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Arrow International Inc. (“Arrow”) 

c/o Teleflex, 

IDA Business & Technology Park 

Dublin Road, Athlone 

Co. Westmeath, Ierland 

19 februari 2016 

DRINGENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIE 
Commerciële naam van 

het getroffen product:  

ARROW® International intra-aortale ballonkathetersets 

en percutane inbrengsets 

Type maatregel: Terugroeping 

Arrow referentie: EIF1507-33 

Productcodes 

FiberOptix Ultra 8 IAB: 8 Fr 30 cc IAB-05830-LWS Ultra 8 IAB: 8 Fr 30 cc IAB-05830-U 

FiberOptix Ultra 8 IAB: 8 Fr 40 cc IAB-05840-LWS Ultra 8 IAB: 8 Fr 40 cc IAB-05840-U 

Inbrengtray 5800 en 6800-serie IAB IAK-06845 UltraFlex IAB: 7,5 Fr 30 cc IAB-06830-U 

Inbrengtray voor IAB-S730C IAK-S7IT UltraFlex IAB: 7,5 Fr 40 cc IAB-06840-U 

RediGuard IAB: 7 Fr 30 cc IAB-S730C 

Partijnummers 

Zie Bijlage 2 

Geachte klant, 

Bijzonderheden over de getroffen apparaten  

Arrow International, Inc. (“Arrow”) heeft een vrijwillige correctieve veiligheidsveldactie uitgevaardigd voor 

de producten weergegeven in de bovenstaande lijst.   

Beschrijving van het probleem 

Arrow roept deze producten terug vanwege het mogelijk losraken van de schachtromp van de 

schachtaansluiting. Als dit het geval is, kan er bloedverlies via het instrument optreden. Als dergelijk 

bloedverlies niet onmiddellijk wordt behandeld, kan het resulteren in significant of zelfs fataal 

bloedverlies. Ook kan er sprake zijn van een vertraging of onderbreking van de behandeling, of staken 

van de IAB-behandeling.  

Arrow roept deze zendingen terug om zijn klanten en hun patiënten producten van een zo hoog mogelijke 

kwaliteit te kunnen bieden. 

INSTRUCTIES VOOR CORRECTIEVE VEILIGHEIDSACTIE 

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 de distributie van de

voorraad met het desbetreffende 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.

3. Als u wel voorraad hebt van het desbetreffende product zoals opgenomen in de bovenstaande tabel,

kruis dan het toepasselijke vakje aan op het bevestigingsformulier (zie Bijlage 1). Neem telefonisch

contact op met de klantendienst via het nummer vermeld in sectie 6 om uw teruggavenummer

te krijgen. Noteer dit teruggavenummer in het daarvoor voorziene veld op het bevestigingsformulier.
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4. Vul ‘Bijlage 1s’ helemaal in voor alle producten in uw bezit en onder uw beheer. Stuur dit formulier

onmiddellijk terug naar het onderstaande faxnummer of geef een ingevulde kopie aan uw plaatselijke

verkoopvertegenwoordiger.

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 bovengenoemde

veiligheidsactie hebt uitgevoerd. Als u hiermee klaar bent, gelieve het volledig ingevulde

bevestigingsformulier te faxen naar het onderstaande faxnummer.

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.

Arrow International Inc. (“Arrow”)  

Arrow brengt alle klanten, werknemers van Arrow en distributeurs op de hoogte van deze veiligheidsactie. 

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 handelingen werden ondernomen 

in uw organisatie 

Contactreferentiepersoon 

Als u meer informatie of ondersteuning wenst met betrekking tot dit probleem, gelieve contact 

op te nemen met: 

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

onze oprechte verontschuldigingen aan voor enig ongemak dat u hierdoor zou kunnen ervaren. Als u vragen 

hebt, neem dan gerust contact op met uw lokale verkoopvertegenwoordiger of de klantendienst. 

Voor en namens Arrow International, Inc. 

Padraig Hegarty 
_________________________ 

Padraig Hegarty – VP, QA
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CORRIGERENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIE 
Teleflex Ref. EIF1507-33 

Bevestigingsformulier 

ONMIDDELLIJKE AANDACHT VEREIST 

Stuur het ingevulde formulier onmiddellijk terug naar: 

Gelieve het toepasselijke vakje aan te kruisen: 

 Wij bevestigen de ontvangst van  

deze veiligheidsinstructie en hebben de 

activiteiten die erin staan voltooid.  

We bevestigen dat onze inventaris  

GEEN producten bevat die onder  

deze veiligheidsinstructie vallen.  

 Wij bevestigen de ontvangst van deze veiligheidsinstructie en hebben  

de activiteiten die erin staan voltooid. We bevestigen dat onze inventaris WEL 

producten bevat die onder deze veiligheidsinstructie vallen. Het gebruik en de 

verdere distributie van de getroffen producten zijn gestaakt. Alle producten zijn 

apart gehouden en het hieronder vermelde aantal zal worden teruggestuurd.   

Authorisatienr. terugzending (RAN-nr)_______________ 

Gelieve de onderstaande retourinformatie DUIDELIJK op te schrijven: 

Naam van de betreffende producten: 
ARROW® International intra-aortale ballonkathetersets en percutane 
inbrengsets 

Productnummer Partijnummer Aantal (voor retourzending) 

Retourinstructies: 

 Schrijf a.u.b. “Retouren voor de terugroepactie” op het etiket.

 Voeg een kopie van dit formulier (met RAN-nummer) bij de retour van producten.

Retourzendingen die niet ALLE noodzakelijke documentatie bevatten, kunnen NIET worden verwerkt. 

Naam instelling - (ziekenhuis, gezondheidsorganisatie, enz.) 

Adres van de instelling: E-mailadres: 

Telefoonnummer: 

Formulier ingevuld door: 

Naam in drukletters: 
Stempel van de instelling: 

Handtekening: 

Datum: 

Bijlage 1 Klantnummer:   __________________ 
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