alma Tüpleri
Katalog numarası 366882

o

Eğer etkilenen ürünü imha etmeyi tercih ederseniz, sizden bu formu doldurarak mümkün olan

en kısa süre içinde veya en qeç 10 Mart 2017 tarihine kadar burcin.ozsayin@bd.com
adresine göndermenizi veya 0 216 680 16 55 numaraya fakslamanızı istiyoruz.
Tercihinize bağlı olarak, ikame ürün veya kredisüreçleri başlatılacaktır

imha Tarihi

Adet:
Ekli kanıtlar:

imza:

ö

Tarih

:

Bu form, kanıtlarla birlikte, ikame ürün veya kredi verme süreçleinin başlatılabilmesi için BD PAS'a

göndeilmelidir.
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Ek 1: Katalog ve Lot Numarası Yer Bilgisİ

1. Ünite
BD Vocutoİneo
Katalog
numarası

366882
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PAS_17_959

Advance Plus Kan Alma Tüpleri

Katalog Numarası: 366882, Lot Numarası: 6309990

24 Şubal2017
Dikkat:

Tıbbi Cihaz Güvenlik Sorumlusu, Risk Müdürü, Laboratuvar Müdürü, Tedarik
Zincii Müdürü, Flebotomi Müdürü, Klinik Çalışmalar Müdürü, Araştırmacılar,
Klinik Patologlar, Bakım Müdürü.
Bu mektup acil dikkatinizi gerektiren önemli bilgiler içermektedir

Etkilenen cihazlara iliskin bilqiler ve sorunun açıklaması:
BD Life Sciences - Preanalytical Systems, katalog kodu 366882,
BD Vacutainer@ SSTTM ll Advance Plus Kan Alma Tüpleri, lot numarası 6309990 için bir ürün

toplatma kararı alm ıştır.

Kurum içi kontroller aracılığıyla, BD bu lot numarasına ait tüp, raf ve sandık paketlerinin
etiketlerinin, doğru olan 12 aylık raf ömrü yerine, 18 aylık bir raf ömrü ile yanlış basıldığınl
öğrenmiştir.

Not: Sorunun niteliği nedeniyle, bu cihazla alınan hasta sonuç|arı üzerinde hicbir etki yoktur,
çünkü 30 Ekim 2017 olan doğru 12 aylık son kullanma süresi içindedir ve kusur cihazın
performansı ile değil, etiketlerle ilgilidir.

Doğru tarih 30.10.2017 olmalıdır
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_ Etkilenen ürün biloileri

Kataıog
numarası

Urün Tanımı

Lot Numarası

Etiket
üzerindeki
yanlış son
kullanma tarihİ

366882

BD Vacutainer@ SSTrM ll Advance
Plus Kan Alma Tüpleri

6309990

2018-04-30

Page 1 of 6

Doğru Son

Kullanma
Tarİhi
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Bu Saha Güvenlik Duyurusu sadece Tablo 1'dekikatalog ve lot numarasInı
etkilemektedir.
Katalog ve lot numaraslnı beIirlemek için, Ek 1'e başvurun.

Yaoılacak islemler hakkında öneri:
a

Etkilenen ürünün kullanımını durdurun ve tüm stoku en kısa zaman içerisinde

karantinaya alın.
a

Etkilenen lotun kullanılmasına son verilmesi konusunda kuruluşunuzdaki ilgili personele
bilgiverin.

a

ikame ürün veya alacak karşılığında, onay formunu (sayfa 3) doldurun ve mümkün olan
en kısa süre içinde veya en qeç 10 Mart 2017 tarihine kadar talimatlara uygun olarak
gerigönderin.

a

Eğer etkilenen ürünü imha ederseniz' imha belgesi formu (sayfa 4) da gönderilmelidir

Bu Alan Güvenlik Bildirisinin iıetiımesı
Lütfen' düzeltici tedbirlerin etkinliğini sağlamak üzere bu bildirimin kurumunuz içerisinde uygun

bir süre dikkate alınmasını temin edin.

iletişime Gecilecek Referans Kişi
Ürün hakkında sorunuz olursa lütfen yakınınızdaki BD temsilciliğiveya BD bürosu ile
322 39 87 veya burcin.ozsayin@bd.com aracılığıyla temas kurunuz.

