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VARSEL OM OPPHØR AV BRUK OG TILBAKEKALL / UTSKIFTNINGSVARSEL
UMIDDELBAR OPPFØLGNING KREVES
DBI-SALA Lad-Saf™ Sleeve

Kjære 3M-kunde:
Etter mer enn 30 års bruk innen fallsikringsbransjen, er det originale produktet Lad-Saf™ Sleeve skiftet ut
med en fullstendig redesignet neste generasjon Lad-Saf Sleeve.
Capital Safety/3M har nylig undersøkt feltbruk av den originale Lad-Saf™ Sleeve, herunder et begrenset
antall hendelser med alvorlig personskade og dødsfall i USA ved bruk av Lad-Saf™ Sleeve. Selv om
undersøkelsene ikke avdekket fare eller risiko ved ordinær og korrekt bruk av produktet, ble det avdekket
mulige feilbruksscenarier som kan lede til alvorlig skade eller dødsfall. De mulige feilbruksscenariene
inkluderer blokkering av bremsemekanismen (som ved sammenfiltring med ledninger, tau, bekledning eller
andre materialer, eller grep om Lad-Saf Sleeve før eller under fall), eller som følge av at bruker har montert
Lad-Saf™ Sleeve opp-ned (brukerfeil). Ingen sikkerhetsmyndigheter har funnet feil ved designet av den
originale Lad-Saf Sleeve.
I 3M er kundesikkerhet og -tillit høyt prioritert. I lys av de rapporterte hendelsene og mulige
feilbruksscenarier, har vi opphørt med salg av den originale Lad-Saf Sleeve og iverksetter en frivillig, full
tilbakekalling av de originale Lad-Saf Sleeve. Eiere / brukere av originale Lad-Saf Sleeve må:
1.

Umiddelbart opphøre med bruk av og inndra alle originale Lad-Saf Sleeve. Berørte delenumre er:
6100016, 6116500, 6116501, 6116502, 6116503, 6116504, 6116505, 6116506, 6116507, 6116509,
6116512, 6116535, 6116540, 6116541, 6116542, 6116500C, 6116500SM, 6116507/A, 6116540b

2. Kontakte 3M kundesenter på +44 (0) 800 999 55500, +44 (0) 1527 548 000, eller sende oss e-post
til lharris2@mmm.com for å diskutere kostnadsfri utskiftning av returnerte enheter med en X2 eller
X3 Sleeve, avhengig av ditt behov.
3M forplikter seg til å levere kvalitetsprodukter og -tjenester til sine kunder. Vi beklager de ulemper denne
situasjonen påfører dere, men vi er sikre på at dere vil bli fornøyd med den trygghet siste generasjonen X2
and X3 Lad-Saf Sleeve vil gi deres personell ved arbeid i høyden. Vi setter pris på din fortsatte bruk av 3Ms
produkter or tjenester for fallsikring.
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