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NUJNO VARNOSTNO OBVESTILO 

GE Healthcare 
GE Healthcare 
3000 N. Grandview Blvd. - W440 
Waukesha, WI 53188 ZDA 

 
GE Healthcare Ref: 34120 

21. oktober 2021 
 
Za: Vodja oddelka za anestezijo 

Direktor oddelka za biomedicinski/klinični inženiring 
Zdravstveni skrbnik/vodja oddelka za upravljanje tveganja 

 
Zadeva: Senzorji pretoka z morebitno poškodovanimi cevkami pri anestezijskih napravah GE Healthcare/Datex-Ohmeda. 
 

Ta dokument vsebuje pomembne informacije o vašem izdelku. Zagotovite, da bodo o tem varnostnem  

obvestilu in priporočenih ukrepih seznanjeni vsi morebitni uporabniki v vaši ustanovi. 

Ta dokument hranite v svojem arhivu. 

 
Morebitna 
nevarnost 

Podjetje GE Healthcare (GEHC) je v internem pregledu ugotovilo, da bi lahko zaradi manjšega števila senzorjev 
pretoka, ki so bili izdelani pred junijem 2021, prišlo do poškodb cevk, kot so luknjice ali ureznine. Zaradi tega lahko 
pride do uhajanja in posledično do nepravilnih dihalnih volumnov anestezijske naprave, kar pa lahko privede do 
prekomernega dovajanja volumnov pacientu. Ta težava se razlikuje od težave iz obvestila GEHC, ref. št. 34109. V 
nadaljevanju so opisani ukrepi, ki jih morajo izvesti stranke/uporabniki pri vseh prizadetih senzorjih pretoka, vključno 
s tistimi, ki ste jih morda prejeli v obvestilu GEHC, ref. št. 34109.  
 
Zaradi te težave nismo prejeli nikakršnih poročil o poškodbah. 

 
Podrobnosti 
o prizadetem  
izdelku 

Pred uporabo anestezijske naprave vedno opravite preverjanje pred začetkom uporabe, vključno s preizkušanjem 
puščanja krožnega sistema ali preizkušanjem dihalnega sistema. Upoštevajte navodila iz uporabniškega 
referenčnega priročnika anestezijske naprave, ki so navedena v poglavjih o preverjanju pred začetkom uporabe in 
preizkušanjem pred začetkom uporabe. Pri odstranjevanju, vstavljanju, nadaljnji obdelavi, shranjevanju senzorjev 
pretoka in drugih opravilih na teh senzorjih bodite zelo previdni, saj lahko pride do poškodb cevk, kot so luknjice in 
ureznine, ki vplivajo na delovanje senzorjev pretoka. 
 

1. Preverite VSE senzorje pretoka, ki jih imate na zalogi, vključno s senzorji, nameščenimi v anestezijskih napravah, 
senzorji, ki so del zaloge rezervnih delov, ter senzorji na lokacijah za nadaljnjo obdelavo in senzorji na drugih 
lokacijah, ki niso v uporabi. 
 

a. Preverite datum izdelave, ki je naveden na ohišju senzorja pretoka (glejte spodnjo Sliko 1). Datum je zapisan 
v obliki LLLL-MM (leto in nato mesec). Primer: 2021-04 = april 2021. 

 

Pomembno: upoštevajte datum, ki je naveden na ohišju senzorja pretoka (in ne datuma na zunanji ovojnini, saj 
se ta lahko razlikuje od datuma na ohišju senzorja pretoka). Za pregled senzorja pretoka je treba senzor odstraniti 
iz ovojnine. 
 

b. Če je bil senzor pretoka izdelan junija 2021 ali pozneje, senzor lahko uporabljate naprej. Tak senzor ne sodi v 
skupino prizadetih izdelkov. 
 

c. Če je bil senzor pretoka izdelan pred junijem 2021, gre za prizadeti izdelek. 

i. Podjetje GEHC bo zamenjalo vse prizadete senzorje pretoka. Senzorje lahko uničite ali jih vrnete 
podjetju GEHC. 

