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Pomembno varnostno obvestilo!
Možnost kratkega stika v cevi.
Velja samo za dihalne sisteme za enkratno uporabo na priloženem seznamu.
Ne velja za koaksialne cevne sisteme.

Spoštovani!
Med svojim poprodajnim nadzorom smo bili seznanjeni z dvema primeroma, pri katerem zaradi nepravilne priključitve
dihalnega sistema bolnik ni bil priključen na anestezijski aparat. Pri priključitvi anestezijskega aparata in Y-kosa je prišlo do
kratkega stika. Posledično bolnik ni prejel pričakovane ventilacije. Pri enem od obeh primerov je bolnik utrpel nepopravljivo
škodo. V drugem primeru se je bolnikovo stanje začasno nepopravljivo poslabšalo.
Pravilna postavitev dihalnega sistema je prikazana v navodilih za uporabo, vendar ne samo za cevne sisteme, ampak tudi za
anestezijske aparate in ventilatorje. Priključitev na aparat je treba preveriti pred uporabo. Če dihalni sistem ni bil pravilno
sestavljen, zlahka ugotovite, saj ne bo tvoril enega povezanega cevnega sistema, ampak dva ločena podsistema.
Če kratkega stika v dihalnem sistemu ne ugotovite med ključnim in obveznim predhodnim preverjanjem, ventilacija
bolnika ne bo mogoča. Zaradi tega se lahko bolnikovo zdravje in stanje poslabšata. Glede na vrsto spremljanja bolnika to
ugotovite, ko inspiratorna koncentracija O2 pade ali pa se zmanjša nasičenost s kisikom, pri čemer se sproži ustrezen
alarm.
Točnega vzroka navedenih primerov še nismo dokončno ugotovili. Ni mogoče v celoti izključiti, da so bili kljub intenzivnemu
nadzoru kakovosti dobavljeni napačno sestavljeni dihalni sistemi. Poleg tega so dihalni sistemi zasnovani posebej za to, da
uporabniku omogočijo spremembo konfiguracije cevi, tako da je vodna past v optimalnem položaju. Torej se napaka lahko
pojavi tudi, če je bil dihalni sistem sestavljen pravilno.
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Pred vsako uporabo in tudi po začasnem odklopu se prepričajte, da je dihalni sistem sestavljen tako, da sta na Y-kos
priključena priključka ventilatorja ali anestezijskega aparata za vdihovanje in izdihovanje.
Glede na naše evidence je mogoče, da ste neustrezne dihalne sisteme, tj. sisteme, ki so morda sestavljeni napačno, prejeli v
zadnjih dveh letih. Prilagamo seznam številk artiklov, ki bi lahko bili neustrezni. Številke artiklov dihalnih sistemov najdete na
zadevni embalaži (glejte fotografijo).
Obvestite vse potencialne uporabnike v svoji ustanovi in preverite obstoječe zaloge, tako da sledite navodilom za
preverjanje v priponki, in na podlagi priloženega obrazca »Povratne informacije stranke in naročilo« potrdite, da ste opravili
preverjanja. Obrazec lahko uporabite tudi za naročilo brezplačnega nadomestnega dela, če ste ugotovili, da je bil kateri od
dihalnih sistemov sestavljen napačno.
Obrazec nam pošljite v vsakem primeru, tudi če niste ugotovili, da bi bil kateri od dihalnih sistemov sestavljen napačno.
Trenutno se trudimo za nadaljnje izboljšanje proizvodnega/montažnega postopka, vse dihalne sisteme, ki so v postopku
odpreme, pa dodatno pregledujemo.
Opravičujemo se vam za morebitne nevšečnosti, ki jih je povzročil ta ukrep.
Uradni organi so bili o tem obveščeni.

