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 Järfälla 2021-11-08 

 

Uppdaterad information 2021-11-08 

 

Vingmed väntar på leveranser av batteriet till FR3, art. nr 989803150161. Vingmed kommer 

delleverera batteriet löpande fram till dess att normala leveranser från Philips är säkerställda.  

 

Detta blir det sista informationsbrevet gällande batteriet i och med att Philips påbörjat 

leveranserna. 

 

 

 Järfälla 2021-10-07 

 

Uppdaterad information 2021-10-07 

 

Philips har påbörjat leveranser av batteriet, art. nr 989803150161, till FR3 men inte i full skala. 

Normala leveranser beräknas återupptas inom några veckor.  

 

Vingmed får in ett mindre parti batterier 2021-10-07 och delleveranser kommer att ske till kund 

fram tills dess att leveranserna från Philips har återgått till det normala. 

 

      

                    Järfälla 2021-09-07 

 

Försenad leverans av batteri, art. nr 989803150161, till Philips HeartStart FR3 

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

däribland batteriet till Philips HeartStart FR3. 

Batteriet till FR3 kommer inom kort uppfylla MDR. Det som återstår är MDR-märkning på 

produkten. Uppfyllandet av MDR har blivit försenat och det i sin tur har lett till fördröjda 

leveranser.  

Leveranser till Sverige förväntas preliminärt i slutet av september / början av oktober.  

Philips är väl medveten om vilken kritisk produkt batteriet är och arbetet är högprioriterat för att 

batterierna ska nå ut till slutkund. 

Vingmed har väl tilltagna lager, men när, som i det här fallet, leveranser inte kommer in i vanlig 

ordning så måste vi vara restriktiva med hur mycket vi levererar ut. Därför har varken ni eller 

någon annan region fått komplett leverans av sina beställningar på FR3-batterier den senaste 

tiden. 

Bilden nedan är ett urklipp från manualen till FR3, kapitlet specifikationer. 

• Minsta återstående kapacitet efter varningen Svagt batteri: 
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Sid 2 

9 defibrilleringar, 15 minuters driftstid. 

 

                                                

Det ni bör göra är att titta över ert regionala lager av batterier för att så långt som möjligt 

säkerställa att ni har tillräckligt med batterier fram tills dess att leveranserna är tillbaka i vanlig 

ordning. 
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