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Cenjena stranka!
ker sta zanesljivost in varnost pri Philipsu vedno v ospredju, redno spremljamo tudi delovanje svojih
izdelkov. Med zadnjimi ocenjevanji pripomočka za podporo pacienta družbe Philips smo odkrili morebitno
pomanjkljivost, ki lahko pod določenimi pogoji vpliva na delovanje opreme. S tem dopisom vas želimo
seznaniti z naslednjim:




kakšna je pomanjkljivost in v kakšnih pogojih se lahko pojavi,
ukrepih, s katerimi lahko sami preprečite ali omejite pojavljanje težav,
načrtovanih ukrepih, s katerimi bo podjetje Philips odpravilo pomanjkljivosti.

Ta dokument vsebuje pomembne informacije za varno in pravilno uporabo
opreme.
Naslednje informacije preučite z vsem osebjem, ki mora poznati vsebino tega obvestila. Pomembno
je, da razumete namen tega obvestila.
Kopijo hranite skupaj z navodili za uporabo opreme.

Če potrebujete dodatne informacije ali podporo glede te težave, se obrnite na lokalnega zastopnika podjetja
Philips:
Gorenje GTI d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje Tel. 080 1777
Za vse nevšečnosti zaradi pomanjkljivosti se vam opravičujemo in upamo, da smo z navedenimi pojasnili
zadostno odgovorili na vaša vprašanja.
Lep pozdrav,

Michael Mizrachi
Head of Q&R DXR Hamburg

Veljavna predloga: XI-DXR-200-5004, izdaja 1.0
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PRIZADETI IZDELKI

Podpora pacienta (NC989001087431)

OPIS
POMANJKLJIVOSTI

Vznožje podpore pacienta za šivanje lahko lahko pritrdite v dvignjen položaj. Ko
pritrditvena sponka (kavelj) ni zaskočena v pravilnem položaju, vznožje ni varno
pritrjeno. Če pade iz dvignjenega položaja, lahko poškoduje nogo ali stopalo
upravljalca ali pacienta (npr. ko se stojalo premika ali ko ga upravljalec ob
premiku navzgor ne pritrdi pravilno).
Da pride do te situacije, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
 Tečaja na obeh straneh nista enako obrabljena.
 Kavelj ne drži.
 Upravljalec ne preveri, ali kavelj trdno drži vznožje.
 Vznožje ob dotiku ali med transportom nepričakovano pade.
 Stopalo ali noga je v "ciljnem območju".
Stopalo je v "nevarnem območju".

NEVARNOSTI

Kavelj ne drži vznožja trdno v navpičnem položaju. Zato lahko vznožje pade ali
se spusti proti tlom in poškoduje upravljalca ali pacienta.

KAKO PREPOZNATI
PRIZADETE IZDELKE

Prizadeti so vsi pripomočki za podporo pacienta (NC989001087431).

Veljavna predloga: XI-DXR-200-5004, izdaja 1.0

Philips Medical Systems

DXR

Sistem za vodenje kakovosti DXR

Obvestilo o varnostnem
popravljalnem ukrepu za DXR
-3/5-

FSN MA-FCO 71200185

21. marec 2018

NUJNO – Obvestilo za varnost na terenu
Podpora pacienta
Posodobitev strojne opreme za podporo pacienta (12NC 989001087431)
UKREP
STRANKE/UPORABNIK
A

Stranka/uporabnik mora vedno preveriti, ali je kavelj v pravilnem položaju in
zaskočen, kot je opisano v navodilih za uporabo. (Potisnite kavelj navzdol, da se
zaskoči.) Prepričajte se, da je kavelj na svojem mestu, kot je prikazano na sliki z
zeleno puščico.

.

Veljavna predloga: XI-DXR-200-5004, izdaja 1.0
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PREDVIDENI UKREPI
PODJETJA PHILIPS

Pri družbi Philips načrtujemo:





oblikovanje trpežnejših tečajev za zamenjavo za vznožje,
namestitev spremenjenega kavlja za vznožje (prilagojeno novim
tečajem),
namestitev zavornega valja pod vznožje za zmanjšanje kinetične
energije.

Ko bo komplet za terenski ukrep pripravljen, se bo na vas obrnil Philipsov
servisni inženir.
Pri vsej komunikaciji glede tega programa z družbo Philips navedite sklicno
oznako FCO-71200185.
DODATNE
INFORMACIJE IN
PODPORA

Če potrebujete dodatne informacije ali podporo glede te težave, se obrnite na
lokalnega zastopnika družbe Philips.

Veljavna predloga: XI-DXR-200-5004, izdaja 1.0

