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Siemens Healthcare d.o.o., Letališka c. 29C, 1000 Ljubljana, Slovenija Ime Tina Lahajnar
 Oddelek HC POC

POSLANO:
vsem prejemnikom obvestil
POC 19-014.A.OUS in POC 19-014.B.OUS

V VEDNOST:
Interexport d.o.o.

Tel.
 Fax +386 (1) 4746-136

Mobilni tel. +386 (30) 323-333
 E-pošta tina.lahajnar@siemens-healthineers.com

Naša referenca POC 19-014.C.OUS
 Datum 6. oktober 2021

NUJNO VARNOSTNO OBVESTILO – Zaključek in navodila

Stratus® CS & CS 200 Acute Care™ Diagnostic Systems

Zadeva: Lažno pozitivni rezultati za troponin (cTnI)

Spoštovani,

iz naše evidence je razvidno, da imate v vašem laboratoriju naslednji produkt:

ime produkta kat.št.
Stratus® CS Acute Care™ cTnI TestPak 10445071

Razlog za obvestilo

Ta dopis vsebuje končne informacije glede dopisa POC 19-014.OUS. Z njim vas obveščamo, da je podjetje
Siemens Healthcare Diagnostics našlo in odpravilo težavo s produktom navedenim v zgornji tabeli. V
nadaljevanju sledijo navodila.

Kot smo vas obvestili z obvestilom POC 19-014.A.OUS, so bila zaznana pozitivna odstopanja in neponovljivi
lažno pozitivni rezultati za troponin. Na podlagi analize pritožb in preiskave je Siemens Healthcare Diagnostics
izvedel ustrezne korektivne ukrepe in potrdil, da so s tem težave odpravljene.

Korektivni ukrepi so bili uvedeni na vseh cTnI testnih pakih od lota 231172002 naprej.
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Ukrepi

Za lota, ki sta navedena v spodnji tabeli, še naprej upoštevajte navodila iz prejšnjih obvestil, torej ponovite
vsak pozitiven rezultat za troponin.

Lota proizvedena pred lotom št. 231172002
številka lota rok uporabe
231158002 2021-10-05
231165002 2021-10-12

Za lot št. 231172002 in vse nadaljnje lote ponavljanje pozitivnih rezultatov ni več potrebno. Vsi izvedeni
korektivni ukrepi omogočajo uporabo kot jo navajajo navodila za uporabo.

Prosimo vas, da izpolnite priloženi obrazec in nam ga pošljite na e-mail naslov barbara.sanca@siemens-
healthineers.com ter dopis shranite v arhivu.

Za neprijetnosti se vam iskreno opravičujemo in vas prosimo za razumevanje. Za kakršnekoli informacije se
obrnite na našo lokalno podporo.

Priloga:
- originalno obvestilo
- potrditveni obrazec

S prijaznimi pozdravi,

Tina Lahajnar                                                                             Daniel Bakić
Aplikacijski specialist                                                                Vodja strokovnega področja
Siemens Healthcare d.o.o.                                                      Siemens Healthcare d.o.o.