+

90 0530

BD Life Sciences - Preanalytical Systems olarak müşterilerimize kaliteli ürünler sağlamaya
kararlıylz ve ilgili kurum içi düzeltici işlemleri yaplyoruz. Bu durumun neden olabileceği
rahatsızlık için özür dileriz.
Uygun düzenleyici kurumlara bu işlemlerin bildirildiğini onaylarız.

Saygılarımızla,

i(.tt'.

Lorna Darrock

EMEA Ruhsatlandırma lşlerive Mevzuata Uygunluk Müdürü
- Preanalitik Sistemler
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Saha Güvenlİk Duyurusu onay Formu
BD Vacutainer@ SSTTM ll Advance Plus Kan Alma Tüpleri
Katalog numarasr 366882

Lütfen Saha Güvenlik Duyurusu PAS-17-959 ile bağlantılı olarak okuyun

ve bu

formu

doldurarak mümkün olan en kısa süre içinde veya en qeç f 0 Mart 2017 tarihine kadar
burcin.ozsayin@bd.com adresine gönderin veya 0 216 680 16 55 numaraya fakslayın.
1.

.
.

Seçenek !
EVET, Stokumda etkilenen ürün Var ve ikame ürün yada kredi (aşağıdaki ilgili kutucuğu
işaretleyin) karşılığında iade edeceğim.
Bu duyuru okunup anlaşıldı ve ilgilitüm personele iletildi.

(Bu formu doldurarak yukarıdakifaks/e-posta aracılığıyla BD'ye geri gönderin Ve [jrüna bu formun

bir kopyası ile birlikte

FAo

Returns Team, ref. PAS-17-959, BD' DC3, Laagstraat 57, B- 9140

Temse, Belgium adresine gönderin)

2. Seçenek

.
.

işaretleyin) karşllığında yerinde imha edildiğini onaylarım.
Bı.ı duyuru okunup anlaşıldı ve ilgilitüm personele iletildi.
(Bu formu doldurarak lmha Belgesi formu ile birlikte yukarıdaki faks/e-posta aracıIığıyla BD'ye
geri gönderin ve imha kanıtını sunun)

3. Seçenek

.
.

!

EVET, Stokumda etkilenen ürün Var ve ikame ürün yada kredi (aşağıdaki ilgili kutucuğu

!

Stokumda kalmış etkilenen ürün YoK.
Bu duyuru okunup anlaşıldı ve ilgilitüm personele iletildi.

(Bu formu doldurarak yukarıdaki faks/e-posta aracılığıyla BD'ye geri gönderin)

Kuruluş

/

Hastane / Klinik:

Departman (varsa)

Adres:
Posta Kodu

Şehir:

iıgııı xışı
lş Unvanı
iıetışime Geçilecek Telefon
lade / lmha Edilen Adet

imza:

Numarası:

İıetışime Geçilecek E-posta Adresi:

n

:

Kredi

n

iı<ame

Tarih:

Bu form bu işlem sizin hesabınıza kapatılmış kabul edilmeden önce BD PAs'a gei göndeilmelidir.
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irvırın BELGESı
BD Vacutainer@ SSTTM ll Adiance Plus Kan AIma Tüpleri

Katalog Numarası 366882

Eğer etkilenen ürünü imha etmeyi tercih ederseniz, sizden bu formu doldurarak mümkün olan en kısa süre
içinde veya en geç 10 Mart 2017 tarihine kadar burcin.ozsayin@bd.com adresine göndermenizi veya 0
216 680 l6 55 numaraya fakslamanlzı istiyoruz.
Tercihinize bağlı olarak, ikame ürün veya kredi süreçleri başlatılacaktır

lmha Tarihi

Lot Numarası:
Adet
Eklİ kanıtlar:

Tarih:

lmza:.

