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 EXMEDICAL BVBA 
 I.Z. JAGERSHOEK 
 DRAGONDERDREEF, 5 
 8570- VICHTE  
 BELGIQUE 

 Genay, le 30/11/2016 

 
 

URGENT - HERINNERING(abseilen) van medische hulpmiddelen 
ter attentie van de correspondent van Matériovigilance voor distributie(uitzending) in: 
- orthopedische chirurgen 
- apothekers 
- Supervisors(kapjes) van blok 

 

 

Nos réf. : EN 020/F/ RCL-16-0168 

 Object: vrijwillige herinnering(Abseilen) 

 hele stengel Maia referentie M100 0009  partij : 2662610 

 hele stengel Maia referentie M100 0009  partij : 2662611 

 hele stengel Maia referentie M100 0010  partij : 2662613 

 

 Mevrouw, Mijnheer, 

betreft toestel(plan) s) (s) 

De Groep Lepine besloten terug te bellen(te herinneren) vrijwillig stengel Métacarpienne Maia M100 0009 partij: 2662610; de 

partij(prijs): 2662611; M100 0010 partij: 2662613 gemaakt door groep lepine. 

 

Beschrijving van het incident 

Deze herinnering(abseilen) was besloten naar aanleiding van een vermoeden van mix-up (fout van airconditioning(verpakking) 

Patiënt invloed kunnen hebben op 

De patiënt invloed wordt geacht beperkt voor zover het gebrek aantoonbaar is 100 % er per op. De inversie cuts 9 in plaats van de 

grootte 10 toonaangevende(rijden) in een articulaire instabiliteit tijdens het try(essay) korting en omgekeerd de inversie cuts 10 in 

plaats van de maat 9 toonaangevende(rijden) in de onmogelijkheid om implantaat. Er bestaat geen specifieke follow-up van de 

patiënten(werken). 

De enige potentiële gevolg is een verlenging van de bedrijfstijd(weer).. 

 

Daarom vragen we u bereid: 

- identificeren en isoleren hulpmiddelen(plannen) Steel Métacarpienne Maia referenties M100 0009 Lot: 2662610 de partij(prijs): 

2662611; 

- M100 0010 Lot: 2662613 onmiddellijk 

- stelt de vorm van product terug in aanhangsel en draai(Terug) hem (it) om ons zo snel mogelijk (per fax of e-mail). Wij zullen contact 

met u opnemen om een afspraak te regelen bij onze onkosten en de terugkeer van deze producten en hun vervanging, 

- deze mail naar heel andere organisatie betrokken bij deze herinnering(abseilen) (blok, oprichting van gezondheid). 

 

Wij herinneren u er afgezien van de noodzaak om een ongewenst effect waargenomen met deze apparaten(plannen) naar het 

nationale agentschap veiligheid(Beveiliging) van de geneeskunde en de producten van gezondheid - Richting(Management) van het 

toezicht(begeleiding) - per e-mail op het adres materiovigilance@ansm.sante.fr of per fax in 33 ( 0 ) 1 55 87 37 02. 

Door vriendelijk verzocht om ons te verontschuldigen voor de ongemakken die leidt tot u en dank u voor uw vertrouwen(trust), Gelieve, 

Mevrouw, Mijnheer, de verzekering van onze gewaardeerde aandacht. 

Régis VERDIER 

Medisch verantwoordelijke persoon 

Voor matériovigilance 

 