ii. Če imate trenutno na zalogi samo prizadete senzorje pretoka, jih lahko uporabljate še naprej, vendar 
morate pred tem na anestezijski napravi uspešno opraviti preverjanje pred začetkom uporabe, 
vključno s preizkušanjem puščanja krožnega sistema ali preizkušanjem dihalnega sistema. Če 
preverjanje pred začetkom uporabe ni uspešno, senzorja pretoka ne uporabljajte. 
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iii. Če je preverjanje pred začetkom uporabe uspešno, vendar uporabljate prizadeti senzor pretoka, se 
lahko med postopkom še vedno pojavijo nekatera opozorila, navedena v nadaljevanju. Ta opozorila 
se lahko med postopkom pojavijo tudi iz drugih razlogov: 

• "TV not achieved" (Dihalni volumen ni dosežen), 

• "Volume sensors disagree" (Neujemanje senzorjev volumna), 

• "Circuit leak" (Puščanje krožnega sistema), 

• "Reverse exp flow. Check valves OK?" (Obratni izd. tok. Preverjanje ventilov?), 

• "Reverse insp flow. Check valves OK?" (Obratni vdi. tok. Preverjanje ventilov?), 

• "System leak?" (Puščanje sistema?), 

• "Check flow sensors" (Preverjanje senzorjev pretoka), 

• "Calibrate, dry, or replace flow sensors" (Umerjanje, sušenje ali zamenjava senzorjev pretoka) 
(po izbiri možnosti "End Case" (Zaključek postopka"). 

Če se prikaže katero od teh opozoril, upoštevajte navodila iz uporabniškega referenčnega priročnika 
anestezijske naprave in zamenjajte senzorje pretoka.  

 

iv. Če imate vprašanja in/ali želite pospešiti zamenjavo senzorjev pretoka, se obrnite na lokalnega 
prodajnega ali servisnega zastopnika podjetja GEHC. 

 

 
 

2. Izpolnite in pošljite priloženi obrazec "Odziv stranke". 

 

a. Če NIMATE prizadetih senzorjev pretoka, označite polje št. 1, s čimer potrdite, da nimate prizadetih senzorjev 
pretoka. Izpolnjen obrazec pošljite po e-pošti na  FMI34120.FLOWSENSOR@GE.COM. 

 

b. Če IMATE prizadete senzorje pretoka, označite polje št. 2, s čimer potrdite, da imate prizadete senzorje 
pretoka, in navedite ustrezne podatke (npr. količino). Izpolnjen obrazec pošljite po e-pošti na 
FMI34120.FLOWSENSOR@GE.COM. 

 
Varnostni  
napotki 
 

Senzorji pretoka se v anestezijskih napravah podjetja GEHC, navedenih v nadaljevanju, uporabljajo za merjenje toka 
v pacienta in iz njega. Anestezijske naprave se uporabljajo za predihavanje v splošni anesteziji in podporno 
predihavanje pri številnih pacientih (novorojenčkih, otrocih, odraslih). Senzorji pretoka so lahko nameščeni v 
anestezijskih napravah ali pa so ločeni rezervni deli, ki jih lahko zamenja uporabnik sam.  
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▪ Številke delov prizadetih senzorjev pretoka: 

2089610-001 FLOW SENSOR, LEGACY VAR ORF BCG (moder, možno čiščenje) 

2089610-001-S FLOW SENSOR, LEGACY VAR ORF BCG, SERVICE (moder, možno čiščenje) 

2087640-001 FLOW SENSOR, LEGACY VAR ORF AUTOCLAVABLE BCG (siv, možno avtoklaviranje) 

2087640-001-S FLOW SENSOR, LEGACY VAR ORF AUTOCLAVABLE BCG, SERVICE (siv, možno avtoklaviranje) 

