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Datum: 2022:11:XX 
 

Nujno obvestilo o varnostnih popravljalnih ukrepih 
CritiCool® 

 
 
 

Namenjeno za*: direktorja biomedicinskega inženiringa, direktorja za upravljanje tveganj, 
uradnika za varnost medicinskih pripomočkov. 
 
Kontaktni podatki lokalnega predstavnika (ime, e-pošta, telefon, naslov itd.)*  
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Nujno obvestilo o varnostnih popravljalnih ukrepih (FSN) 
CritiCool® 

Nevarnost predčasne okvare obtočne črpalke 
 
 

1. Informacije o prizadetih pripomočkih* 
1. 1. Vrsta(e) pripomočka(ov)* 

Pripomoček za termoregulacijo CritiCool®, ki se uporablja za uravnavanje pacientove 
temperature, kot določi zdravnik. Pripomoček je avtonomna polstacionarna enota, 
priključena na napajanje VAC. Njegov namen je dovajanje vode želene temperature 
v oblačilo CureWrap, ki ga nosi pacient. Pripomoček ali oblačilo nista sterilna.  

1. 2. Trgovsko ime*  

CritiCool® 
1. 3. Edinstveni identifikator pripomočka (UDI-DI) 

08961280020000108E 
1. 4. Primarni klinični namen pripomočka(ov)* 

CritiCool® je termoregulacijski sistem, namenjen spremljanju in nadzoru temperature 
pacienta. 

1. 5. Model pripomočka/Katalog/Številka(e) dela(ov)* 
CritiCool®/ 200-00236 

1. 6. Obseg prizadetih serijskih številk ali številk serij 
Serijske številke mesta bo zagotovil distributer v državi 

 
 
 

2. Razlog za varnostni popravljalni ukrep (FSCA)* 
2. 1. Opis težave s pripomočkom* 

Črpalka, ki poganja vodo iz pripomočka CritiCool® v pripomoček CureWrap®, se lahko 
predčasno pokvari zaradi ohlapne strojne opreme na komponenti črpalke. Zaradi te 
predčasne okvare pripomoček CritiCool® prikaže napako HALT 4 (USTAVI 4), po kateri 
pripomoček ne more delovati niti po ponovnem zagonu pripomočka. 

2. 2. Nevarnost, ki zahteva popravljalne ukrepe*  
Obstaja nevarnost, da bi do okvare lahko prišlo med postopkom termoregulacije in bi lahko 
prekinitev termoregulacije močno vplivala na stanje pacienta, in sicer z najvišjo oceno 
vpliva na novorojenčke in nato potencialno na srčne bolnike. Ni tveganja za uporabnika.  

  
 

3. Vrsta ukrepa za zmanjšanje tveganja* 
3. 1. Ukrepi, ki naj jih sprejme uporabnik* 

 
☒ Prepoznavanje pripomočka ☐ Izolacija pripomočka 
☐ Vračilo pripomočka ☐ Uničenje naprave 
 
☒ Sprememba/pregled pripomočka na kraju samem 
 
☐ Upoštevajte priporočila za zdravljenje pacientov 
 
☐ Upoštevajte spremembo/dopolnitev navodil za uporabo (IFU) 
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☒ Drugo ☐ Nič 

 
1. Zagotovite, da so uporabniki teh pripomočkov seznanjeni s tem obvestilom. 

 
2. Če pripomoček deluje pravilno, je sprejemljivo, da pripomoček še naprej uporabljate, kot je bilo 

predvideno, vendar pripomoček med uporabo podrobneje spremljajte, medtem ko čakate na 
pregled in popravilo. 
 

