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Recolha de Produto

Recolha de Produto
 

A 31/07/2018 iniciámos em Portugal a recolha de lotes específicos de preservativos Durex Real Feel 12
unidades e Durex Sem Látex 12 unidades (feitos de poliisopreno, sem látex).

Esta recolha não abrange outros produtos da Durex.

Sobre a recolha
A segurança dos nossos consumidores está sempre em primeiro lugar, o que se reflete nos nossos rigorosos
padrões de qualidade. Recentemente, identificámos que um número limitado dos preservativos Durex Real
Feel 12 unidades e Durex Sem Látex 12 unidades fabricados no início deste ano não estão a passar pelos
nossos rigorosos testes de durabilidade até ao termo do prazo de validade.

Os nossos testes evidenciaram que alguns lotes que se encontram atualmente comercializados em Portugal
não passam os requisitos para a pressão de rutura relativos ao final do prazo de validade para o produto. A
validade dos lotes afetados encontra-se entre Dezembro de 2020 e Março de 2021.  

Os nossos preservativos têm como propósito providenciar um método de contraceção e prevenir a
transmissão de infeções sexualmente transmissíveis (DSTs) através de uma barreira sem látex que oferece
um benefício para os consumidores sensíveis ao látex.

Apenas para os lotes de preservativos afetados por esta questão, poderá haver um aumento no número de
preservativos que rompem durante a aplicação ou uso. Por favor, ler sempre a rotulagem que refere “Consulte
o médico ou farmacêutico: se o preservativo romper ou verter durante o uso (no máximo nas 72h seguintes)”.

Não existe uma preocupação imediata na segurança dos consumidores e apenas um número limitado de lotes
se encontrar afetado. Não obstante, ao trabalhar de perto com as autoridades competentes relevantes, como
o Infarmed, decidimos recolher os preservativos sem látex Durex Real Feel 12 unidades e Durex Sem Látex
12 unidades que pertençam aos seguintes lotes:
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Lotes Durex Real Feel 12 unidades afetados:  
1000433146 (Validade: 01-2021)  
1000431672 (Validade: 01-2021)  
1000461535 (Validade: 02-2021)  
1000416204 (Validade: 12-2020)  
1000444370 (Validade: 02-2021)  
1000382341 (Validade: 12-2020)  
1000444367 (Validade: 02-2021)

Lotes Durex Sem Látex 12 unidades afetados:  
1000483802 (Validade: 03-2021)

Os números dos lotes e os prazos de validade estão identificados na parte inferior da embalagem e no
invólucro de cada preservativo, conforme ilustrado nas imagens abaixo.

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte a Linha de Apoio ao Consumidor Durex: 808 203 300 –
funcionamento 24h/d. Atendimento personalizado: dias úteis das 9-17h. Pedimos desculpa pelo incómodo que
possamos ter causado.

Esta recolha afeta especificamente os lotes listados acima e não abrange qualquer outro produto da Durex.

Devoluções e reembolsos
Se adquiriu preservativos Durex Real Feel 12 unidades e Durex Sem Látex 12 unidades que pertençam aos
lotes acima identificados, pode devolver os produtos diretamente à Durex de forma gratuita contactando a a
Linha de Apoio ao Consumidor Durex: 808 203 300 – funcionamento 24h/d. Atendimento personalizado: dias
úteis das 9-17h.

Em alternativa, pode proceder à devolução das embalagens no local onde adquiriu mediante o comprovativo
de compra, ou então em qualquer Farmácia caso não tenha o comprovativo de compra.

FAQs  
1.  Qual é exatamente o problema com estes preservativos?

A segurança dos nossos consumidores está sempre em primeiro lugar, o que se reflete nos nossos rigorosos
padrões de qualidade. Recentemente, identificámos que um número limitado dos preservativos Durex Real
Feel 12 unidades e Durex Sem Látex 12 unidades fabricados no início deste ano não estão a passar pelos
nossos rigorosos testes de durabilidade dentro do prazo de validade.
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Os nossos testes evidenciaram que alguns lotes que se encontram atualmente comercializados em Portugal
não passam os requisitos para a pressão de rutura relativos ao final do prazo de validade para o produto. A
validade dos lotes afetados encontra-se entre Dezembro de 2020 e Março de 2021.  

Os nossos preservativos têm como propósito providenciar um método de contraceção e prevenir a
transmissão de infeções sexualmente transmissíveis (DSTs) através de uma barreira sem látex que oferece
um benefício para os consumidores sensíveis ao látex.

