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Datum: 28 juli 2016 
DRINGEND VEILIGHEIDSBULLETIN 

 
Handelsbenaming van het product: ProcedurePak®-kits en -trays die navelstrengklemmen (IFKR21 en 

2305123-00) bevatten 
Soort actie: Adviserende kennisgeving  
T.a.v.: Inkoop, Manager OK, Distributeur  
Details over betrokken producten: Zie meegeleverde lijst (van toepassing op alle partijen) 
 
Geachte klant, 
Bij Mölnlycke Health Care krijgt de veiligheid van de patiënt de hoogste prioriteit. Daarom informeren wij u over een Field 
Safety Corrective Action (FSCA) over ProcedurePak®-kits en -trays die navelstrengklemmen (IFKR21 en 2305123-00) 
bevatten. 
 
Beschrijving van het probleem 
Via ons klachtensysteem is het onder onze aandacht gekomen dat de navelstrengklem die in onze ProcedurePak®-kits 
en –trays verwerkt zit, mogelijk niet correct gebruikt wordt bij gebrek aan voldoende duidelijke gebruiksinstructies. 
U hebt mogelijk ook veiligheidsbulletin (FSN 50053846) van Mölnlycke Health Care ontvangen, waarin we reeds 
instructies geven voor het gebruik van de navelstrengklem. Sindsdien hebben we gemerkt dat deze verbeterd kunnen 
worden om een correct gebruik te garanderen. Bij foutief gebruik waarbij bv. de beide haken niet goed gesloten worden,  
kan dit ertoe leiden dat de klem weer opengaat.  
 

Om een correct gebruik te garanderen 
1. Draai de navelstrengklem met de open kant van het vergrendelsysteem naar u toe, zodat u de beide haken 

kunt zien.  
2. Plaats de (dikke) navelstreng naar het ringvormige einde. 
3. Beide haken moeten correct geplaatst worden, controleer zorgvuldig dat deze goed vastgeklikt zijn. Indien de 

haken niet goed gesloten zijn,  kan de klem weer opengaan.. 
 

Dit product is alleen bestemd voor eenmalig gebruik. 
 

Beschrijving van het mogelijke gezondheidsrisico  
Indien de klem niet correct wordt aangebracht na het doorknippen van de navelstreng, kan dit mogelijk leiden tot 
bloedverlies bij de baby indien niet regelmatig gecontroleerd. 
 
Wat moet u doen? 

1. Identificeer alle betreffende, ongebruikte exemplaren van de ProcedurePak®-trays of -kits die deze 

navelstrengklem (IFKR21 of 2305123-00) bevatten binnen uw instelling aan de hand van de lijst in bijlage. 
2. Breng een kopie van deze adviserende kennisgeving en de bijgeleverde gebruiksaanwijzing aan op elke 

ProcedurePak®-tray of -kit. Zorg ervoor dat alle betrokken personeelsleden worden geïnformeerd dat ze vóór 
gebruik de kennisgeving moeten lezen. 

3. Op het moment van gebruik verzoeken wij u de gebruiksaanwijzing van de navelstrengklem te volgen. Het 
product is veilig wanneer het op de correcte manier wordt aangebracht. 

4. Vul het bijgevoegde bevestigingsformulier in en e-mail of fax het volgens de instructies terug, zelfs wanneer u 
geen van de betrokken ProcedurePak®-trays of -kits in voorraad hebt. Mölnlycke Health Care moet er zeker 
van zijn dat al onze klanten deze mededeling hebben ontvangen.  

5. Als u een betreffende tray of kit naar andere zorginstellingen hebt doorgestuurd, stuur hun dan een kopie van 
deze brief, samen met de lijst van betrokken producten, en zorg ervoor dat zij gepast handelen.  

 

Vragen? 
Neem contact op met uw plaatselijke klantendienst van Mölnlycke Health Care of met uw Account Manager als u vragen 

hebt of u zorgen maakt met betrekking tot dit veiligheidsbulletin. U kunt ook contact opnemen met: 
 

Vigilance:  Naila Khalid (vigilance@molnlycke.com) of +44 161 621 3965 
 

Mölnlycke Health Care bevestigt dat de betreffende regelgevende instantie van dit bulletin op de hoogte is gesteld.   
We bedanken u voor de tijd die u hebt genomen en uw aandacht. Mölnlycke Health Care verontschuldigt zich voor enig 
ongemak. 
Met vriendelijke groet,  
 
 

Anette Stenson 
Head of Vigilance 

mailto:vigilance@molnlycke.com
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BEVESTIGINGSFORMULIER 

 
 

VUL DIT FORMULIER IN EN STUUR HET TERUG NAAR: 
 
 

Anette Stenson, Head of Vigilance  
Mölnlycke Health Care,  
Box 130 80, SE-402 52 
Göteborg, Sweden 
 
Fax +46 31 722 34 00 
E-mail: vigilance@molnlycke.com 
 

Ref – 50056535 
 
 
Ik heb dit veiligheidsbulletin gelezen en ik begrijp de te ondernemen acties. 
 
GELIEVE VOLLEDIG IN TE VULLEN 
 
 
NAAM : ______________________________________________________________________________________ 
 
FUNCTIE : ___________________________________________________________________________________ 
 
ZIEKENHUIS/INSTELLING : ______________________________________________________________________ 
 
AFDELING : __________________________________________________________________________________ 
 
STAD : ___________________________________________ POSTCODE : _______________________________ 
 
LAND : ______________________________________________________________________________________ 
 
TELEFOONNUMMER CONTACTPERSOON ZIEKENHUIS: ____________________________________________ 
 
E-MAILADRES : _______________________________________________________________________________ 
 
OPHAALADRES INDIEN VAN TOEPASSING : _______________________________________________________ 
 
 
 
HANDTEKENING : _____________________________________________________________________________ 
 
DATUM : ______________________________________________________________________________________ 
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