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Spørgeskema brugerundersøgelse FO 90.1344.01

Kunde: Kunde nr.: 

Afdeling / Kontaktperson: 

Observationsperiode fra: t.o.m.:

Artikel: Artikel nr.: Antal: LOT: 
Vedrørende 

Betragtes som medicinsk 
enhedsgruppe (inkl. tilbehør) 

"Gravitation" Pump appli-
kation 
 Pump
model: 

Endoskop-
applikation 

Manuelt Automatisk 
(f.eks. robot) 

 Andet 

Infusion 

Transfusion 

Irrigationssæt urologi / gynækologi 
Blandings-og tilbagetræknings-
systemer 
Volumetrisk pumpe (Infusionspumpe) 

Anvendt medikament: 

Patient 
gruppe: 

 Født forn tidligt / 
præmatur 
(≤ 4 ugers levetid)

 Spædbørn / småbørn 
(> 4 ugers levetid indtil ≤ 2 år)

 Børn / unge 
(> 2 år indtil ≤ 18 år)

 Voksen 
(> 18 år)

Yderligere produkter, der bruges 
samtidigt (også tredjeparts produkter): 

Produktevaluering: 
1. Produkthåndtering

 meget god   god  tilfredsstillende  tilstrækkelig  ikke tilstrækkelig 

2. Produktnøjagtighed / -pålidelighed
 meget god   god  tilfredsstillende  tilstrækkelig  ikke tilstrækkelig 

Kommentarer: 

Dato: Navn / underskrift:      

På vegne af CODAN Medizinische Geräte GmbH, CODAN DEHA ApS gennemfører brugerundersøgelser for at overvåge ydeevnen og sikkerheden af dets medicinske udstyr på markedet. 
Du accepterer en fuldstændig anonymiseret evaluering af de oplysninger, der gives ved at udfylde dette spørgeskema. Dine personlige eller institutionelle data indsamles kun i forhold til de 
oplysninger, du har stillet til rådighed. I henhold til databeskyttelsesforordningen har du ret til information om og sletning af dine personoplysninger. Du kan trække denne erklæring af 
samtykke tilbage til enhver tid. Dine data vil blive slettet efter tilbagetrækning.
Du kan kontakte den databeskyttelsesansvarlige for CODAN DEHA ApS som ansvarlig for behandlingen og evalueringen af denne brugerundersøgelse på:
CODAN DEHA ApS, Lykkebækvej 22, 4600 Køge, Telefon +45 4912 1180, Mail: codan@codandeha.dk
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