Bu form, kanıtlarla birlikte, ikame ürün veya kıedi vernıe süreçlerinin başlatılabilıııesi için BD PAS'a geri

göndeilmelidir.
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Ek f : Katalog ve Lot Numarası Yer Bİlgisi
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Raf kutusu
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Plus Blood Collection Tubes
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URGENT: FIELD SAFETY NOTıCE
BD Vacutainer@ SSTTM

1l

-

PAS-17-959

Advance Plus Blood Collection Tubes

Catalogue Number: 366882, Lot Number: 6309990

24th February 2017

Attention:

Medical Device Safety Officer, Risk Manager, Laboratory Director, Head of
Supply Chain, Phlebotomy Manager, Clinical Studies Director, Researchers,
Clinical Pathologists, Nursing Manager.

This letter contains important information which requires your immediate attention.

Details of affected devices and description of the problem:
BD Life Sciences - Preanalytical Systems is issuing a recall for catalogue code 366882,
BD Vacutainer@ SSTrM ll Advance Plus Blood Collection Tubes, lot number 6309990.
Through internal checks, BD has become aware that the labelling for the tube, shelf and case
packs for this lot number have been incorrectly printed with a shelf life of 18 months, as
opposed to the correct 12 month shelf life.

Note: Due to the nature of the issue, there is no impact on patient results obtained with this
device, as it is within its correct '12 month expiry date of the 30th October 2017 and the defect is
related to labelling and not to the performance of the device.

Correct date should read 2017-10-30

ffi'cÜ

:j-Uı.l

ı0ııa+il

Table

1

'tr\

- Affected product details

Catalogue
Number

Product Descripüon

Lot number

lncorrect expİry
date on

Gorrect Expİry

366882

BD Vacutainer@ SSTTM ll Advance
Plus Blood Collection Tubes

6309990

201 8-04-30

2017-10-30

Date

Labe!lİng

This Field Safety Notice only affects the catalogue and lot number in Table
To locate the catalogue and lot number, refer to Appendix 1.
Page 'l of 6

wEU128.1

1.

üBD

Advoncing the
ıvoıId of l'ıeolth

Advice on action to be taken:

Stop use of the affected product and quarantine all stock as soon as possible
Inform appropriate personnel in your organisation to discontinue the use of the affected

a

lot.

Complete and return the acknowledgement form (page 3) as soon as possible or p
later than the 10th of March 2O17 following the instructions, in exchange for

a

replacement product or credit

-)

lf you destroy affected product, the certificate of destruction form (page 4), should also
be sent.

a

Transmission of this Field Safetv Notice
Please maintain awareness of this notice in your organisation for an appropriate period to

ensure effectiveness of the corrective action.

Gontact Reference Person
lf you have any questions about the product please contact your local

BD office on

+

BD representative or the

90 0530 322 39 87 or burcin.ozsayin@bd.com.

BD Life Sciences - Preanalytical Systems is committed to providing quality products to our
customers and we have undertaken appropriate internal corrective actions. We apologise for
the inconvenience this situation may cause.
We confirm that the appropriate regulatory agencies have been informed of these actions.
Yours sincerely,

./
/,[,:]/,- 1, ,
Lorna Darrock

EMEA Regulatory Affairs and Compliance Manager
BD - Preanalytical Systems

Page 2 of 6
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Field Safety Notice Acknowledgement Form
BD Vacutainer@ SSTrM ll Advance Plus Blood Gollection Tubes
Catalogue num ber 366882

Please read in conjunction with Field Safety Notice PAS-17-959 and return form

to

burcin.ozsayin@bd.com or by fax to: 0 216 680 16 55 as soon as possible or no later than the
1Oth of March 2017.

