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Datum: 29 mei 2015 

Ref.: 50050743 
 

VEILIGHEIDSBULLETIN 
                                                                                      
Commerciële naam van het product: ProcedurePak® 

Soort actie:    Terugzending van het hulpmiddel/Advies 
T.a.v.:     Manager OK, distributeur 
 
Details over betrokken producten:  Zie meegeleverde lijst 
 
Beschrijving van het probleem:  
Mölnlycke Health Care heeft geconstateerd dat wegens een logistieke fout een heel beperkt aantal 
van onze ProcedurePak®-trays naar een verkeerde sterilisatiecyclus is gestuurd. Er is geen risico op 
een verminderde steriliteit. De drukgrenzen van deze foutieve cyclus kan echter wel een risico op 
lange termijn betekenen voor de stabiliteit en de houdbaarheid van sommige componenten die 
opgenomen zijn in de betrokken ProcedurePak®-trays. 
 
Acties die door de gebruiker moeten worden ondernomen:  

1. Identificeer en isoleer alle betreffende, ongebruikte exemplaren van het product binnen uw 
instelling.  

2. Vul het bijgevoegde bevestigingsformulier in en stuur het volgens de instructies terug. Deze 
stap is vereist ter bevestiging van ontvangst van onze communicatie met alle klanten. 

3. Stuur het bijgevoegde antwoordformulier terug, zelfs als u geen van de betrokken producten 
in voorraad hebt.  

4. Als u een betreffend product naar andere zorginstellingen hebt doorgestuurd, stuur dan een 
kopie van deze brief door en fax de betreffende lotnummers die naar die instellingen zijn 
gestuurd terug. 

5. Mölnlycke Health Care zal een terugzending en vervanging regelen voor de producten die u 
in uw instelling hebt.  

 
 
Neem contact op met uw plaatselijke klantenafdeling van Mölnlycke Health Care of met uw Account 

Manager als u vragen hebt met betrekking tot of zich zorgen maakt over dit bericht. U kunt ook 

contact opnemen met: 

Vigilance:  Thomas Pettersson (vigilance@Mölnlycke.com) of +46 (0)31 722 33 89 

Mölnlycke Health Care bevestigt ook dat de betreffende regelgevende instantie van dit bulletin op de 

hoogte is gesteld. U kunt erop vertrouwen dat een hoog niveau van veiligheid en kwaliteit onze 

grootste prioriteit heeft. Hebt u nog vragen, neem dan onmiddellijk contact met ons op. 

Hoogachtend,  

    

   

                  Thomas Pettersson        Caroline Allen          

Global Vigilance Manager                  Global Director of Regulatory Affairs

mailto:vigilance@molnlycke.com
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VUL DIT FORMULIER IN EN STUUR HET TERUG NAAR: 

Thomas Pettersson, Global Vigilance Manager 
Mölnlycke Health Care,  
Box 130 80, SE-402 52 
Göteborg, Zweden 
 
Fax: +46 31 722 34 00 
E-mail: vigilance@Mölnlycke.com 
 
Ref. - 50050743 

Productcode  Lotnummer Hoeveelheid in quarantaine geplaatst 

(stuks / trays) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 NAAM:   ___________________________________________________ 

 FUNCTIE:   ___________________________________________________ 

 E-MAILADRES:   ___________________________________________________ 

 

 HANDTEKENING:  ____________________________________________________ 

 DATUM:   ____________________________________________________ 

 ZIEKENHUIS/INSTELLING: __________________________________________________ 
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 TELEFOONNUMMER CONTACTPERSOON ZIEKENHUIS: _______________________ 


