
Voor een correcte en snelle afhandeling van uw klacht, vragen wij u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Formulieren die 
onjuist of onvolledig zijn ingevuld, kunnen wij niet in behandeling nemen. Verplichte velden zijn in vet en cursief weergegeven.

Feedbackformulier voor klanten

A. Klantgegevens

Datum: 
Debiteurnr.: 
Naam:  
Adres:

B. Productgegevens:   Gebruik slechts één formulier per patiënt of voorval. 
Productnummer Lot-/serienr.

Wilt u als vervanging hetzelfde product ontvangen?          Ja         Nee - vermeld lengte en diameter van het te vervangen 
implantaat:                                                                                                                              de factuur wordt niet gecrediteerd.

C. Informatie over het voorval
Datum van implantatie (dd/mm/jj):                           Datum van het voorval (dd/mm/jj):             
Datum van verwijdering (dd/mm/jj):

Beschrijving van het voorval (vink alle toepasselijke opties aan):
      Geen primaire stabiliteit        Loslating of desintegratie        Verpakking of etikettering          Fractuur              Disfunctie           
      Overige (a.u.b. omschrijven)

Ontdekt:
      Bij ontvangst        Bij het uitpakken                 Tijdens klinische procedure       
      Tijdens laboratoriumprocedure   Overige:

Beschrijf het gemelde probleem in detail (inclusief uitgevoerde procedure, gerelateerde producten en toegepaste instellingen):

Was er sprake van letsel bij de patiënt als gevolg van het voorval?                       Ja           Nee 
Zo ja, beschrijf:

Postcode, plaats, land: 
Telefoonnr.: 
E-mail: 
Ingediend door:

Beschrijf wat de patiënt is overkomen vanwege het voorval (vink alle toepasselijke opties aan): 
     Geen impact op patiënt           Allergische reactie            Aspiratie           Bloeding         Zenuwletsel          Pijn                Osteopenie       
     Dehiscentie            Vertraagd herstel          Oedeem             Hyperesthesie           Hyperplasie             Infectie                     Ontsteking              
     Ingestie        Overige:



Verder relevante anamnese (vink alle toepasselijke opties aan): 
     Roker/tabaksgebruik               Slechte mondhygiëne             Bruxisme            Osteoporose             Tandenklemmen              Diabetes      
     Overige:

D. Patiëntgegevens

Geslacht:          Man        Vrouw
Element:

Leeftijd: 
Type botdichtheid:                      I        II        III        IV         Onbekend

Instructies:
 
Bij retournering van het product moeten de volgende richtlijnen worden nageleefd:
•	 Gebruikte	producten	MOETEN	vóór	retournering	zijn	gesteriliseerd	in	zakjes	met	steriliteitsmarkering	door	kleurverandering	of		 	
 andere indicatoren. Raadpleeg Implant Direct IFU-001 voor sterilisatievoorschriften.
•	 Retourneer	alleen	het	product	waarover	u	een	klacht	hebt.

Conform wettelijke voorschriften, dient dit formulier bij het geretourneerd product toevoegd te worden. 
Het product dient naar onderstaand adres retour verstuurd te worden.

Nederland
Implant Direct Benelux
Jan Muschlaan 21a
3584 GV Utrecht

Telefoon: +31 (0) 30 25 998 25
E-mail:	info@implantdirect.nu

www.implantdirect.nu
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