)

n

Option 1

.

o

YES, I have affected product in inventory and will return in exchange for

replacement
product or credit (tick appropriate box below).
This notice has been read and understood and distributed to allappropriate personnel.
(Fill out and return this form to BD at fax/e-mail above and return the product with a copy of this
form to FAO Returns Team, ref. PAS-I7-959, BD, DC3, Laagstraat 57, B- 9140 Temse, Belgium)

Option 2 E
YES, I have affected product in inventory and I confirm that this has been destroyed on site
in exchange for replacement product or credit (tick appropriate box below).
. This notice has been read and understood and distributed to all appropriate personnel.
(Fill out and return this form along with the Ceıtificate of Destruction form, and provide evidence
of destruction, to BD at fax/e-mail above)

.

Option 3

o
ı

!

have NO affected product left in inventory.
This notice has been read and understood and distributed to all appropriate personnel
(Fill out and return this form to BD at fax/e-mail above)
I

Organisation / Hospital/ Clinic
Department

(if appl icable)

Address
Postcode

City:

Contact Name

Job Title

:

Gontact Telephone Number

Quantity Returned

Signature

/

:

Contact E-mail Address

Destroyed

!

Credit

:

!

Replacement

Date

This form must be returned to BD PAS before this action can be considered closed for your account.
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GERTıFıCATE oF DESTRUCTIoN
BD Vacutainer@ SSTrM ll Advance Plus Blood Collection Tubes
Catalogue number 366882

lf you choose to destroy impacted product, you are requested to complete and return this form
to burcin.ozsayin@bd.com or by fax to: 0 216 680 16 55 as soon as possible or no later than
the lOth of March 2017.

Dependent on your choice, replacement product or credit processes will be initiated.

Date of Destruction

Lot number
Quantity
Evidence attached

Signature

Date

:

:

This form, along with evidence, muşt be returned to BD PAS in order for replacement product or issue of credit
procesŞeş to be initiated.

Page 4 of 6

wEU128.'1

üBD

Advoncing the
world of heolth

Appendİx 1: Locatİon of Gatalogue and Lot Number lnformatİon

1.
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Shipping Case
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Plus Blood Collection Tubes

Catalogue
number

366882
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URGENT: FIELD SAFETY NoTıcE

-

PAS-17-959

BD Vacutainer@ SSTTM ll Advance Plus Blood Collection Tubes
Catalogue Number: 366882, Lot Number: 6309990

24th February 2017

Attention:

Distributor

This letter contains important information which requires your İmmediate attention

Details of affected devices and description of the problem:
BD Life Sciences - Preanalytical Systems is issuing a recall for catalogue code 366882,
BD Vacutainer@ SSTrM ll Advance Plus Blood Collection Tubes, lot number 6309990.
Through internal checks, BD has become aware that the labelling for the tube, shelf and case
packs for this lot number have been incorrectly printed with a shelf life of '18 months, as
opposed to the correct 12 month shelf life.

Note: Due to the nature of the issue, there is no impact on patient results obtained with this
device, as it is within its correct 12 month expiry date of the 30th October 2017 and the defect is
related to labelling and not to the performance of the device.

Correct date should read 2017-10-30

@

ö099s

oEffiIfı @

ı0lı{+30

Table

1

- Affected

'ı\

product details

Catalogue
Number

Product Description

Lot number

lncorrect expİry
date on
Labellinq

366882

BD Vacutainer@ SSTrM ll Advance
Plus Blood Collection Tubes

6309990

2018-04-30

Correct Expiry
Date

2017-10-30

This Field Safety Notice only affects the catalogue and lot number in Table
To locate the catalogue and lot number, refer to Appendix 1.
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Advice on action to be taken:
The following actions are required of you:

.

