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Arrow International Inc. (“Arrow”). 

Per adres Teleflex, 

IDA Business & Technology Park 

Dublin Road, Athlone 

Co. Westmeath, Ierland 

 

15 APR 2014 
 

DRINGEND - VEILIGHEIDSINSTRUCTIE 
 

Arrow International 

TYPE MAATREGEL: Terugroeping 

ARROW REFERENTIE: RD1402-001 

COMMERCIËLE NAAM VAN DE GETROFFEN PRODUCTEN: 

PSI-kits, multilumen-/PSI-kits, CVC-/PSI-kits 

Material Batch Material Batch Material Batch Material Batch 

AD-09903 71F13G0264 AK-09903-S RF3064956 BR-99703 71F13G1079 LU-09903 71F13H0579 

AD-09903 71F13H1023 ASK-09903-BW 23F13G0168 BR-99703 71F13H1028 NL-09903-S 23F13G0630 

AD-09903-S 71F13J0497 ASK-09903-BW 23F13G0810 BR-99703 71F13J0045 NR-09903-S 23F13G0180 

AK-09903-A 23F13G0162 ASK-09903-CMC 23F13G0343 CDC-09903-1A 23F13G0642 SE-15854-L 71F13G0289 

AK-09903-J 23F13G0400 ASK-09903-CMC RF3064673 CDC-09903-1A RF3065316 SG-09903 71F13G0231 

AK-09903-JJ 71F13H0567 ASK-09903-NKC 23F13G0336 DE-S22853-KOB 71F13J0941 SG-09903 71F13G0499 

AK-09903-JJ 71F13H1139 ASK-09903-TJ 23F13G0567 HL-15703-SK 71F13G0205 SG-09903 71F13H0238 

AK-09903-JJ 71F13J0443 BB-09903-C 71F13G0263 HL-15703-SK 71F13H0192 SG-09903 71F13H1099 

AK-09903-JJ 71F13K0012 BB-09903-C 71F13G1174 HL-15703-SK 71F13H0882 SG-09903 71F13J0212 

AK-09903-LFSP RF3065449 BB-09903-C 71F13H0178 HL-15703-SK 71F13J0134 SI-09903-E RF3064710 

AK-09903-S 23F13G0204 BB-09903-C 71F13H1142 LU-09903 71F13G0270 SI-09903-E RF3064915 

AK-09903-S 23F13H0195 BE-S25854-SEL 71F13G0731 LU-09903 71F13G0760 SU-09903-C 71F13G0765 

AK-09903-S RF3064511 BR-09903-S 71F13J0043 LU-09903 71F13H0206 

   

Geachte klant, 
 

1. Bijzonderheden over de getroffen instrumenten 

Arrow International, Inc. (‘Arrow’) heeft een vrijwillige terugroeping doen uitgaan voor de hierboven 

vermelde productcodes. 

2. Beschrijving van het probleem 

Arrow roept de hierboven vermelde producten terug vanwege beschadiging van de tip, 

geconstateerd bij een interne inspectie bij Teleflex, aan de dilatatortip van de percutane 

hulsintroducer die is opgenomen in de hierboven vermelde kits. Een beschadigde tip zou vaatletsel 

kunnen veroorzaken. 

3. CORRIGERENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: 

   ADVIES OVER DE MAATREGELEN DIE HET MEDISCH PERSONEEL MOET NEMEN 

1. Wij vragen u uw voorraad van het product te controleren dat is opgenomen in de doelstelling van 

deze veiligheidsactie. Gebruikers dienen te stoppen met het gebruik en distributie van de voorraad 

met het betreffende product en het onmiddellijk in afzondering te brengen. 

2. Als u geen voorraad hebt van de producten waarop deze veldactie betrekking heeft, zoals opgenomen 

in de bovenstaande tabel, kruis dan het toepasselijke vakje aan op het bevestigingsformulier  

(zie Bijlage 1) en stuur het formulier terug naar het erin vermelde faxnummer of e-mailadres. 
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3. Als u wel voorraad hebt van het betreffende product zoals opgenomen in de bovenstaande tabel, 
kruis dan het toepasselijke vakje aan op het bevestigingsformulier (zie Bijlage 1).  
Vul ‘Bijlage 1’ volledig in voor alle producten die u in bezit hebt en die u beheert. Stuur dit formulier 
onmiddellijk terug naar de Klantendienst. 

4. De klantendienst zal U telefonisch contacteren om u het retournummer mee te delen en stuurt U ook 

de retourzendnota op die bij de goederen moet gevoegd worden. Teleflex zal een afhaling 

organiseren. Gelieve duidelijk op de verpakking het retournummer en de vermelding 

“CORRIGERENDE ACTIE” te schrijven. 

5. ARROW (of uw plaatselijke leverancier) zal u een creditnota uitschrijven na ontvangst van het 

teruggestuurde betroffen product. 

INSTRUCTIE VOOR DISTRIBUTEURS VAN HET BETROFFEN PRODUCT 

1. Als u distributeur bent, geef dan dit veldveiligheidsbericht aan al uw klanten die een product hebben 

ontvangen dat onder deze veldactie valt. Uw klant is dan verplicht om het bevestigingsformulier in te 

vullen en dit naar u te retourneren. 

