Nujno varnostno obvestilo
Sistemska napaka pri preverjanju veljavnosti podatkov v programski opremi Intellis™
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Referenca družbe Medtronic: FA949
Spoštovani,
družba Medtronic prostovoljno izdaja nujno varnostno obvestilo, na podlagi katerega vas poziva, da posodobite
programsko opremo Intellis™ modela A710, ki se uporablja v tabličnem programatorju za zdravnika CT900, na
različico 1.3.130. V prejšnji različici 1.3.80 programske opreme Intellis A710 se neveljavni podatki v pomnilniku morda
ne ponastavijo pravilno, kar lahko povzroči nezmožnost posodabljanja nastavitev terapije, spremeni prikaz na
programatorju za bolnika, zagotovi dostop do neodobrenih funkcij v programatorju za bolnika in/ali povzroči izgubo
terapije. Skladno z zagotovljenimi navodili namestite programsko opremo Intellis A710 različice 1.3.130, da
preprečite to težavo.
Opis težave
Družba Medtronic je med januarjem 2020 in 24. novembrom 2020 prejela štirinajst (14) poročil, v katerih so uporabniki
prijavili to napako preverjanja veljavnosti (Slika 1) v različici 1.3.80 programske opreme Intellis A710 programatorja za
zdravnika CT900, ki ji je sledila sistemska napaka (Slika 2Error! Reference source not found.), in navedli, da
programske posodobitve stimulatorja ni bilo mogoče dokončati. Po preiskavi je bilo ugotovljeno, da je na določeni
lokaciji pomnilnika stimulatorja prišlo do poškodbe podatkov in da programska oprema Intellis A710 različice 1.3.80 ni
počistila poškodovanih podatkov, kot je bila zasnovana, zaradi česar je prišlo do sistemske napake. Ta sistemska
napaka ni pogost dogodek, poročana stopnja pogostnosti pa je nižja od 1 na 10.000.
Takojšnji ukrep:
V programator za zdravnika CT900 skladno z zagotovljenimi navodili prenesite najnovejšo posodobitev programske
opreme Intellis A710, različico 1.3.130.
To obvestilo delite z osebami v svoji ustanovi, za katere so te informacije ustrezne.
Koraki za ublažitev posledic težave pred prenosom različice 1.3.130
aplikacije programatorja za zdravnika:
Ta težava je prepoznana in se pojavi v kliničnem okolju, ko je bolnik v
oskrbi zdravstvenega delavca. Če se napaka VALIDATION ERROR
(Napaka preverjanja veljavnosti) (kot je prikazano) s kodo napake (01
00 85) (04 02 01) (03 02 00) (08 08 00) (0A 02 00) prikaže, preden
namestite najnovejšo različico 1.3.130 programske
opreme Intellis A710, izberite možnost CONTINUE (Nadaljuj). Če
izberete EXIT WORKFLOW (Izhod iz poteka dela), znova vzpostavite
komunikacijo in pri prikazu napake VALIDATION ERROR (Napaka
preverjanja veljavnosti) (slika 1) izberite CONTINUE (Nadaljuj).

Slika 1: Poziv napake preverjanja veljavnosti

Ko izberete možnost CONTINUE (Nadaljuj) in se vam prikaže System
Error (Sistemska napaka) (slika 2), se za pomoč pri prenosu najnovejše
različice 1.3.130 programske opreme Intellis A710 obrnite na
predstavnika družbe Medtronic. Ko prenesete najnovejšo
različico 1.3.130 programske opreme Intellis, znova vzpostavite
komunikacijo in izberite CONTINUE (Nadaljuj), da odpravite to težavo.
Slika 2: Poziv sistemske napake
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Dodatne informacije
Pristojni organ v vaši državi (JAZMP) je o tem ukrepu obveščen.
Cenimo vašo pomoč in obžalujemo morebitne nevšečnosti, ki vam jih ta težava morda povzroča. Če imate vprašanja
ali potrebujete pomoč pri nameščanju različice 1.3.130 programske opreme Intellis A710, se obrnite na predstavnika
družbe Medtronic g. Martina Štefaniča na martin.stefanic@medtronic.com ali na Medtronic Adriatic d.o.o.,
Folnegovićeva 1c, 10000 Zagreb, Hrvaška.
Lep pozdrav,

Ivana Brkan
Sales Supervisor Brain Modulation/Pain/PH CEE CLUSTER SOUTH
Medtronic Adriatic d.o.o.
Dodatek A: Navodila za namestitev programske opreme
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