Quarantine all affected stock as soon as possible.

a

ldentify and inform all your customers who receive the above lot and send them a
copy of the attached customer Field Safety Notice (FSN).

a

Verify, through whichever means you deem appropriate, that each of these
customers receives the FSN.

Complete and return the acknowledgement form (page 3) as soon as possible or
2017 followi ng the instructions, in exchange for
no later than the

a

)

replacement product or credit.

lf you destroy affected product, the certificate of destruction form (page 4), should
also be sent.

Maintain all records associated with this FSCA.

Transmission of this Field Safetv Notice
Please distribute this communication to all customers who received the affected lot number of
the BD Vacutainer@ SSTrM ll Advance Plus Blood Collection Tube.
Contact Reference Person
lf you have any questions about the product please contact your local BD representative or the
BD office on 0 216 680 16 55 or burcin.ozsayin@bd.com.

BD Life Sciences - Preanalytical Systems is committed to providing quality products to our
customers and we have undertaken appropriate internal corrective actions. We apologise for
the inconvenİence this situation may cause.
We confirm that the appropriate regulatory agencies have been informed of these actions.
Yours sincerely,

i
ı'i.tit: \/_
.

/t(t'

.,//

..

L,-)/'

t,

Lorna Darrock

EMEA Regulatory Affairs and Compliance Manager
BD - Preanalytical Systems
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Field Safety Notice Acknowledgement Form
BD Vacutainer@ SSTTM ll Advance Plus Blood Collection Tubes
Gatalogue num ber 366882

Please read in conjunction with Field Safety Notice PAS-17-959 and return form

to

burcin.ozsayin@bd.com or by fax to: 0 216 680 16 55 as soon as possible or no later than the
't Oth of March 2017.

)

E

Option 1

.
ı

YES, I have affected product in inventory and will return in exchange for

replacement
product or credit (tick appropriate box below).
This notice has been read and understood and distributed to all affected customers.
(Fill out and return this form to BD at fax/e-mail above and return the product with a copy of this
form to FAO Returns Team, ref. PAS-17-959, BD, DC3, Laagstraat 57, B- 9140 Temse, Belgium)

Option 2 E
. YES, I have affected product in inventory and I confirm that this has been destroyed on site

o

in exchange for replacement product or credit (tick appropriate box below).

This notice has been read and understood and distributed to all affected customers.

(Fill out and return this form along with the Ceıtificate of Destruction form, and provide evidence
to BD at fax/e-mail above)

of destruction,

fl

Option 3

.
ı

have NO affected product left in inventory.
This notice has been read and understood and distributed to all affected customers.
(Fill out and return this form to BD at fax/e-mail above)
I

Company

Address

:

Postcode

City

Contact Name

Job Title

:

Contact E-mailAddress

Contact Telephone Number

Quantity Returned / Destroyed

Signature

:

:

E
Date

Credit

!

Replacement

:

This form must be returned to BD PAS before this action can be considered closed for your account.
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GERTIFıCATE oF DEsTRUcTıoN
BD Vacutaineı@ SSTTM ll Advance Plus Blood Collection Tubes
Catalogue number 366882

a

lf you choose to destroy impacted product, you are requested to complete and return this form
to burcin.ozsayin@bd.com or by fax to: 0 216 680 16 55 as soon as possible or no laterthan
the 10th of March 2017.

Dependent on your choice, replacement product or credit processes will be initiated.

Date of Destruction

:

Quantity
Evidence attached

Sİgnature
\

:

:

Date

This form, along with evidence, must be returned to BD PAS in order for replacement product or issue of credit
processes to be initiated.
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Appendix 1: Location of Catalogue and Lot Number lnformation

1.

Unit
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o

Catalogue
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2.

Shelf Carton

Catalogue
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3.

s

Shİppİng case

goVocutqİner'
SsTTt'lI Advonce
Plus Blood Collection Tubes

Catalogue
number

o

365882

C
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