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Om: Andragende 0637/2008 af Pawel Szczepanski, polsk statsborger, og 1 
medunderskriver, om sikre engangssprøjter

1. Sammendrag

Andrageren, der er ansat på "Poznan University of Medical Science", understreger, at trods de 
medicinske fremskridt og samarbejdet inden for rammerne af HELICS (overvågningsnet for 
infektioner forårsaget i sundhedssektoren) er iatrogene infektioner stadigvæk et alvorligt 
problem i hele verden. Han påpeger i den forbindelse, at en af årsagerne hertil, er 
engangssprøjter, hvis udformning muliggør smitteoverførsel. Under henvisning til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 om oprettelse af et europæisk center for 
forebyggelse af og kontrol med sygdomme og bestemmelserne om centrets opgaver anmoder 
han derfor Europa-Parlamentet om at foranledige, at dette alvorlige problem for den offentlige 
sundhed bliver taget op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Andragerne hævder, at der er en designfejl ved engangssprøjter. Den påståede fejl vedrører 
sprøjter, hvor stemplets diameter er lig med eller lidt mindre (med omkring 0,1-0,2 mm) end 
sprøjtecylinderens indvendige diameter. Denne type konstruktion gør det, ifølge andragerne, 
muligt for stemplet at berøre sprøjtecylinderens indvendige sterile overflade. Andragerne 
hævder, at det, når der forberedes injektioner med opløselig medicin (f.eks. antibiotika), er 
nødvendigt at bevæge stemplet op og ned flere gange. Når det gøres, kan det ske, at stemplet 
trækkes ud og forurenes, f.eks. ved at det bliver berørt af en hånd. Hvis det forurenede 
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stempel skubbes ind i cylinderen igen, forurener dette cylinderens indvendige overflade, som 
så forurener lægemidlet i sprøjten. Andragerne hævder, at dette kan føre til overførsel af bl.a. 
hepatitis C-virusset (HCV).

Andragerne siger, at de har præsenteret sagen for de polske myndigheder uden held. De 
opfordrer nu Europa-Parlamentet til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at trække de 
fejlbehæftede sprøjter tilbage fra handelen i EU-lande.

Bemærkninger

Andragendet kunne forstås bogstaveligt som en opfordring til tilbagetrækning af produkter.
Det skal imidlertid bemærkes, at det kun er medlemsstaterne, der kan trække potentielt farlige 
medicinsk udstyr tilbage fra markedet. Medlemsstaterne har ansvaret for dette i henhold til 
artikel 8 og 14b i direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger. Hvis det forstås på denne 
måde, er Europa-Parlamentet og andre europæiske institutioner ikke de rette at henvende sig 
til. Ingen af dem har beføjelse til at træffe de krævede foranstaltninger. Hvis den påståede 
risiko findes, er det op til medlemsstaterne at træffe foranstaltninger.

Andragendet kunne også fortolkes som en opfordring til en ændring af EU-lovgivning for at 
hindre denne type infektion. Dette ville være berettiget, hvis den nuværende EU-lovgivning 
ikke tilstrækkeligt dækkede den risiko, der er beskrevet i andragendet. Den nuværende EU-
lovgivning dækker imidlertid denne risiko tilstrækkeligt. I punkt 7.2 i bilag I til direktiv 
93/42/EØF anføres: "Anordningerne skal konstrueres, fremstilles og emballeres på en sådan 
måde, at den risiko, som kontaminerende stoffer og reststoffer udgør for det personale, der 
deltager i transporten, oplagringen og anvendelsen af anordningerne, samt for patienterne, 
mindskes mest muligt i overensstemmelse med produktets formål." Endvidere indeholder 
punkt 13.1. i samme bilag bestemmelser om de oplysninger, der skal leveres om sikker 
anvendelse. Da det er umuligt at lovgive med særlige krav for adskillige tusind forskellige 
medicinske anordninger, kan EU ikke opstille mere konkrete krav for hver enkelt af 
produkttyperne. EU kan derfor ikke gøre mere på lovgivningsniveau.

