
Getinge 

45 Barbour Pond Drive 

Wayne, NJ 07470 ZDA 

www.getinge.com

Stran: 1 od 9

[15.09.2021]

OBVESTILO O NUJNEM VARNOSTNEM POPRAVLJALNEM UKREPU
KOREKCIJSKI UKREP GLEDE MEDICINSKEGA PRIPOMOČKA

MAQUET CARDIOSAVE hybrid in MAQUET CARDIOSAVE rescue

Koda izdelka/številka 
dela:

0998-XX-0800-XX

Številka zadevne 
distribuirane serije:

Vse

Datumi distribucije: od 6. 3. 2012

Spoštovani,

podjetje Datascope/Getinge uvaja prostovoljni korekcijski ukrep za medicinski pripomoček 
intraaortne balonske črpalke (IABP) Cardiosave Hybrid in Cardiosave Rescue (IABP) zaradi 
dveh težav, ki bi lahko vplivali na delovanje IABP:
1. težava:
Netočnost indikatorja helija ob prisotnosti stalnih motenj EMC
2. težava:
Izklop ob odstranitvi baterije

Pri pregledu svojih evidenc smo ugotovili, da imate morda v svoji ustanovi Cardiosave IABP, 
ki ima lahko eno ali več težav, na katere se nanaša popravljalni ukrep. Za opis težav in 
ukrepov, ki jih je treba sprejeti, si oglejte preglednico 1 na naslednji strani.
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Težava: Prepoznavanje težave Potrebni ukrep/-i Popravljalni ukrep/-i

1. Netočnost 
indikatorja helija 
ob prisotnosti 
EMC

Med preizkušanjem elektromagnetne združljivosti 
(EMC) je Getinge ugotovil, da bi v prisotnosti 
sevalnih RF-motenj indikator helija na Cardiosave 
IABP občasno sporočal previsoko preostalo količino 
helija (Slika 1). Pomembno je omeniti, da indikator 
helija po odstranitvi vira motenj EMC deluje, kot je 
bilo predvideno.

V zvezi s 1. težavo: »Ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti nemudoma« za ukrepe za 
omejitev možnosti izgube terapije zaradi 
sporočanja previsoke količine 
preostalega helija na indikatorju helija 
(strani 4–5).

Podjetje Datascope/Getinge razvija 
popravek strojne opreme za rešitev te 
težave. Predstavnik servisa 
Datascope/Getinge bo stopil v stik z 
vami in načrtoval namestitev 
popravka, ko bo na voljo. Popravek se 
bo predvidoma začel konec drugega 
četrtletja 2022. 

2. Nepričakovana 
zaustavitev ob 
odstranitvi baterije

Cardiosave IABP se lahko nepričakovano izklopi, ko 
naprava deluje na izmenični tok in je v IABP 
vstavljena samo ena baterija, baterija pa se med 
polnjenjem fizično odstrani. V tem primeru se oglasi 
zvočni alarm za nenadno zaustavitev. Do te težave 
lahko pride le v prisotnosti kliničnega osebja, saj je 
treba baterijo fizično odstraniti. Glejte stran 6 za 
posebne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se 
pojavi ta težava.

Za ukrepe, ki jih je treba sprejeti, da bi se 
izognili izpadu terapij zaradi zaustavitve 
sistema, glejte vprašanje 2 »Ukrepi, ki jih 
je treba sprejeti nemudoma« (stran 7).

Datascope/Getinge razvija 
programsko opremo za odpravo te 
težave. Predstavnik servisa 
Datascope/Getinge bo stopil v stik z 
vami in načrtoval namestitev 
posodobljene programske opreme. 
Popravek se bo predvidoma začel 
konec drugega četrtletja 2022.

Preglednica 1: Opis težav
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1. težava: Netočnost indikatorja helija ob prisotnosti EMC

Opredelitev težave:

Med testiranjem elektromagnetne združljivosti (EMC) v zunanjem laboratoriju je osebje 
podjetja Getinge ugotovilo, da v prisotnosti nekaterih sevalnih RF-motenj indikator helija na 
Cardiosave IABP (glej Sliko 1) občasno sporoča previsoko količino preostalega helija. Ko je 
bila motnja odstranjena, se je indikator helija v desetih sekundah vedno popolnoma ponastavil 
in je prikazoval ustrezno raven helija (brez previsoke količine).

