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NUJNO VARNOSTNO OBVESTILO

Atellica® IM 1600 Analizator
Zadeva: Humidity Packs - napravilna identifikacija z oznako pretečeno (Lot 0010)
Spoštovani,
na podlagi naših evidenc ugotavljamo, da je vaša ustanova najverjetneje prejela naslednji izdelek:

Razlog za navedeno obvestilo:
Namen tega obvestila je, da vas obvestimo o teku preiskave afektiranega produkta podanega v tabeli 1. V
nadaljnem tekstu navajamo navodila, po katerih se mora laboratorij ravnati.
Siemens Healthcare Diagnostika je prejela pritožbe s strani strank, ki navajajo, da Humidity packs za Atellico IM
1600, LOT 0010, analizator javlja pretečen rok uporabe (Exp. Date). Posledica napake je, da aparat avtomatsko
izvrže vse Humidity packe iz reagenčnega krožnika in prekine izvajanje rutinskih vzorcev (Stop mode).
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Atellica IM 1600 Humidity packi serije 0010 nimajo zapisanega roka trajanja na 2D črtni kodi - Exp. Date, zato
sistem po pomoti prepozna vstavljene packe v analizator za pretečene in se odraža kot sistemska napaka.
Preliminarne preiskave so pokazale, da je omenjena napaka povezana s programsko opremo (SW).
Pomembno je vedeti da imajo Humidity packi rok trajanja na analizatorju 180 dni, kar je spremljano s sistemsko
programsko opremo. Pri vstavljanju Humidity packov v reagenčni krožnik na analizator se za vsak pack posebaj
prične odštevati rok uporabe na analizatorju 180 dni.
Siemens proaktivno preiskuje razlog za nastalo situacijo in stranke boste o tem obveščene, ko bodo informacije
na voljo. Omenjeno sistemsko obnašanje programske opreme bo korigirano z novo različico programske
opreme, ki bo na voljo v kratkem.
Nevarnost za zdravje:
Ob pojavu omenjene napake, lahko pride do zamude testiranja rutinskih vzorcev, kot posledica zaustavitve
sistema (STOP). Siemens ne priporoča pregleda rezultatov za nazaj, ker sami rezultati pacientov niso prizadeti.
Ukrepi za stranke:
Omenjena napaka se lahko reši z ročnim vnosom 2D črtne kode na humidity packih LOT-a 0010 v sistem po
navodilih v spodnjem tekstu.
1. Z alkoholnim flumastrom (permanentnim) pobarvajte 2D črtno kodo na humidity packu, in sicer tako da jo
programska oprema ne bo mogla prepoznati, kot prikazuje slika. !!! NE ODSTRANJUJTE ORIGINALNE BARKODE
IZ HUMIDITY PACK-a !!!
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2. Na ekranu programske opreme izberite Inventory.
Pripis: Na spodnji sliki so prikazani koraki 2-8

3. Izberite ikono Reagent Loader.
4. Izberite Manual Entry ikono.
5. Izberite tip packa (Type) Ancillary.
6. Ročno vnesite črtno kodo v polje Barcode:
a. 78710600PPPPPP
b. PPPPPP je unikaten zapis v črtni kodi, ki je identifikacija pack-a in se nahaja na
sprednjem delu packa. Vnesite celotno črtno kodo skupaj z unikatnim zapisom PPPPPP
na humidity packu, katerega vstavljate.
c. Slika prikazuje kje in kako izgleda unikatni zapis PPPPPP.
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7. Izberite Verify.
8. Potrdite Assay je enako Humidity in datum, ki se nahaja polek simbola za uro, 2020-02-29.
9. Izberite OK
10. Vstavite Humidity pack nujno in samo na pozicijo 5 na pladnju za vstavljanje reagentov.
Ponovite korake 1-10 za vsak humidity pack, katerega boste vstavili na analizator. Analizator potrebuje za
normalno delovanje 7-10 humidity packov na krožniku za reagente. Ko boste naložili zahtevani set
packov, ki jih analizator potrebuje, bo analizator pričel normalno delovati tudi v rutini.

Pripis: Vsakič ko analizator ponovi »startup« za rutino, se ročno vnešeni podatki izgubijo in je potreben ponoven
ročni vnos humidity packov. To se zgodi za vsakim reboot, mechanics off/on in/ali odpiranjem sprednjega ali
zadnjega pokrova na Atellici IM 1600.
V primeru nejasnosti obvestila prosim preberite priloženo originalno obvestilo v angleščini. Obvestilo shranite
v arhivu.
Za kakršnekoli informacije se prosim obrnite na našo lokalno podporo. Za neprijetnosti se vam iskreno
opravičujemo in vas prosimo za razumevanje.
Priloga: - originalno obvestilo strankam
- Fax form obrazec
S prijaznimi pozdravi,
Jernej Palčič
Aplikativni specialist
Siemens Healthcare d.o.o.
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