2. Als distributeur is het uw verantwoordelijkheid aan ARROW te bevestigen dat u de bovenstaande 

aangegeven activiteit hebt uitgevoerd. Als u hiermee klaar bent, gelieve het ingevulde bevestigings-

formulier door te sturen naar de Klantenservice. 

3. Wees u ervan bewust dat alle gemachtigde instanties van de getroffen lidstaten van de Europese 

Economische Unie/Zwitserland (EEA/CH) en Turkije waaraan ARROW rechtstreeks levert door 

ARROW op de hoogte zullen worden gebracht. 

4. Als u een distributeur bent en/of een rapporterende verantwoordelijkheid hebt binnen of buiten de 

EEA, CH of TK, breng dan uw plaatselijke gemachtigde instantie van deze veiligheidsactie op de 

hoogte. Stuur deze berichtgeving en alle communicatie met uw plaatselijke gemachtigde instantie 

door naar ARROW. 

4. ARROW 

ARROW brengt alle klanten, werknemers van ARROW en distributeurs op de hoogte van deze 

veiligheidsactie. 

5. Doorgeven van deze veiligheidsinstructies 

Deze instructies moeten worden doorgegeven aan alle mensen die dit moeten weten in uw organisatie of in 

elke andere organisatie die met mogelijk getroffen instrumenten te maken heeft. Denk bij het rondsturen 

van deze instructies bijvoorbeeld aan eindgebruikers, clinici, risicomanagers, de leveranciersketen/ 

distributiecentra enzovoort. 

Gelieve rekening te houden met deze instructies tot alle vereiste acties zijn uitgevoerd in uw organisatie. 

6. Neem contact op met de referentiepersoon. 

Als u meer informatie of ondersteuning wenst met betrekking tot dit probleem, gelieve contact op te nemen met: 

Klantendienst 

Neem contact op met: Martine Bleys Telefoon: 32 (0) 2 3332443 

FAX: + 32 2 332 27 40   E-mail: martine.bleys@teleflex.com 

 

Alle gemachtigde instanties van de betroffen lidstaten van de Europese Economische Ruimte/ 

Zwitserland (EER/CH) en Turkije waaraan ARROW rechtstreeks levert zullen door ARROW  

op de hoogte worden gebracht. 

 

ARROW verbindt zich ertoe om hoogwaardige, veilige en doeltreffende producten aan te bieden. 

 We bieden onze oprechte verontschuldigingen aan voor enig ongemak dat u door deze actie mogelijk 

hebt ervaren. 

 

Voor en namens ARROW, 

Karen Boylan 

_________________________ 
Karen Boylan 



 

3 
 

VP QA & RA International  
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CORRIGERENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIE 

BEVESTIGINGSFORMULIER 
PRODUCTVELDACTIE DOOR ARROW 

ONMIDDELLIJKE AANDACHT VEREIST 
 

STUUR HET INGEVULDE FORMULIER ONMIDDELLIJK TERUG NAAR:  
FAX: + 32 2 332 27 40   E-mail: martine.bleys@teleflex.com 

 

 

 Wij bevestigen de ontvangst van deze 

Veiligheidsinstructies en hebben de 

activiteiten die erin staan voltooid. Wij 

bevestigen dat onze inventaris GEEN 

producten bevat die onder deze 

terugroepactie vallen. 

 

 

 

 Wij bevestigen de ontvangst van deze Veiligheidsinstructies en 

hebben de activiteiten die erin staan voltooid. We bevestigen dat 

onze inventaris producten bevat die onder deze terugroepactie 

vallen. Het gebruik en de verdere distributie van de betroffen 

producten wordt stopgezet. Alle producten worden apart gezet  

en de onderstaande hoeveelheid wordt teruggestuurd. 

 

Autorisatienr. terugzending _______________ 
 

GELIEVE HET AANTAL PRODUCTEN DUIDELIJK IN TE VULLEN 

COMMERCIËLE NAAM VAN DE 

GETROFFEN PRODUCTEN: 
PSI-kits, multilumen-/PSI-kits, CVC-/PSI-kits 

PRODUCTNUMMER PARTIJNUMMER HOEVEELHEID 

   

   

   

   

   

 Voeg een kopie bij van het volledig ingevulde bevestigingsformulier in het retourpakket  

met de teruggestuurde onderdelen. 

 Zorg dat het retournummer duidelijk zichtbaar is op het retourpakket. 

 Schrijf s.v.p. “Retouren voor de terugroepactie” op het etiket. 

Gelieve dit bevestigingsformulier in te vullen en onmiddellijk terug te sturen naar bovenstaand faxnummer  

of e-mailadres. 

NAAM INSTITUUT (BIJV. NAAM VAN HET ZIEKENHUIS OF DE GEZONDHEIDSZORGORGANISATIE) 

 

 

 

ADRES VAN HET INSTITUUT Telefoon / Fax 

  

FORMULIER INGEVULD DOOR: TITEL/ROL 

  

DATUM  

 

Bijlage 1 

Klantnr. 
_______________ 

 