Apenas para os lotes de preservativos afetados por esta questão, poderá haver um aumento no número de
preservativos que rompem durante a aplicação ou uso. Por favor, ler sempre a rotulagem que refere “Consulte
o médico ou farmacêutico: se o preservativo romper ou verter durante o uso (no máximo nas 72h seguintes)”.

Não existe uma preocupação imediata na segurança dos consumidores e apenas um número limitado de lotes
se encontrar afetado. Não obstante, ao trabalhar de perto com as autoridades competentes relevantes, como
o Infarmed, decidimos recolher os preservativos sem látex Durex Real Feel 12 unidades e Durex Sem Látex
12 unidades que pertençam aos seguintes lotes:

Lotes Durex Real Feel 12 unidades afetados:  
1000433146 (Validade: 01-2021)  
1000431672 (Validade: 01-2021)  
1000461535 (Validade: 02-2021)  
1000416204 (Validade: 12-2020)  
1000444370 (Validade: 02-2021)  
1000382341 (Validade: 12-2020)  
1000444367 (Validade: 02-2021)

Lotes Durex Sem Látex 12 unidades afetados:  
1000483802 (Validade: 03-2021)

Nenhum outro produto da Durex está afetado. 

2. Comprei uma embalagem mas não me recordo onde. Posso devolver diretamente à Durex?

Claro.

Se adquiriu preservativos Durex Real Feel 12 unidades e/ou Durex Sem Látex 12 unidades que pertençam
aos lotes abaixo identificados, pode devolver os produtos diretamente à Durex de forma gratuita contactando
a Linha de Apoio ao Consumidor Durex: 808 203 300 – funcionamento 24h/d. Atendimento personalizado:
dias úteis das 9-17h.

Em alternativa, poderá dirigir-se a qualquer Farmácia caso não tenha o comprovativo de compra.

Lotes Durex Real Feel 12 unidades afetados:  
1000433146 (Validade: 01-2021)  
1000431672 (Validade: 01-2021)  
1000461535 (Validade: 02-2021)  
1000416204 (Validade: 12-2020)  
1000444370 (Validade: 02-2021)  
1000382341 (Validade: 12-2020)  
1000444367 (Validade: 02-2021)

Lotes Durex Sem Látex 12 unidades afetados:  
1000483802 (Validade: 03-2021)

3. Comprei uma embalagem mas já usei alguns dos preservativos. Devo devolver os restantes?
Receberei o reembolso?

Sem problema.
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Se adquiriu preservativos Durex Real Feel 12 unidades e/ou Durex Sem Látex 12 unidades que pertençam
aos lotes abaixo identificados, pode devolver os produtos diretamente à Durex de forma gratuita contactando
a Linha de Apoio ao Consumidor Durex: 808 203 300 – funcionamento 24h/d. Atendimento personalizado:
dias úteis das 9-17h.

Em alternativa, pode proceder à devolução das embalagens no local onde adquiriu mediante o comprovativo
de compra, ou então em qualquer Farmácia caso não tenha o comprovativo de compra.

Lotes Durex Real Feel 12 unidades afetados:  
1000433146 (Validade: 01-2021)  
1000431672 (Validade: 01-2021)  
1000461535 (Validade: 02-2021)  
1000416204 (Validade: 12-2020)  
1000444370 (Validade: 02-2021)  
1000382341 (Validade: 12-2020)  
1000444367 (Validade: 02-2021)

Lotes Durex Sem Látex 12 unidades afetados:  
1000483802 (Validade: 03-2021)

4. Deitei a embalagem fora. Como posso saber se tenho o produto afetado?

Estamos a recolher os preservativos Durex Real Feel 12 unidades e Durex Sem Látex 12 unidades dos lotes
abaixo referidos.

Encontrará o número do lote na parte inferior da embalagem e no invólucro de cada preservativo.

Lotes Durex Real Feel 12 unidades afetados:  
1000433146 (Validade: 01-2021)  
1000431672 (Validade: 01-2021)  
1000461535 (Validade: 02-2021)  
1000416204 (Validade: 12-2020)  
1000444370 (Validade: 02-2021)  
1000382341 (Validade: 12-2020)  
1000444367 (Validade: 02-2021)

Lotes Durex Sem Látex 12 unidades afetados:  
1000483802 (Validade: 03-2021)
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5. Usei esta gama de preservativos recentemente – estou em segurança?

