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undertecknad av ytterligare en person, om säkra engångssprutor

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som är anställd på ”Poznan University of Medical Science”, understryker att 
iatrogena infektioner trots de medicinska framstegen och samarbetet inom ramen för Helics 
(övervakningsnätverk för sjukhusinfektioner) fortfarande är ett stort problem i hela världen. I 
samband med detta påpekar han att en av orsakerna till detta är engångssprutor vars 
utformning möjliggör smittspridning. Han hänvisar till Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 851/2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och 
kontroll av sjukdomar och bestämmelserna om centrumets uppgifter och uppmanar 
Europaparlamentet att se till att detta allvarliga folkhälsoproblem tas upp till behandling.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 16 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

Framställarna hävdar att engångssprutorna är felaktigt konstruerade. Det påstådda felet gäller 
sprutor där kolvens diameter är lika med eller något mindre (omkring 0,1–0,2 mm) än 
sprutcylinderns inre diameter. Enligt framställarna innebär den här konstruktionen att kolven 
kan snudda vid sprutcylinderns inre sterila yta. Framställarna hävdar att det är nödvändigt att 
föra kolven upp och ned ett antal gånger när man förbereder injektioner med 
läkemedelslösningar (t.ex. antibiotika). Då finns det en risk för att kolven dras ut och 
kontamineras, t.ex. genom att den vidrörs av en hand. Om den kontaminerade kolven trycks in 
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i cylindern igen kontamineras cylinderns insida, vilken i sin tur kontaminerar läkemedlet inuti 
sprutan. Framställarna hävdar att detta bl.a. kan leda till att hepatit C-virus (HCV) överförs.

Framställarna förklarar att de förgäves har lagt fram problemet för de polska myndigheterna. 
Nu uppmanar de Europaparlamentet att vidta de åtgärder som krävs för att dra in de felaktiga 
sprutorna från försäljning i EU-länder.

Anmärkningar 

Framställningen kan bokstavligen uppfattas som en uppmaning om att dra tillbaka produkter 
från marknaden. Det måste dock påpekas att det endast är medlemsstaterna som är behöriga 
att dra tillbaka potentiellt skadliga medicintekniska produkter från marknaden. Detta är 
medlemsstaternas ansvar i enlighet med artiklarna 8 och 14 b i direktiv 93/42/EEG om 
medicintekniska produkter. Om framställningen uppfattas på detta sätt är varken 
Europaparlamentet eller de övriga EU-institutionerna rätt instans att vända sig till. Ingen av 
dem har befogenheter att vidta de begärda åtgärderna. Även om de påstådda riskerna finns är 
det upp till medlemsstaterna att vidta åtgärder.

Framställningen skulle också kunna uppfattas som en begäran om ändring av 
EU-lagstiftningen för att förhindra den här typen av infektion. Detta skulle vara berättigat om 
den nuvarande EU-lagstiftningen inte på ett tillfredsställande sätt täckte den risk som beskrivs 
i framställningen. Men den nuvarande EU-lagstiftningen täcker faktiskt denna risk på ett 
tillfredsställande sätt. I bilaga I avsnitt 7.2 till direktiv 93/42/EEG anges följande: 
”Produkterna skall konstrueras, tillverkas och förpackas på ett sådant sätt att de risker som 
föroreningar och restsubstanser utgör minimeras för patienterna och för de personer som 
transporterar, lagrar och använder produkten för sitt avsedda ändamål.” I avsnitt 13.1 i samma 
bilaga finns dessutom bestämmelser om vilka upplysningar som ska lämnas för att produkten 
ska kunna användas på ett säkert sätt. Eftersom det är omöjligt att lagstifta om särskilda krav 
för flera tusen olika medicintekniska produkter, kan EU inte inrätta mer konkreta krav för 
varje produkttyp. EU kan alltså inte göra mer på lagstiftningsnivå.

Framställningen skulle också kunna uppfattas som ett krav på en ändring av den berörda 
harmoniserade standarden eftersom harmoniserade standarder utvecklas under EU:s 
överinseende. Kommissionens tjänsteavdelningar har kontrollerat innehållet i den tillämpliga 
standarden, dvs. EN ISO 7886-1:1997, Sterila injektionssprutor för engångsbruk – Del 1: 
Sprutor för manuellt bruk (ISO 7886-1:1993, med teknisk rättelse 1:1995). I avsnitt 12.1 i 
standarden står det att det inte bör vara möjligt att lätt dra ut kolven fullständigt från 
cylindern. Det främsta kravet för skydd mot kontakt mellan hand och den sterila delen av 
kolven beaktas alltså i standarden. I avsnitt 16.3 f krävs det dessutom att tillverkaren ska 
lämna upplysningar om hantering, lagring och transport av innehållet (i förpackningen). På
standardiseringsnivå har man alltså i stort sett redan gjort vad som går att göra. 
Kommissionens tjänsteavdelningar kommer ändå att uppmana det berörda 
standardiseringsorganet CEN att vid nästa översyn av standarden undersöka om det är 
lämpligt att lägga till en extra mening om vad som krävs när kolven har dragits ut ur 
sprutcylindern.

Kommissionens tjänsteavdelningar inser att kontakt mellan vårdgivarens hand och 
sprutkolven kan utgöra en kontamineringskälla för handburna infektioner (stafylokock-
infektion). Därför håller kommissionen på att utarbeta ett meddelande och ett förslag till 
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rådets rekommendation om patientsäkerhet, inklusive förebyggande och kontroll av 
infektioner i samband med vård, där medlemsstaterna bl.a. ska rekommenderas att införa 
särskilda åtgärder för att förebygga och kontrollera infektioner i samband med vård.

Det är dock extremt osannolikt att den felaktiga användning av sprutor som beskrivs av 
framställarna skulle leda till infektion av hepatit C-virus (HCV). HCV sprids främst genom 
direktkontakt med människoblod. Överföring genom blodtransfusioner som inte har 
kontrollerats för HCV-infektion, återanvändning av otillräckligt steriliserade nålar, sprutor 
eller andra medicintekniska produkter, eller genom att narkotikamissbrukare delar sprutor, är 
väl dokumenterat. Andra överföringsvägar, t.ex. vid behandlingar där perkutana metoder 
används kan förekomma om otillräckligt steriliserad utrustning används. HCV sprids inte 
genom vardagliga kontakter (1). Alla rapporterade fall av korskontaminering med HCV i 
vårdsammanhang gäller kirurgi eller osäkra injektionsmetoder (återanvändning av 
injektionsmaterial eller kontaminering av flerdosbehållare) (2, 3, 4, 5, 6, 7). Problemet med 
kontaminering av HCV gäller alltså kontakt med blod eller andra kroppsvätskor, inte med 
händer och bör därför gå att undvika genom lämpligt beteende hos vårdpersonalen.

Slutsatser

Det krävs inga åtgärder från EU-institutionernas sida. Det ansvariga standardiseringsorganet
CEN kommer att undersöka om det bör införas en mening som förelägger tillverkare att 
avråda användare från att återinföra en sprutkolv i cylindern om den har dragits ut helt och 
hållet. Det är upp till medlemsstaterna att kontrollera om enskilda sprutor som släpps ut på
marknaden uppfyller de rättsliga kraven och är säkra. Ingen av de åtgärder som beskrivs här 
kan lösa problemet med kontaminering med HCV, som hör ihop med kontakt med blod eller 
andra kroppsvätskor.
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