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Zaupne informacije in osnovni osebni podatki 

 
Zadeva:   Nepravilen vnos vrednosti višine in teže     
    
 
Izdelek:  MOSAIQ    
 
 
Obseg:  Stranke MOSAIQ, ki uporabljajo različico 2.0 in novejše 
 
 
Izdaja obvestila:  september 2019 
 
Opis težave: 
Uporabnik lahko v polji Height (višina) in Weight (teža), ki imata nastavljene standardne imperialne merske 
enote za ZDA, nehote vnese vrednosti za standardne metrične enote. 
 

Podrobnosti: 
Če ob vnosu naročila zdravila ali ob preverjanju stanja naročila zdravila manjkajo določene informacije, se 
prikaže okno za vnos Vitals/Lab Data (podatki o življenjskih znakih/laboratorijski podatki). To okno vsakokrat, 
ko je prvič odprto za posameznega uporabnika, privzeto pokaže standardne imperialne merske enote za ZDA. 
Višina ima nastavljeno enoto palci (in), teža pa ima nastavljeno enoto funti (lbs). 
 
Če želi uporabnik imperialne enote zamenjati z metričnimi, mora klikniti izbirni gumb Metric units (metrične 
enote). Ko je izbrana ta možnost, se enote višine spremenijo v centimetre (cm), enote teže pa v kilograme (kg).  
 
Stranke, ki v vseh ostali delih programske opreme uporabljajo metrične enote, lahko ne opazijo privzeto 
nastavljenega izbirnega gumba in enot, ki so prikazane v oknu za vnos Vitals/Lab Data (podatki o življenjskih 
znakih/laboratorijski podatki). Tako za višino in težo vnesejo vrednosti za metrične merske enote, pričakovane 
pa so vrednosti za standardne imperialne merske enote za ZDA.  
 

Klinični vpliv: 
Če ostanejo nastavljene kot privzete standardne enote za ZDA, vnesene pa so meritve v metričnih enotah, bo 
izračunana telesna površina veliko večja od pričakovane. Če to ni odkrito, lahko pacient prejme višji odmerek 
zdravila glede na telesno površino, kot je potrebno. 
 
Priporočeni ukrepi za uporabnika: 
Ne pozabite, da okno za vnos Vitals/Lab Data (podatki o življenjskih znakih/laboratorijski podatki) vedno 
privzeto prikaže standardne imperialne merske enote za ZDA, ko je prvič odprto za posameznega uporabnika. 
Če želite za višino in težo vnesti vrednosti v centimetrih (cm) in kilogramih (kg), kliknite izbirni gumb za 
metrične enote. Ta nastavitev se shrani kot lastna nastavitev uporabnika za vsa nadaljnja odpiranja tega okna. 
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Zaupne informacije in osnovni osebni podatki 

 
 
 
Ta dokument vsebuje pomembne informacije za nadaljnjo varno in pravilno uporabo 
opreme. 

• To obvestilo namestite na mesto, ki je dostopno vsem uporabnikom, npr. zraven navodil za uporabo, 
dokler težava ne bo odpravljena. 

• Osebje, ki uporablja ta izdelek, seznanite z vsebino tega dopisa. 
 
 
 
Popravljalni ukrepi družbe Elekta: 
Težava bo odpravljena pri naslednji izdaji programa MOSAIQ. Ko bo popravek na voljo, bodo stranke o tem 
obveščene v obvestilu za izdelek.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Obvestilo je bilo poslano pristojnim regulativnim organom. 
 

Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti, ki jih je povzročil ta ukrep, in se vam že vnaprej zahvaljujemo za 
sodelovanje. 

http://www.elekta.com/
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Zaupne informacije in osnovni osebni podatki 

 

Obrazec za potrditev 
 

V skladu z regulativnimi zahtevami morate izpolniti ta obrazec in ga takoj po prejemu ter najkasneje v 30 dneh 
vrniti družbi Elekta. 
 

Opredelitev: Pomembno varnostno obvestilo Referenčna 
številka FCO:  

371-01-MSQ-016 

Opis: Nepravilen vnos vrednosti višine in teže 

 

Bolnišnica:  

Serijske št. naprave: 
(če je primerno)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Lokacija ali enota:  

 
Potrjujem, da sem prebral in razumel to obvestilo, hkrati pa tudi potrjujem, da bodo izvedeni vsi priporočeni 
ukrepi. 
Ime:   Naziv:   

Podpis 
stranke:   Datum:   

 
Potrditev o novi namestitvi mora podpisati tehnik družbe Elekta, ki je opravil namestitev, ali zastopnik, če 
ima nameščen izdelek fizična navodila za uporabo/priročnik: 
 
Potrjujem, da je bila stranka seznanjena z vsebino tega obvestila in da je obvestilo vstavljeno v ustrezen 
izvod uporabniškega priročnika ali dodano dokumentaciji ustreznega uporabniškega priročnika: 

Ime:   Naziv:   

Podpis:   Datum:  
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