
 

 ,רופא יקר

ביו טכ. אשר מיוצרים בהתאם לתקני האיכות המחמירים ביותר ועונים על הדרישות -תודה שרכשת את מוצרי אלפא

 הבינלאומיות המחמירות. 

 פי ההוראות הבאות:-להחזיר את המוצר, פעל בבקשה עלעל מנת 
 
  מלא את הטופס במלואו וצרף את המוצר המעוקר לטופס. כל מידע חסר יעכב את עיבוד התלונה. יש למלא

 את כל השדות בטופס אלא אם צוין אחרת.

  כשלון השתל במידה ומדובר בכשלון של השתל, אנא צרף צילומים לפני ואחרי. 

 

 מרפאהה/  רופאהפרטי  משווקפרטי 

 המשווקשם 
 

 

 / המרפאה שם הרופא
 

 

 המשווקכתובת 

 
 

 / המרפאה כתובת הרופא
 

 

 המשווקארץ 
 

 

 / המרפאה מספר טלפון של הרופא
 

 

 מטופלהפרטי 

אין לציין את שם המטופל זהות של המטופל )המספר תעודת 
 (מטעמי חיסיון רפואי

 
 

 תאריך לידה

      _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

       (dd  –  mm  –  yyyy) 
 המטופל מין 

 זכר  ☐            נקבה☐ 

 מצב בריאותי של המטופל

 טיפול סטרואידי      ☐         אוסטאופורוזיס    ☐    סכרת           ☐       עישון         ☐          ברוקסיזם     ☐  

 

  אחר  ☐בוצע טיפול בקרינה באזור עכשיו או בעבר        ☐

 
         

 מוצרהפרטי  

 המוצרתיאור 
 

 

 (.Lot No) מספר אצווה

 
 

 (.Ref Noהמוצר )מספר קטלוגי של 
 

 

 המוצרתיאור 
 

 

 (.Lot No)  מספר אצווה

 
 

 (.Ref Noהמוצר )מספר קטלוגי של 
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 מקרההפרטי 

 רפואי    ההליך ביצוע הלאחר   ☐רפואי           ההליך ביצוע הבזמן   ☐        בעת הגעת המוצר    ☐   : המקרההתרחשות 

 תיאור המקרה:

    בפני שטחפגם   ☐טראומה )חיצונית(               ☐           ליקוי באריזה/ אריזה פגומה  ☐        תווית/תווית פגומה  בעיית   ☐

      עיוות/שינוי צורת החלק  ☐           שבר בזמן החדרה  ☐           איבוד עצם לאחר יציבות ראשונית   ☐          דחייה ביולוגית  ☐

 (      במוצר שימוש בוצעבמהלך ניתוח )לא  הלינפ  ☐  (  לא בוצע שימוש במוצראיבוד סטריליות )  ☐   שבירת שתל לאחר שיקום  ☐

 אחר ☐ 
 

 )לא חובה( הבעיהתאר את הארוע או 

 

 

 תאריך הוצאת השתל
 

 

 תאריך השמת שיקום
 

 

 השתלהתאריך 
 

 

 תאריך כשלון כלים / מבנים
 

 

 פציעת מטופל *

   

  אם כן, בבקשה הסבר     כן  ☐         לא  ☐

 
   

 

תאריך  
 הארוע          

 

  _ _                     _ _                  _ _ _ _  
_                           

dd mm   yyyy    

   נזק בלתי הפיך

  אם כן, בבקשה הסבר     כן  ☐         לא  ☐
 

      כן  ☐         לא  ☐                                   האם השתל הוצא כתוצאה מכאב?               כאב וחוסר תחושה  

      כן  ☐         לא  ☐                       ?מחוסר תחושההאם השתל הוצא כתוצאה                                            

      כן  ☐         לא  ☐     ?לאחר הוצאת השתלחלפו הכאב / חוסר התחושה האם                                            

      כן  ☐         לא  ☐  האם אתה מעוניין לקבל דו"ח חקירת תלונה? 

 ביו טכ. באזורך.-ודורש דיווח מיידי לנציג אלפאנחשב כפציעה * כל תהליך רפואי שאיננו מתוכנן 
 

 תודה על שיתוף הפעולה

 
 לשימוש פנימי של חברת אלפא ביו טכ:

אשר מילא את נציג אלפא ביו טכ. שם וחתימת  :מצורפים
 הדיווח

 ביו טכ.-בחברת אלפאתאריך הקבלה 
 

 
 צילומים  ☐ 

 

 

   המוצר שצוין בשאלון  ☐
 

 ביו טכ.-אלפאמספר מעקב פנימי של 
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