Slika 1 – zaslon monitorja (1 – indikator helija)

Upoštevajte, da preizkusne ravni, določene v standardih EMC za medicinske pripomočke, 
vključujejo varnostne faktorje z višjo stopnjo sevalne RF-motnje, kot bi jih običajno videli v 
okoljih za nego bolnikov.

1
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Preiskava je pokazala, da bi se sporočanje previsoke količine helija občasno pojavljalo v 
frekvenčnem območju 80 MHz–1 GHz. Možni viri motenj vključujejo: radijsko komunikacijo, 
mobilni telefon, Wi-Fi, opremo RFID in opremo, ki ne ustreza trenutnim standardom 
elektromagnetne združljivosti.

Pomembno je omeniti, da indikator helija po odstranitvi vira motenj EMC deluje, kot je bilo 
predvideno.

1. težava: Ukrepi, ki jih je treba sprejeti nemudoma:

Uporabniki bi morali uvesti naslednje ukrepe za omejitev možnosti izgube terapije zaradi 
prevelikega poročanja o preostalem heliju na indikatorju helija.

Cardiosave Hybrid

Ker EMC ne vpliva na mehanski merilnik, s pomočjo mehanskega merilnika na zgornji plošči 
Cardiosave (glejte Sliko 2) ocenite preostalo količino helija ob sumu na motnje EMC. 

1

Slika 2 – zgornja plošča (1 – mehanski merilnik helija)

Kjer je to izvedljivo, kar najbolj ločite sistem Cardiosave od druge elektronske opreme, 
komunikacijskih naprav in kablov (npr. napajalnih in komunikacijskih kablov). Upoštevajte 
zlasti priporočene razdalje med komunikacijsko opremo in opremo Cardiosave, kot je 
določeno v priročniku za uporabo Cardiosave.

Cardiosave Rescue

Pred kakršno koli uporabo naprave Cardiosave Rescue preverite, ali je notranji rezervoar za 
helij poln. Če indikator helija na zaslonu ne prikaže polnega rezervoarja, napolnite notranji 
rezervoar helija prek bolnišničnega vozička ali postaje za polnjenje helija. Za podrobnosti o 
uporabi programa Cardiosave Rescue v transportu si oglejte Kratek referenčni priročnik za 
Cardiosave IABP – Transport (0002-08-9772).

Kjer je to izvedljivo, kar najbolj ločite sistem Cardiosave od druge elektronske opreme, 
komunikacijskih naprav in kablov (npr. napajalnih in komunikacijskih kablov). Upoštevajte 
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zlasti priporočene razdalje med komunikacijsko opremo in opremo Cardiosave, kot je 
določeno v priročniku za uporabo Cardiosave.

Podjetje Datascope/Getinge razvija popravek strojne opreme za rešitev te težave. 
Predstavnik servisa Datascope/Getinge vas bo kontaktiral in načrtoval namestitev popravka, 
ko bo na voljo. To delo bo brezplačno opravljeno v vašem objektu.
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2. težava: Nepričakovana zaustavitev ob odstranitvi baterije

Opredelitev težave:

IABP Cardiosave se lahko nepričakovano zaustavi, ko naprava deluje na izmenični tok, v 
IABP je nameščena samo ena baterija, baterija pa se med polnjenjem akumulatorja fizično 
odstrani. V tem primeru se oglasi zvočni alarm za nenadno zaustavitev. Do te težave lahko 
pride le v prisotnosti kliničnega osebja, saj je treba baterijo fizično odstraniti.

Cardiosave Hybrid

To se zgodi med zelo specifičnim sklopom pogojev, kot je navedeno spodaj:

Nepričakovana zaustavitev se lahko zgodi samo pri hibridni konfiguraciji (Slika 3), če so 
izpolnjeni vsi štirje spodaj navedeni pogoji:

1. IABP deluje na izmenični tok in polni eno baterijo v načinu polnjenja z napetostjo. 
Način polnjenja z napetostjo se pojavi v zadnjih 15–20 minutah celotnega polnilnega 
cikla, ko utripa peti in zadnji LED-indikator napolnjenosti na akumulatorju.

2. Drugi predal za baterijo je prazen, kar pomeni, da v drugem ležišču za baterijo ni 
vstavljene baterije.

3. Baterija se izprazni, medtem ko sistemski signal napačno poroča, da je napajalnik na 
nizki napetosti; to se bo občasno zgodilo le, če sta izpolnjena prva dva pogoja. 