3. Če se na pripomočku prikaže sporočilo HALT 4 (USTAVI 4), pripomoček takoj izklopite. Preverite, 
ali so v vodnih ali ovojnih ceveh, zlasti v bližini priključka cevi, ovire, ki preprečujejo pretok vode. 
Odklopite ovoj in cevi ter jih nato znova priključite, pri čemer poslušajte, ali zaslišite klik pri 
vsakem vstavljanju, in rahlo potegnite, da se prepričate, da je povezava tesna. Pred ponovnim 
zagonom pripomočka počakajte vsaj deset minut. Če zgoraj opisana dejanja ne odpravijo težave, 
prenehajte uporabljati pripomoček in se obrnite na svojega ponudnika storitev.  
  

4. Medtem ko čakate na pregled in popravilo svojega pripomočka, družba Belmont Medical 
Technologies priporoča, da ocenite svojo trenutno situacijo in klinične potrebe ter v primeru 
okvare razmislite o alternativnih metodah termoregulacije, kot je sekundarni pripomoček za 
termoregulacijo. 
 
 

 
 

3. 2. Je potreben odgovor stranke?*  
(Če da, izpolnite priloženi obrazec z navedbo roka za 
vračilo) 

Ne *Sledenje mora 
opraviti distributer 
v državi. 

3. 3. Ukrepi, ki jih izvaja proizvajalec* 
 
☐ Odstranitev izdelka ☒ Spremembe/pregled pripomočka na kraju samem 
☐ Posodobitev programske opreme ☐ Navodila za uporabo ali spremembe označevanja 
☒ Drugo ☐ Nič 
 
1. Za črpalko smo razvili komplet za popravilo, ki bo po namestitvi preprečil predčasno okvaro 

črpalke (P/N 405-00002, komplet pritrdilnih elementov, 5 setov na vsak komplet) 
 

2. Razvita navodila za pregled in predelavo črpalke (799-00028). Navodila so priložena kompletu 
pritrdilnih elementov. 

 
3. Naročilo distributerjem za pregled in servis enot za stranke. 

3. 4. Ali je treba obvestilo o varnostnih popravljalnih ukrepih 
predati pacientu/laičnemu uporabniku?  

Ne 
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4. Splošne informacije* 
4. 1. Vrsta obvestila o varnostnih 

popravljalnih ukrepih*  
 

Novo 

4. 2. Nadaljnji nasveti ali informacije, 
ki se že pričakujejo v nadaljnjem 
obvestilu o varnostnih 
popravljalnih ukrepih?* 

Ne 
 

4. 3. Podatki proizvajalca 
(Za kontaktne podatke lokalnega predstavnika glejte 1. stran tega obvestila o varnostnih 
popravljalnih ukrepih)  

a. Ime podjetja Belmont Medical Technologies 
b. Naslov 780 Boston Road, Billerica, MA 01821, ZDA 
c. Spletni naslov Belmontmedtech.com 

4. 4. Pristojni (regulativni) organ vaše države je bil obveščen o tem obvestilu strankam.* 

4. 5. Ime/podpis Lida Reed 
Direktorica, nadzor kakovosti in regulativne 
zadeve 
 

  
 Prenos tega obvestila o varnostnih popravljalnih ukrepih 

 To obvestilo je treba posredovati vsem tistim, ki morajo biti obveščeni v vaši organizaciji ali kateri 
koli organizaciji, kamor so bili preneseni potencialno okvarjeni pripomočki. (Kot je primerno) 
 
Prosimo, da to obvestilo posredujete drugim organizacijam, na katere ta ukrep vpliva. (Kot je 
primerno) 
 
Prosimo, da za ustrezno obdobje upoštevate to obvestilo in posledične ukrepe, da zagotovite 
učinkovitost popravljalnih ukrepov. 
 
Vse incidente, povezane s pripomočkom, prijavite proizvajalcu, distributerju ali lokalnemu 
predstavniku in po potrebi nacionalnemu pristojnemu organu, saj s tem zagotavljate pomembne 
povratne informacije.* 

 
Opomba: Polja, označena z *, veljajo za obvezna za vsa obvestila o varnostnih popravljalnih 
ukrepih. Druga so neobvezna. 


