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Kleve, 25 juni 2021 

 

BRÅDSKANDE: 

FÄLTSÄKERHETSMEDDELANDE 

Säkerhetsmeddelande om medicinsk 
utrustning 

 
TILL: Apotekare/riskhanterare med ansvar för övervakning av medicinsk utrustning, samt avdelningen 
för biomedicinsk teknik. 

 

SÄKERHETSINFORMATION avseende Medline Sahara absorberande skyddslakan för operationssal 

 
Medline-referens: 

 
FSN 21/08 

Produktbeskrivning: Medline Sahara absorberande skyddslakan för operationssal 
Åtgärdstyp Endast säkerhetsmeddelande 

 

Berörda produktkoder 

DYND4060SBE 

DYND4090SBE 

QSS01 

DYKQSUITEL2CEA 

DYKQSUITEL2CEASB 

DYKQSUITEL3CEA 

DYKQSUITEL4CEA 

DYKQS01 

DYKQSC01 
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Bästa kund, 
 

med detta brev vill vi informera dig om att Medline har utfärdat ett fältsäkerhetsmeddelande rörande 
Sahara absorberande skyddslakan för operationssal, som visas på bilden nedan. 

 

Figur 1: Medline Sahara absorberande skyddslakan för operationssal 
 

Även om inga allvarliga skador har inträffat har Medline tagit emot några användarrapporter om att 
patienter har glidit när operationsbordet lutar (d.v.s. i Trendelenburgläge/omvänt Trendelenburgläge). 
Medline rekommenderar att patienterna fästs vid operationsbordet med remmar eller andra lämpliga 
hjälpmedel innan operationsbordet lutas. Sahara-skyddslakanet är avsett att optimera effektiviteten i 
operationssalen genom att skydda operationsbordet mot vätska och samtidigt skydda patientens hud 
(mot skador orsakade av maceration). Materialet i lakanet har egenskaper som bidrar till att det ligger 
stilla på operationsbordet under användning. Lakanet är dock inte avsett att hålla fast patienten vid 
operationsbordet. 

 
Bruksanvisningen (IFU) har uppdaterats med lämpliga varningar och försiktighetsåtgärder. De 
uppdaterade anvisningarna och all relaterad produktinformation hittar du på www.medline.eu. 

 

Relevanta behöriga myndigheter har blivit informerade om detta säkerhetsmeddelande. Fortsätt till 
nästa sida för att bekräfta att du har tagit emot detta meddelande. 

 

Kontakta oss på e-postadressen nedan om du undrar över något. Bästa 
hälsningar, 

 
 

Kenneth Smith 
Sr. Manager Regulatory Affairs, Medline Europe 

 
 

Denna brådskande säkerhetsinformation skickas endast ut till sjukvårdsinrättningar som har 
mottagit de berörda produkterna. 
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Referens: FSN-21/08 

Vi ber dig att fylla i bekräftelseformuläret och skicka det till oss via fax eller e-post så snart som möjligt, 
och inte senare än 23 juli 2021. 

Tabell 1: 

I tabellen nedan listas de absorberande Medline Sahara-skyddslakan för operationssal som berörs av 
detta meddelande. 

 

Artikelnummer 
DYND4060SBE 

DYND4090SBE 

QSS01 
DYKQSUITEL2CEA 

DYKQSUITEL2CEASB 

DYKQSUITEL3CEA 

DYKQSUITEL4CEA 
DYKQS01 

DYKQSC01 

Jag har läst och förstått de mottagna instruktionerna. Jag bekräftar mitt mottagande av FSN-21/08 
genom att signera detta dokument och returnera det till Medline. 

Jag bekräftar även att jag kommer att sprida och kommunicera denna viktiga information inom min 
sjukvårdsinrättning efter behov. 

Vi ber dig att bifoga en kopia av detta meddelande om du distribuerar denna produkt till andra 
sjukvårdsinrättningar eller avdelningar inom din organisation. 

Om du är återförsäljare, grossist eller distributör och har distribuerat någon av de berörda produkterna 
till andra organisationer ber vi dig i enlighet med förordning 2017/745 för medicintekniska produkter, 
artikel 14, part 4, att vidarebefordra detta meddelande till dina kunder och bekräfta till Medline att dina 
kunder har meddelats genom att fylla i informationen nedan och returnera den till Medline på 
adresserna som listas ovan: 

 

Datum:  

Kontonummer:  

Namn:  

Din befattning:  

Organisation eller affärsenhet:  

Adress:  

Stad:  

Telefon:  

Mottagningsbekräftelse faxas till följande nummer: +49 2821 7510 7822 eller 
skickas med e-post till: gmb-eu-fsn-fsca-kleve@medline.com 
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Fax:  

Underskrift:  
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