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Datum: 28 juli 2015 
Dringend veiligheidsbulletin 

                                                                                      
Commerciële naam van het product: ProcedurePak® 
Soort actie:    Adviserende kennisgeving  

T.a.v.:     Manager OK, afdeling logistiek 
 
Details over betrokken producten: Zie meegeleverde lijst 
 
Beschrijving van het probleem:  
Aansluitend op de berichtgeving van ConvaTec Ltd. betreffende de terugroeping van de 3,0 m, ConvaTec-
artikelnummer 530.25.300 (datum: 26 juni 2015), is Mölnlycke Health Care gestart met het uitsturen van een 
adviserende kennisgeving voor alle ProcedurePak®-proceduretrays die deze zuigslang bevatten. De betrokken 
lotnummers van deze proceduretrays kunt u terugvinden in de meegeleverde lijst. 
 
Mölnlycke Health Care heeft de kwestie onderzocht en adviseert de zorgverlener om de ConvaTec-zuigslang 
3,0 m te verwijderen uit de ProcedurePak®-proceduretray op het moment van gebruik en in plaats daarvan 
gebruik te maken van het gratis, apart verpakte steriele reserveonderdeel dat u door Mölnlycke Health Care ter 
beschikking wordt gesteld. 
 
U vindt het veiligheidsbulletin van ConvaTec Ltd. terug in bijlage. 
 
Acties die door de gebruiker moeten worden ondernomen:  

1. Identificeer en isoleer alle betreffende, ongebruikte exemplaren van het product binnen uw vestiging 
die de bovengenoemde zuigslang bevatten. 

2. Bevestig een kopie van deze adviserende kennisgeving aan elk product. Zorg ervoor dat de inhoud van 
de brief onder de aandacht wordt gebracht van alle betrokkenen alvorens over te gaan tot gebruik. 

3. Op het moment van gebruik verzoeken wij u om de dubbel verpakte, steriele ConvaTec-zuigslang 3,0 
m te verwijderen en te vervangen door een apart verpakte steriele versie.  

4. Neem contact op met uw Mölnlycke Health Care Account Manager voor een apart verpakte, steriele 
versie van deze zuigslang. 

5. Vul het bijgevoegde bevestigingsformulier in en e-mail of fax het volgens de instructies terug. Deze 
stap is vereist ter bevestiging van ontvangst van onze communicatie met alle klanten. 

6. Stuur het bijgevoegde bevestigingsformulier terug, zelfs als u geen van de betrokken hulpmiddelen 
in voorraad heeft.  

7. 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. 
 

Neem contact op met uw plaatselijke klantenafdeling van Mölnlycke Health Care of met uw Account Manager 
als u vragen hebt met betrekking tot dit bericht of als iets niet duidelijk is. U kunt ook contact opnemen met: 
 
Vigilance:  Thomas Pettersson (vigilance@molnlycke.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. 
 
Met vriendelijke groeten,   
                                          

  
Thomas Pettersson 

Global Vigilance Manager 
Caroline Allen  

Global Director of Regulatory Affairs 
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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, Sweden 
 
Fax +46 31 722 34 00 
E-mail: vigilance@molnlycke.com 

 
Ref – 50051455 

 
Ik heb het Veiligheidsbulletin gelezen en ik begrijp de te ondernemen acties. 
 
NAAM: ___ ___________________________________________________________________________________ 
 
FUNCTIE: ___________________________________________________________________________________ 
 
E-MAILADRES: _______________________________________________________________________________ 
 
HANDTEKENING: _____________________________________________________________________________ 
 
DATUM: _____________________________________________________________________________________ 
 
ZIEKENHUIS/INSTITUUT: _______________________________________________________________________ 
 
LAND: ______________________________________________________________________________________ 
 

TELEFOONNUMMER CONTACTPERSOON ZIEKENHUIS: _______________________________________ 

 
  
 
 
 