2096513-001-S FLOW SENSOR ASSEMBLY 

5697309 R-FMI34109-FLOW SENSOR, LEGACY VAR ORF BCG 

5697310 R-FMI34109-FLOW SENSOR, LEGACY VAR ORF AUTOCLAVABLE BCG 

▪ Datum izdelave na ohišju prizadetih senzorjev pretoka: pred junijem 2021 

▪ Prizadeti senzorji pretoka se uporabljajo v naslednjih anestezijskih napravah podjetja GEHC: 

Aisys CS2 (GTIN: 00840682102322), Avance CS2 (GTIN: 00840682102292), Aisys, Avance, Amingo, Aespire View, 
Aespire 7900, Aespire 7100/100, Protiva 7100, Aestiva MRI (GTIN: 0080682102339), Aestiva 7900, Aestiva 7100, 
9100C NXT, Aelite NXT 

 

Opomba: 
Prizadete niso nobene druge anestezijske naprave GEHC/Datex-Ohmeda ali senzorji pretoka. 

 
Popravek  
izdelka 

GE Healthcare bo brezplačno popravil vse prizadete izdelke. Predstavnik podjetja GE Healthcare bo stopil v stik z vami 
in se dogovoril za izvedbo popravka. 

 
Kontaktni  
podatki 

Če imate kakršnakoli vprašanja glede tega varnostnega obvestila ali identifikacije enot s to težavo, se obrnite na 
svojega krajevnega prodajnega/servisnega predstavnika. 

 
Podjetje GE Healthcare potrjuje, da je obvestilo ustrezne regulativne agencije. 
 
Prepričani ste lahko, da je za nas poglavitno ohranjanje visoke varnosti in kakovosti. V primeru vprašanj se nemudoma obrnite na nas. 
 
S spoštovanjem, 
 

 
Laila Gurney                                                                          
Chief Quality & Regulatory Officer 
GE Healthcare 

 
Jeff Hersh, PhD MD 
Chief Medical Officer 
GE Healthcare 
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 GE Healthcare  
 

GEHC, ref. št. 34120 

POTRDITEV POPRAVKA MEDICINSKEGA PRIPOMOČKA – POTREBEN ODZIV SRANKE 
 
Izpolnite ta obrazec in ga čim prej pošljite podjetju GE Healthcare (GEHC), vendar ne pozneje kot 30 dni od prejema. S tem boste 
potrdili prejem in razumevanje obvestila o popravku medicinskega pripomočka.  

Ime stranke/naročnika:  

Naslov:  

Kraj/poštna št./država:  

E-poštni naslov:  

Telefonska številka:  

 
Obrazec naj podpiše odgovorna oseba, ki je izpolnila ta obrazec. 

Podpis:  

Ime s tiskanimi črkami:  

Naziv:  

Datum (DD/MM/LLLL):  

 
Potrdilo, da so naše stranke prejele to obvestilo o popravku, je za nas zelo pomembno. Ta korak morate opraviti, preden se lahko 
začne postopek zamenjave in pošiljanja.  
Označite eno od naslednjega in vnesite potrebne informacije ter nam obrazec pošljite nazaj na enega od spodnjih načinov. 
 

Potrjujemo, da smo prejeli in razumeli obvestilo o popravku medicinskega pripomočka ter da nimamo prizadetih senzorjev 
pretoka z datumom izdelave pred junijem 2021. 

ALI 
Potrjujemo, da smo prejeli in razumeli obvestilo o popravku medicinskega pripomočka ter da imamo prizadete senzorje 
pretoka, da smo zbrali vse prizadete senzorje pretoka z datumom izdelave pred junijem 2021 ter da smo te senzorje uničili ali 
jih vrnili podjetju GEHC. 
 

Št. dela senzorja pretoka Datum izdelave 
Količina 
uničenih 
izdelkov 

Količina, vrnjena 
podjetju GEHC 

Healthcare 

Količina za 
odpremo 

2087640-001 ali 2087640-
001-S ali 5697309 

pred junijem 2021    

2089610-001 ali 2089610-
001-S ali 5697310 

pred junijem 2021    

 

Izpolnjen obrazec skenirajte ali fotografirajte in ga pošljite po e-pošti na naslov: FMI34120.FLOWSENSOR@GE.COM 
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