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KUNDSVARSFORMULÄR ANG. 
VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE 
TILL MARKNADEN 

Obligatoriska fält är markerade med* 

1. Information ang. viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden (FSN) 
Referensnummer för FSN S02461 

Datum för FSN 2020-02-10 

Produktnamn REAL 9000 PLUS serie 

Produktkod(er) Se FSN för detaljer 

Batch-/serienummer Se FSN för detaljer 

2. Kunddetaljer 
Kundnummer  

Namn på vårdgivarorganisation*  

Organisationens adress *  

Avdelning/enhet  

Lev.adress, om annan än ovan  

Kontaktperson *  

Titel eller roll  

Telefonnummer *  

E-postadress *  

3. Åtgärder vidtagna å vårdgivarorganisationens vägnar 
☐ Jag bekräftar att jag 

mottagit aktuellt Viktigt 
säkerhetsmeddelande till 
marknaden och att jag har 
läst och förstått dess 
innehåll.  

Kommentar: 

☐ Jag har vidtagit alla 
åtgärder som aktuellt 
Viktigt 
säkerhetsmeddelande till 
marknaden efterfrågar. 

Kommentar: 

☐ Alla aktuella användare 
har uppmärksammats på 
informationen och 
efterfrågade åtgärder som 
har vidtagits. 

Kommentar: 
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☐ Jag har returnerat berörda 
enheter – fyll i antal och 
datum för genomförande. 

Antal: Serienummer: Datum för returnering 
(DD/MM/YY): 

Kommentar: 

☐ Jag har destruerat 
berörda enheter – fyll i 
antal och datum för 
genomförande. 

Antal: Serienummer: Datum för destruktion 
(DD/MM/YY): 

Kommentar: 

☐ Inga berörda enheter är 
tillgängliga för returnering 
eller destruktion. 

Kommentar: 

☐ Övrig åtgärd (beskriv). Kommentar: 

☐ Jag besitter inga berörda 
enheter.  

Kommentar: 

☐ Jag har en fråga och vill 
bli kontaktad.  

Kort beskrivning av fråga samt eventuella kompletterande kontaktuppgifter: 
 

Namnförtydligande *  

Signatur *  

Datum *  

 

4. Återsänd bekräftelse till Mercado Medic AB 
E-postadress: vigilance@mercado.se  
Kundservice: +46 (0)8-555 143 00 

Tidsfrist för returnering av kundformulär: 2020-10-01 

 

Det är av stor vikt att er organisationer bekräftar att ni har mottagit aktuellt viktigt 
säkerhetsmeddelande till marknaden och att ni har vidtagit däri beskrivna åtgärder. 

Er organisations svar är det bevis vi behöver för att kunna övervaka utvecklingen av de 
korrigerande åtgärderna. 
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