
 

 

Intersurgical AB   

Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd   

E-post: info@intersurgical.se 

Tel: 08-514 306 00 

 

 

Viktigt Säkerhetsmeddelande 
 (Urgent Field Safety Notice)   
 

Artiklar: 

Art.nr Benämning 
1898000 Knä med dubbel swivelfunktion 

3505000 Flextub med swivel & bronkoskopiport 

3521000 Flextub med sug- och bronkoskoskopiport 

 

LOT nummer: 

1898000 2180156, 2180346, 2180563, 2180731, 2181166, 2181507, 2181793, 2182007, 2183105, 
2190034, 2190139, 2190292, 2191327 

3505000 2180987, 2181495, 2183450, 2190043, 2190516, 2191574 

3521000 2180338, 2180366, 2180532, 2180860, 2181293, 2181359, 2181474, 2181503, 2181704, 
2182119, 2182242, 2182536, 2183518, 2183540, 2183729, 2190190, 2190531, 2190617, 
2190735, 2191154, 2191382, 2191410, 2191430 

 

 

Tillverkare: Intersurgical Ltd 

 
FSCA-identifierare: 226766  Datum:  15 juli 2019 

 

 

Attention: Till Verksamhetsansvariga 

 

För kännedom: Till all berörd personal, verksamhetschefer och användare av ovan nämnda 
produkter. 
 

Typ av åtgärd: Användare av ovan angivna produkter och lot nummer måste följa 

tilläggsinstruktionerna som beskrivs här nedan före användning. 

 

Beskrivning av problemet: Vi har mottagit reklamationer på spruckna portar i swivel-knäet 

där den öppningsbara porten finns och dessa sprickor läcker om de uppnår en viss storlek. 

Procentsatsen av spruckna produkter inom varje lot varierar mellan 0% och ungefär 10%. 

Sprickorna uppstod inte vid tidpunkten för tillverkning utan har uppstått senare under 

lagerhållning. 



 

   
 

Spridning av detta säkerhetsmeddelande: Detta meddelande skall vidarebefordras till alla 
inom enheten som behöver kännedom om dessa potentiellt berörda produkter eller till den 
enhet dit produkterna kan ha levererats.  
 
Intersurgical beklagar verkligen det inträffade och det merarbete detta innebär. Kontakta 
gärna oss om det finns frågor eller funderingar. 
 
Relevanta lokala myndigheter har kontaktats om detta säkerhetsmeddelande (Field Safety 
Corrective Action). 
 
Vänligen säkerställ att kännedom om detta säkerhetsmeddelande upprätthålls under den tid 
som krävs för att kunna genomföra den korrigerande åtgärden på ett effektivt sätt. 
 
Åtgärd att vidta av användaren: 

 

Kontrollera visuellt att porten på swivel-knäet inte är sprucken före användning, genom att 

kontrollera runt hela porten, och om möjligt ska swivel-knäet ingå i läckagetest före 

användning. Använd inte produkten om porten är sprucken. Kontakta Intersurgical för att 

erhålla kreditering eller ersättningsprodukter. 

 

Korrigerande åtgärder som vidtagits av tillverkaren Intersurgical: 

 

Vi har stoppat produktionen av berörda komponenter där problemet har identifierats. Under 

tiden kommer vi att kunna använda oss av komponenter tillverkade i andra 

produktionsanläggningar för att minimera störningar i försörjningen till våra kunder. 

 

Undertecknad bekräftar att berörda myndigheter har underrättats av detta meddelande.  
 

 
 
Ivan Seniut, Group Quality and Regulatory Affairs Director, Intersurgical 



 

Intersurgical AB 

Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd 

Tel: 08-514 306 00 

E-post: info@intersurgical.se 

 

 

Viktigt säkerhetsmeddelande  
(Urgent Field Safety Notice) 

 

Svarsformulär 
 
 

Produkter: 

Artikelnummer Benämning 
1898000 Knä med dubbel swivelfunktion 

3505000 Flextub med swivel & bronkoskopiport 

3521000 Flextub med sug- och bronkoskoskopiport 

 

LOT nummer: 

Artikelnummer Benämning 
1898000 2180156, 2180346, 2180563, 2180731, 2181166, 2181507, 2181793, 2182007, 2183105, 

2190034, 2190139, 2190292, 2191327 

3505000 2180987, 2181495, 2183450, 2190043, 2190516, 2191574 

3521000 2180338, 2180366, 2180532, 2180860, 2181293, 2181359, 2181474, 2181503, 2181704, 
2182119, 2182242, 2182536, 2183518, 2183540, 2183729, 2190190, 2190531, 2190617, 
2190735, 2191154, 2191382, 2191410, 2191430 

 

 

 

 



 

 

Tillverkare: Intersurgical Ltd 

 
FSCA-identifierare: 226766  Datum: 15 juli 2019 
 

Sjukhusets namn och avdelning:   ________________________________________ 

    
Sjukhusets adress:  ____________________________________________________ 

 

Vänligen kryssa i ett av följande alternativ: 

 

  Vi har inget lager kvar av de berörda produkterna.           

  Vi har läst tilläggsinstruktionerna i detta säkerhetsmeddelande och fortsätter att 

använda produkterna vi har på lager. 

 Vi har spärrat vårt resterande lager av följande berörda produkter och önskar 

returnera dessa för ett erhålla en kreditering (Vänligen fyll i formuläret nedan och 

sänd det i retur till kontakten ovan).  

 

Jag bekräftar att jag har spärrat följande produkter och lot nummer. 

Artikelnummer LOT 

Antal produkter per LOT 

nummer 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

[lägg till fler rader vid behov]   

 

Formuläret är ifyllt och returnerat av: 

Namn: …………………………………………..Tel.Nr: ……………………………………… 

Funktion: ………………………………………. E-mail: ……………………………………….. 

Datum (åååå-mm-dd): ……………………………… 