Não há qualquer razão para se preocupar. Os preservativos Durex Real Feel 12 unidades e Durex Sem Látex
12 unidades são seguros quando usados conforme as instruções. Estamos a pedir especificamente que nos
devolvam, os preservativos Durex Real Feel 12 unidades e Durex Sem Látex 12 unidades pertencentes aos
lotes abaixo referidos e que deixem de os utilizar.

Lotes Durex Real Feel 12 unidades afetados:  
1000433146 (Validade: 01-2021)  
1000431672 (Validade: 01-2021)  
1000461535 (Validade: 02-2021)  
1000416204 (Validade: 12-2020)  
1000444370 (Validade: 02-2021)  
1000382341 (Validade: 12-2020)  
1000444367 (Validade: 02-2021)

Lotes Durex Sem Látex 12 unidades afetados:  
1000483802 (Validade: 03-2021)

Se ainda assim mantiver a preocupação, teremos toda a disponibilidade para receber os seus outros
preservativos sem látex da Durex. Por favor devolva todos os produtos não usados e teremos todo o gosto em
devolver-lhe o valor da embalagem original.

6. Sou alérgico ao látex, que outros preservativos posso usar?

Temos vários preservativos sem látex disponíveis no mercado. Estamos apenas a recolher um número
específico de lotes dos preservativos Durex Real Feel 12 unidades e Durex Sem Látex 12 unidades. Todos os
outros lotes são seguros quando usados de acordo com as instruções.

7. Como posso devolver os preservativos? E como serei recompensado?

Se adquiriu preservativos Durex Real Feel 12 unidades e Durex Sem Látex 12 unidades que pertençam aos
lotes abaixo identificados, pode devolver os produtos diretamente à Durex de forma gratuita contactando a
Linha de Apoio ao Consumidor Durex: 808 203 300 – funcionamento 24h/d. Atendimento personalizado: dias
úteis das 9-17h.

Em alternativa, pode proceder à devolução das embalagens no local onde adquiriu mediante o comprovativo
de compra, ou então em qualquer Farmácia caso não tenha o comprovativo de compra.

Lotes Durex Real Feel 12 unidades afetados:  
1000433146 (Validade: 01-2021)  
1000431672 (Validade: 01-2021)  
1000461535 (Validade: 02-2021)  
1000416204 (Validade: 12-2020)  
1000444370 (Validade: 02-2021)  
1000382341 (Validade: 12-2020)  
1000444367 (Validade: 02-2021)

Lotes Durex Sem Látex 12 unidades afetados:  
1000483802 (Validade: 03-2021)

Última atualização da informação: 31/07/2018
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Os preservativos Durex são dispositivos médicos de uso único e para fins contracetivos. Durex Play Lubrificantes e Durex Play Geles de
Massagem são dispositivos médicos que suavizam a secura vaginal e os incómodos íntimos e são compatíveis com preservativos, no

entanto não são contracetivos e não contêm espermicida. Leia atentamente a rotulagem e as instruções de utilização. Se sentir irritação ou
desconforto interrompa o seu uso. Em caso de persistência dos sintomas, consulte o seu médico. Em caso de sensibilidade ao látex
consulte o seu médico antes de utilizar os preservativos. Evite o contacto com os olhos. Se necessitar de lubrificação adicional com

excessiva frequência, consulte o seu médico. Os preservativos Durex Placer Prolongado e Durex Mutual Clímax não devem ser utilizados
quando qualquer dos parceiros sofrer de problemas respiratórios. Nenhum método contracetivo garante 100% de prevenção de uma

gravidez ou transmissão de DST’s.

(htt // b )

Social Media

 (https://www.facebook.com/discoverRB)  (https://twitter.com/discoverRB)  (http://www.youtube.com/RBworldwide) 

(https://www linkedin com/company/discoverrb)

(/)

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.durex.pt/recolha-de-produto/
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.durex.pt/recolha-de-produto/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.durex.pt/recolha-de-produto/&media=&description=
http://www.tumblr.com/share/link?url=http://www.durex.pt/recolha-de-produto/
https://www.rb.com/
https://www.facebook.com/discoverRB
https://twitter.com/discoverRB
http://www.youtube.com/RBworldwide
https://www.linkedin.com/company/discoverrb
http://www.durex.pt/

