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Zadeva: Za servisnega uporabnika: previdnostni ukrepi pri rokovanju z diodo D1  

Izdelek: Digitalni linearni pospeševalnik 

Obseg: Vsi linearni pospeševalniki 

Izdaja obvestila:  Avgust 2021 

Referenčni UDI:  Navedba smiselno ni potrebna 

  

Dokument vsebuje zaupne in zaščitene informacije družbe Elekta Group in je namenjen samo za prejemnika. V skladu z zaščito 
avtorskih pravic tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, kopirati ali razdeljevati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe 
Elekta. 
 
Opis težave: 
Prejeli smo prijavi za dva dogodka, pri katerih se je dioda D1 po odstranitvi iz naprave razbila, njeni delci pa 
so se razleteli po območju, kjer je bila shranjena.  

 
Podrobnosti: 
Obstaja tveganje okvare diode D1 v modulatorju, pri kateri se dioda razbije in varovalno steklo okrog diode 
lahko ne zadrži izvrženih delcev in snovi. Ker se pri tem dogodku pride sprostijo silikonsko olje in keramični 
delci, je treba pri okvari diode izvesti dodatne ukrepe za zmanjšanje tveganja poškodb uporabnikov v 
neposredni bližini. 
 
Pri družbi Elekta trenutno pripravljamo rešitev za odpravo tega načina okvare, ki bo ob uvedbi zamenjala 
trenutno diodo v proizvodnji novih naprav in v že dobavljenih napravah, če bo prišlo do okvare. 
 
Klinični vpliv: 
Nima kliničnega vpliva. 

Priporočeni ukrepi za uporabnika: 
Ni priporočenih ukrepov za uporabnika. 
 
 
Ta dokument vsebuje pomembne informacije za nadaljnjo varno in pravilno uporabo 
opreme. 

• To obvestilo namestite na mesto, ki je dostopno vsem uporabnikom, npr. zraven navodil za uporabo, 
dokler težava ne bo odpravljena. 

• Osebje, ki uporablja ta izdelek, seznanite z vsebino tega dopisa. 

 
 
 

https://community.elekta.com/
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Popravljalni ukrepi družbe Elekta: 
 

 

Odstranjevanje pokrovov modulatorja  
 
Tehnik si mora pred odstranjevanjem pokrovov modulatorja nadeti ustrezno osebno varovalno 
opremo (OVO). Ta vključuje zaščitni vizir, zaščitno oblačilo in rokavice.  
OVO je treba nositi pri vseh vzdrževalnih opravilih, pri katerih je kateri koli pokrov modulatorja 
odstranjen. 
Uporabljati je treba najmanj OVO z oznako varnostnega standarda.  

 

Rokavice (ščitijo pred morebitnimi mehanskimi in kemičnimi nevarnostmi) 
EN 388:2016, ravni 4-5-4-4-F, EN ISO, zaščita pred urezninami stopnje F, Uredba (EU) 425/2016 o osebni 
varovalni opremi  

  Primer: https://www.supertouch.com/deflector-f 

Zaščitni vizirji (ščitijo pred hitro izvrženimi delci, ki priletijo in trčijo s srednje veliko energijo)  
EN166 - 1B  

Primer: https://www.portwest.com/products/view/PW96/CLR 

Zaščitno oblačilo (nudi zaščito po več standardih za nevarna okolja) 

EN ISO 11611, razred 2, A1 – zaščitno oblačilo (nudi zaščito po več standardih za nevarna okolja) 

Primer: https://www.portwest.com/products/view/SW34/TAR 

 

Navodila za odstranitev diode RDO (D1) 
Poleg nošenja OVO poskrbite tudi, da je sistem pred začetkom vzdrževanja vsaj 4 ure zaustavljen. 
Ko si nadenete OVO, odvijte pritrditvene matice. Uporabite orodje, kot so na primer spodnje klešče za vodno 
črpalko. Nastavite velikost čeljusti na od 28 do 35 mm, da imajo klešče ustrezen oprijem na steklu, in varno 
odstranite diodo ter jo položite v ustrezen vsebnik, pri čemer še vedno nosite opisano OVO. 

  Primer: https://uk.rs-online.com/web/p/pliers/1585439/ 

 

https://community.elekta.com/
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Ko je dioda odstranjena iz linearnega pospeševalnika, jo je treba shraniti v ustrezen vsebnik, saj še vedno 
obstaja tveganje, da se razleti znotraj varovalnega stekla in potisne navzven stranska čepa ali razbije 
varovalno steklo in izvrže delce in snovi v okolico. 

 
Primeren vsebnik je lahko večplastna kartonska škatla, lesen zaboj ali kovinska škatla za orodje, ki jo je 
mogoče trdno zapreti, da ostane zaprta, če bi prišlo do razbitja diode. Namen vsebnika je preprečiti, da bi se 
delci in snovi razleteli po okolici, če bi se dioda razbila, ko je shranjena/odstranjena.  
Varen način odstranitve je v postopku potrditve in bo sporočen takoj, ko bo mogoče. Do takrat mora biti 
dioda shranjena v vsebniku. 
  
Vsak tak vsebnik mora biti opremljen z opozorilno oznako, ki opozarja druge uporabnike, naj ga ne odpirajo, 
če ne nosijo ustrezne OVO (vizir, obleka in rokavice). 
 

 
 
Obvestilo je bilo posredovano pristojnim regulativnim organom. 
 
 

 

https://community.elekta.com/
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Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti, ki jih je povzročil ta ukrep, in se vam že vnaprej zahvaljujemo za 
sodelovanje.  

 

Obrazec za potrditev 
 

Zaradi izpolnjevanja zakonskih zahtev morate bodisi potrditi prejem tega obvestila prek portala Elekta Care™ 
Community ali izpolniti ta obrazec in ga vrniti družbi Elekta takoj po prejemu oziroma najkasneje v 30 dneh po 
prejemu. 
 

Opredelitev: Pomembno varnostno obvestilo Referenčna 
številka FCO:  

200-01-103-083 

Opis Za servisnega uporabnika: previdnostni ukrepi pri rokovanju z diodo D1 

 

Bolnišnica:   

Serijske št. naprave: 
(če je primerno)  

 
 
 
 
 
 
 

Lokacija in 
enota: 

 

 
Potrjujem, da sem prebral in razumel to obvestilo, hkrati pa tudi potrjujem, da bodo izvedeni vsi priporočeni 
ukrepi. 
Ime:   Naziv:   

Podpis 
stranke:   Datum:   

 
Potrditev o novi namestitvi mora podpisati tehnik družbe Elekta, ki je opravil namestitev, ali zastopnik, če 
ima nameščen izdelek fizična navodila za uporabo/priročnik: 
 
Potrjujem, da je bila stranka seznanjena z vsebino tega obvestila in da je obvestilo vstavljeno v ustrezen 
izvod uporabniškega priročnika ali dodano dokumentaciji ustreznega uporabniškega priročnika: 

Ime:   Naslov:   

Podpis:   Datum:  
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