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Bäste Kund, 

 

Vi måste tyvärr informera er om att vi har vissa leveransstörningar relaterat till vår produkt Infant 

Flow LP med anledning av den råmaterialbrist som råder i världen. Detta medför att ni kan komma 

att behöva vänta längre än normalt på er order, och att ni under en begränsad tid kan få lägre 

kvantiteter levererad än vad ni har beställt.  Vi gör allt vi kan för att säkra vårt lager så snart som 

möjligt och vi ber er under tiden att försöka planera användandet av Infant Flow LP på bästa sätt. 

Nedan är de mest kritiska produkterna som berörs av leveransstörningen 

Stor påverkan 

777040M Infant Flow Headgear, Medium 10pcs 

777002L Infant Flow LP Mask, Large 10pcs 

777002S Infant Flow LP Mask, Small 10pcs 

777000M Infant Flow LP Prong, Medium 10pcs 

777000L Infant Flow LP Prong, Large 10pcs 

Ganska stor påverkan 

777040SM Infant Flow Headgear, S/M 10pcs 

777040XS Infant Flow Headgear, XS 10pcs 

777040L Infant Flow Headgear, Large 10pcs 

777016 Infant Flow Bonnet LP, size 1 10pcs 

 

Vad kan du göra? 

För att minska risken för att påverkas rekommenderar vi att ni ser över vad ni beställer och hur ni 

använder det befintliga lager ni har.  

• Exempelvis överlappar storlekarna för fästband och mössor vilket betyder att du kan 

överväga att i stället använda storleken över eller under. 

• Fästband, masker och prongs – Om möjligt och beroende på lokalt lager, överväg att använda 

storleken över eller under. Om brist på masker, använd prongs och vice versa. 

• Överväg att använda en mössa i stället för fästband. 

 

Vi ber om ursäkt för de eventuella problem detta orsakar er verksamhet och vi återkommer med mer 

information om läget så snart vi kan. Tveka inte att kontakt oss om ni har några frågor.  

 

Vänliga hälsningar 

 

Jacob Lindberg, Product Manager - Nordic 

 

https://htmlsig.com/t/000001H4QAC5

