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 Järfälla 2021-11-08 

 

Uppdaterad information 2021-11-08 

 

• M3713A förväntas uppfylla MDR 19 november 

• M3716A förväntas uppfylla MDR 30 november 

• M3717A förväntas uppfylla MDR 19 november 

• M3718A förväntas, preliminärt, uppfylla MDR i december 

• M3719A förväntas, preliminärt, uppfylla MDR i december 

 

Från att defibrilleringselektroderna uppfyller MDR kommer det att dröja några veckor innan vi får 

leveranser till Sverige.  

 

 

 Järfälla 2021-10-07 

 

Uppdaterad information 2021-10-07 

 

• M3713A förväntas, preliminärt, uppfylla MDR i slutet på oktober 

• M3716A förväntas, preliminärt, uppfylla MDR i november 

• M3717A förväntas, preliminärt, uppfylla MDR i slutet på oktober 

• M3718A förväntas, preliminärt, uppfylla MDR i slutet på oktober 

• M3719A förväntas, preliminärt, uppfylla MDR i slutet på oktober 

 

Vingmed har M3713A kvar i lager, av mindre kvantitet, men dessa förväntas ta slut under oktober 

månad. 

 

Gällande M3716A, M3717A, M3718A samt M3719A har Vingmed inga kvar på lager. 

 

 

                    Järfälla 2021-09-07 

 

Försenad leverans av Philips defibrilleringselektroder 

 

Den 26 maj 2021 trädde MDR, Medical Device Regulation, i kraft avseende klass 1-produkter, 

däribland Philips defibrilleringselektroder. 

Vi fick besked i förra veckan att vissa modeller av Philips defibrilleringselektroder ännu inte 

uppfyller MDR. För närvarande väntar vi på att följande av Philips defibrilleringselektroder ska 

uppfylla MDR: 

• M3713A (vuxen/barn >10 kg) 

• M3716A (genomlysningsbar, vuxen/barn >10 kg) 

• M3717A (spädbarn <10 kg) 

• M3718A (radiotransparent, vuxen/barn >10 kg) 

• M3719A (radiotransparent, spädbarn <10 kg) 

 

M3713A och M3717A förväntas, preliminärt, uppfylla MDR i slutet på september.  
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M3716A, M3718A samt M3719A förväntas, preliminärt, uppfylla MDR i slutet på oktober. 

 

I väntan på ordinarie leveranser ersätter vi M3713A och M3717A med: 

 

- 989803158211 Defibrillator pads, 1-pack 

- 989803158221 Defibrillator pads, 5-pack 

 

Vad gäller de genomlysningsbara och radiotransparenta defibrilleringselektroderna M3716A, 

M3718A samt M3719A så finns det ingen ersättningsprodukt med de genomlysningsbara och 

radiotransparanta funktionerna. För defibrillering utan genomlysning går det att använda sig 

utav ovan nämnda ersättningselektroder. 

 

Det ni bör göra är att titta över ert regionala lager av M3716A, M3718A samt M3719A för att så 

långt som möjligt säkerställa att ni har genomlysningsbara/radiotransparanta 

defibrilleringselektroder till de verksamheter som kräver det, exempelvis PCI-lab och vissa 

operationsverksamheter, till dess att situationen är löst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

VINGMED AB 
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