Andragendet kunne endvidere forstås som en opfordring til en ændring af den relevante 
harmoniserede standard, for så vidt udviklingen af harmoniserede standarder finder sted under 
EU's kontrol. Kommissionens tjenestegrene har kontrolleret indholdet af den gældende 
standard, som er EN ISO 7886-1:1997 "Sterile hypodermic syringes for single use – Part 1: 
Syringes for manual use (ISO 7886-1:1993, including Technical Corrigendum 1:1995)". Det 
fremgår af standardens punkt 12.1, at det ikke bør være muligt nemt at trække stemplet helt 
ud af cylinderen. Der er således taget hensyn til hovedkravet om beskyttelse mod kontakt 
mellem hånden og den sterile del af stemplet i standarden. På samme måde kræves der i punkt 
16.3. f) oplysninger til håndtering, oplagring og transport af indholdet (i emballagen) fra 
producenten. Derfor er det, som kan gøres på standardiseringsniveau, generelt gjort.
Kommissionens tjenestegrene vil ikke desto mindre opfordre det relevante 
standardiseringsorgan CEN til ved næste revision af standarden at undersøge, om det er 
hensigtsmæssigt at tilføje en yderligere sætning til det tilfælde, hvor stemplet trækkes ud af 
sprøjtens cylinder.

Kommissionens tjenestegrene anerkender, at kontakten mellem den sundhedsprofessionelles 
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hånd og sprøjtens stempel muligvis kunne være en kilde til kontaminering med håndbåret 
infektion (stafylokokinfektion). Kommissionen er derfor ved at udarbejde en meddelelse fra 
Kommissionen om en henstilling fra Rådet om patientsikkerhed, herunder forebyggelse og 
kontrol af sygehusinfektioner, som bl.a. anbefaler medlemsstater at indføre specifikke 
foranstaltninger til forebyggelse og kontrol af sygehusinfektioner.

Det er imidlertid meget usandsynligt, at den utilstrækkelige brug af sprøjten som beskrevet af 
andragerne vil føre til infektion med hepatitis C-virus (HCV). HCV spredes primært ved 
direkte kontakt med blod fra mennesker. Overførsel via blodtransfusioner, der ikke er screenet 
for HCV-infektion, gennem genanvendelse af utilstrækkeligt steriliserede nåle, sprøjter eller 
andet medicinsk udstyr, eller gennem deling af nåle blandt narkotikamisbrugere, er 
veldokumenteret. Andre overførselsmåder, som f.eks. praksisser med at anvende perkutane 
procedurer, kan indtræffe, hvis der anvendes utilstrækkeligt steriliseret udstyr. HCV spredes 
ikke ved tilfældig kontakt (1). Alle rapporterede tilfælde af krydskontaminering med HCV i 
sundhedstjenestemiljøer er forbundet med kirurgi eller usikre injektionspraksisser (genbrug af 
injektionsmateriale eller kontaminering af hætteglas med flere doser) (2,3,4,5,6,7). Problemet 
med kontaminering med HCV er derfor forbundet med kontakt med blod eller andre 
kropsvæsker, ikke med hænder, og kunne derfor undgås ved passende adfærd fra 
sundhedspersonalets side.

Konklusion

Der er ikke behov for handling på EU-institutionsplan. Hensigtsmæssigheden af en sætning, 
der forpligter producenter til at advare brugere mod at skubbe en sprøjtes stempel tilbage i 
cylinderen, når den først har været ude, vil blive undersøgt af det ansvarlige 
standardiseringsorgan, som er CEN. Det er op til medlemsstaterne at kontrollere, om 
individuelle sprøjter, der er markedsført, opfylder de juridiske krav og er sikre. Enhver form 
for handling, der er beskrevet her, vil ikke løse problemet med kontaminering med HCV, som 
er forbundet med kontakt med blod eller andre kropsvæsker.
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