Lep pozdrav

Dr. Meinhard Braedel
Vodja upravljanja izdelkov
Splošni pripomočki in potrošni material za bolnišnice

Priloženo:



Seznam številk artiklov
Navodila za preverjanje



Obrazec »Povratne informacije stranke in naročilo«

Oliver Möller
Poprodajni nadzor
Kakovost in pravne zadeve
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Potencialne neustrezne številke artiklov:
Dihalni sistemi/anestezijski kompleti
MP00334

Dihalni sistem za odrasle (1,8 m)

MP00337
MP00349

Dihalni sistem za odrasle (1,8 m)
Dihalni sistem za odrasle (1,8 m)

MP00350

MP00351

Dihalni sistem za odrasle (2,5 m)

Pediatrični dihalni sistem (1,8 m)

MP00352

Pediatrični dihalni sistem (2,5 m)

MP00361

Pediatrični dihalni sistem (1,8 m)

MP00362
MP00365

Pediatrični dihalni sistem (1,8 m)
Anestezijski komplet za odrasle (1,8 m/1,5 m)

MP00366

Anestezijski komplet za odrasle (2,5 m/1,5 m)

MP00372

Anestezijski komplet za odrasle (1,8 m/1,5 m)

MP00374

Pediatrični anestezijski komplet (1,8 m/1,1 m)

MP00375

Pediatrični anestezijski komplet (1,8 m/1,1 m)

MP01326 ______________________ Dihalni sistem za odrasle (1,8 m)
MP01340

Pediatrični dihalni sistem (1,8 m)

MP01341

Pediatrični dihalni sistem (1,8 m)

MP01347

Dihalni sistem za odrasle (0,7–2,2 m)

MP01348 _______________ Dihalni sistem za odrasle (2,5 m)
MP01350
Dihalni sistem za odrasle (1,8 m)
MP02720

MP02721

Anestezijski komplet za odrasle (2,8 m/1,5 m)
Anestezijski komplet za odrasle (2,8 m/1,5 m)

Pack2Go
MP01656
MP01657
MP01674
MP01682

Evita VPack inv w CO2 kiveta
Evita VPack za invazivne posege
Savina za invazivne posege VentPack Basic
APack vodna past za odrasle

Set2go
MP07955

Set2Go za anestezijo 1 (A)

MP07956

Set2Go za anestezijo 2 (A)

MP07981

Set2Go za ventilacijo 27 (A)

MP07988

Set2Go za anestezijo 15 (A)

MP07989

Set2Go za ventilacijo 29 (A)

MP07991

Set2Go za ventilacijo 30 (A)

MP07992
MP07994

Set2Go za ventilacijo 31 (A)
Set2Go za ventilacijo 33 (A)

Položaj številke artikla
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Navodila za preverjanje
Slike prikazujejo pravilno in nepravilno »odprta konca« (navodila za preizkušanje):

Številke delov: MP00337, MP00372, MP02720, MP02721, MP00334, MP00361, MP00362,
MP00371, MP00374, MP00375, MP01682.
V redu

Ni v redu

Številke delov: MP00349, MP00350, MP00351, MP00352, MP01326, MP01340, MP01341, MP01348, MP01350,
MP00365, MP00366, MP01656, MP01657, MP01674, MP07955, MP07956, MP07981, MP07988, MP07989,
MP07991, MP07992, MP07994.
V redu

Ni v redu

Dräger
Povratne informacije stranke in naročilo
Ta obrazec vrnite svojemu predstavniku podjetja Dräger po faksu ali e-pošti.
Za:

< izpolnijo podružnice/distributerji >
DRÄGER

Oddelek:
Dräger
predstavnik:
Telefon:
E-pošta:

Odgovor:

Faks:

Možnost kratkega stika v cevi

PODATKI O STRANKI Zdravstvena

(izpolnite)

ustanova:

Oseba za stik:
Telefon:
E-pošta:

Faks:

Naslov:
Naslov 2:
Kraj:

Država:
(izpolnite)

S tem potrjujemo prejem varnostnega obvestila Dräger o dihalnih sistemih, poslanega decembra
2018. Naše osebje je bilo obveščeno.
 Nismo ugotovili nepravilno sestavljenih dihalnih sistemov.
 Ugotovili smo
kosov s št. artikla
_
kot nepravilno sestavljene dihalne sisteme. Prosimo, pošljite nam brezplačen nadomestek.
(izpolnite in podpišite)

Naziv/funkcija:
Ime:

(z velikimi tiskanimi črkami)

Podpis:

Customer feedback and order EN.DOCX

Datum:

