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Meda AB
6.1.0.20150517.1.919161
Var vänlig fyll i så många uppgifter som möjligt!
*Fakturanummer:
Datum:
Kundnr:
Er ref:
Produkten insänd från adress:
Telefon nummer:
Artikelnr/benämning:
( finns på förpackningen
  och på Mic-Key )
OBS! VIKTIGT ATT FYLLA I
När sattes produkten in/?
Blev patienten skadad eller behövde uppsöka sjukvård?
Mejla  denna blankett till complaints@meda.se. Invänta svar via mejl där ni erhåller ett ID nr
Skicka kopia på mejlet tillsammans i försändelsen med provet i en försluten förpackning.
Märk med ID numret utanpå försändelsen.
Detta skickas till: 
Meda AB, QA Reklamationer Box 906  Pipers väg 2A, 170 09 Solna
OBS! Endast en produkt per blankett och förpackning
Bifoga även fakturakopia eller följesedel. 
Ja
Nej
saltlösning
destillerat vatten 
kranvatten
E-mail adress:
När togs produkten ut?
LOT nummer 
ml
Ballongen är fylld med
Vilken typ av kopplingsslang använder ni till Mic-Key?
Beskriv problemet och händelseförloppet. Informera gärna också om eventuell pågående behandling mot infektion eller svamp.
Reklamationsblankett
Medas ID nr - Fylls i av Meda
Vi vill bli ersatta med: 
Ny produkt
Kreditnota
-
VIKTIGT att uppge fakturanummer* 
Logocmyk
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