4. Ko so izpolnjeni vsi zgornji pogoji, se baterija izvrže.

Slika 3: Cardiosave v hibridni konfiguraciji
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Cardiosave Rescue (Slika 4)

Pri napravi Cardiosave Rescue ne more priti do nepričakovanega izklopa po odstranitvi 
baterije.

Slika 4: Cardiosave v transportni konfiguraciji

2. težava: Ukrepi, ki jih je treba sprejeti nemudoma:

Da bi zagotovili, da Cardiosave Hybrid med odstranjevanjem baterije ni dovzeten za 
zaustavitev, uporabniki ne smejo odstraniti baterije, če: 

 je v obeh ležiščih za polnjenje baterije samo ena baterija, neuporabljena baterija pa je 
prazna;

 se baterija polni z izmeničnim tokom (označeno z utripajočo LED-lučko na bateriji). 

Poleg tega lahko uporabnik težavo prepreči tako, da v vsako od obeh ležišč za baterije vstavi 
baterijo. Če se polnilna baterija nenamerno izvrže, bo enota samodejno preklopila na drugo 
baterijo in tako preprečila zaustavitev sistema.

Poleg tega Datascope/Getinge razvija popravek programske opreme za rešitev te težave. 
Servisni zastopnik družbe Datascope/Getinge bo stopil v stik z vami, da se dogovorite o času 
namestitve posodobljene programske opreme. To delo bo brezplačno opravljeno v vašem 
objektu.
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Ukrepi, ki jih je treba sprejeti:

Prosimo, da nemudoma pregledate svoj inventar, da ugotovite, ali imate napravi Cardiosave 
Hybrid ali Rescue IABP.

Izpolnite in podpišite priloženo OBVESTILO O NUJNEM VARNOSTNEM POPRAVLJALNEM 
UKREPU / KOREKCIJSKI UKREP GLEDE MEDICINSKEGA PRIPOMOČKA – OBRAZEC 
ZA ODGOVOR (stran 9), da potrdite prejem tega obvestila. 
Izpolnjen obrazec vrnite podjetju Datascope/Getinge po e-pošti v obliki optično prebranega 
izvoda na info@medica.si ali s faksiranjem obrazca na 015004822. 

Ta prostovoljni odpoklic vpliva le na izdelek, naveden na 1. strani; ta prostovoljni odpoklic ne 
vpliva na druge izdelke.

Prosimo, da te podatke posredujete vsem trenutnim in potencialnim uporabnikom Cardiosave 
Hybrid in Cardiosave Rescue IABP v svoji bolnišnici/ustanovi.

Če ste distributer, ki je strankam dobavil katerega od zadevnih pripomočkov, vas prosimo, da 
strankam posredujete to pismo, da bodo lahko ustrezno ukrepale.

Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti, ki jih lahko povzroči ta korekcijski ukrep glede 
medicinskega pripomočka. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na lokalnega 
pooblaščenega predstavnika družbe Datascope/Getinge.

Lep pozdrav,

Your Sincerely

Mgr. Jiri Lacina, MBA

Managing director
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OBVESTILO O NUJNEM VARNOSTNEM POPRAVLJALNEM UKREPU
KOREKCIJSKI UKREP GLEDE MEDICINSKEGA PRIPOMOČKA

OBRAZEC ZA ODGOVOR

MAQUET CARDIOSAVE hybrid in MAQUET CARDIOSAVE rescue

POŠLJITE PO FAKSU: 015004822 ali pošljite po E-POŠTI NA: info@medica.si

NAZIV USTANOVE
NASLOV
POŠTNA ŠTEVILKA MESTO, 
DRŽAVA, 

Potrjujem, da sem pregledal in razumel ta dopis o nujnem korekcijskem ukrepu glede 
medicinskega pripomočka za zadevne intraaortne balonske črpalke Cardiosave v tej ustanovi 
v zvezi z obema težavama. 

Potrjujem, da so bili o tem ustrezno obveščeni vsi uporabniki intraaortnih balonskih črpalk 
Cardiosave v tej ustanovi. 
 
Spodaj navedite zahtevane podatke in podpis.

Zastopnik ustanove:

Podpis:__________________________________ Datum:______________________

Ime:_____________________________________ Tel. št.:_____________________

Naziv:_____________________________ Oddelek:__________________________

Ime bolnišnice: _________________________________________________________

Naslov, mesto in država: __________________________________________________

Izpolnjen obrazec vrnite po FAKSU na 015004822 ali po E-POŠTI na info@medica.si
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