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Viktigt Säkerhetsmeddelande
Parkeringsbroms för rullstol Cross 5

Korrigerande åtgärd

2018-08-29
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bästa kund,
Detta säkerhetsmeddelande ger information om en korrigerande säkerhetsåtgärd avseende
parkeringsbromsar för rullstol Cross 5. Säkerhetsmeddelandet syftar till att informera alla köpare av
berörda produkter om bakgrunden och genomförandet av den korrigerande åtgärden.
Berörda produkter:
Parkeringsbromsar för rullstol Cross 5. För artikelnummer och distribution: se sidan 2 i detta dokument.
Bakgrund:
Etac har mottagit rapporter om funktionsproblem angående parkeringsbromsar för rullstol Cross 5. Det är
rapporterat att produkten i ett fåtal fall uppvisat nedsatt bromsfunktion. Det är konstaterat att detta är
orsakat av variationer i hållfasthet i vissa av produktens komponenter som i sin tur kan leda till nedsatt
bromsfunktion över tid.
Det finns en potentiell risk för skada om Parkeringsbromsar för rullstol Cross 5 har en nedsatt
bromsfunktion när en användare förflyttar sig från eller till rullstolen.
Korrigerande åtgärd:
För att undvika en potentiell situation med parkeringsbromsar för rullstol Cross 5 med nedsatt
bromsfunktion gör Etac denna frivilliga korrigerande marknadsåtgärd avseende alla potentiellt påverkade
produkter genom att erbjuda ersättningsbromsar för utbyte vid ett passande tillfälle, t ex vid
rekonditionering eller planerad service, och för utbyte av parkeringsbromsar på lager.
Det finns ingen anledning att stoppa användandet av parkeringsbromsar för rullstol Cross 5, men som en
tillfällig förebyggande åtgärd ombeds ni att vara uppmärksam på tecken som kan tyda på nedsatt
bromsfunktion. Parkeringsbromsens korrekta funktion och injustering finns angiven i manualen för
respektive rullstolsmodell.
Tabellen på sidan två visar vilka artiklar som omfattas av marknadsåtgärden.
Etac beklagar olägenheterna som kan uppstå på grund av marknadsåtgärden. Köpare av berörda
produkter ombeds att vidarebefordra denna information till alla som behöver vara informerade inom er
organisation, och till annan organisation som har fått leverans av de potentiellt påverkade produkterna.
Undertecknad bekräftar att Läkemedelsverket har informerats.
Detta dokument är en översättning från originalet på engelska.
Kista 2018-08-29
Med vänlig hälsning
Mats Göthberg
VD Etac Sverige AB

Vänd er med frågor eller synpunkter till:
Kundservice Etac Sverige AB
Telefon
E-post

0371-587300
info@etac.se
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Berörda artiklar och distribution

Artnr

Produkt

27528-1/-2

Broms Cross vinklad röd handtag hö
mod 3 / vä mod 3

Broms Cross vinkl svart handtag hö
27532-1/-2
mod 3 / vä mod 3

Distribution

Alla leveranser från Anderstorp, från augusti
2017 till och med maj 2018, monterade på
rullstolar såväl som reservdelar.

83113

Broms Cross basmodell hö

Berörda serienummer:

83114

Broms Cross basmodell vä

Monterat på rullstol Cross 5
från 37A54363 till 37A71465

27530-1/-2

Broms Cross förl handtag hö fällbar
mod 3 / vä fällbar mod 3

Artnr som slutar med -1 betyder Höger, artnr som slutar med -2 betyder Vänster.

Bild 1: Äldre bromsar med logotypen “Etac Original”
enligt nedan är inte berörda av detta
säkerhetsmeddelande.

Bild 2: Nyare bromsar med en vit märkning enligt
nedan är inte berörda av detta säkerhetsmeddelande.

