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OBVESTILO O VARNOSTI NA TERENU – HAMILTON C6 

 za končne kupce/distribucijske partnerje 

Začasna zatemnitev zaslona ventilatorja HAMILTON-C6 
 
 
 

Prejemniki: 
 
 
 
 
 
 
 
Zadevani produkt: 
 
Programska oprema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razlog za obvestilo o 
varnosti: 
 

 Vse zdravstvene ustanove, ki uporabljajo ventilatorje HAMILTON-C6 
(enote za intenzivno nego, enote za vmesno nego, sobe za nujno pomoč, 
bolnišnice za dolgotrajno akutno oskrbo ali v sobi za okrevanje). 

 Vsi distributerji ventilatorjev HAMILTON-C6 in njihovi serviserji. 
 Glede na nujnost tega obvestila o varnosti na terenu vas prosimo, da 

izvedete zahtevane ukrepe in pošljete potrditev tega podjetju Hamilton 
Medical AG v 30 delovnih dneh po prejemu teh informacij (distributerji). 

 
HAMILTON-C6    (PN 160021) 
 
Vse različice 
 
 
Spoštovani končni kupec/distributer, 
 
Švicarski zdravstveni organ Swissmedic je pozval Hamilton Medical AG, naj 
vse svoje končne stranke obvesti o naslednjem: 
 
V zelo redkih primerih lahko osvetlitev ozadja zaslona HAMILTON-C6 začasno 
odpove. To je mogoče pripisati ponastavitvi krmilnika HMI (ponastavitev 
HMI), ki povzroči odpoved zaslona za 2–3 sekunde. To ne vpliva na nobeno 
funkcijo ventilacije. 
 
Prosimo, potrdite s svojim podpisom na priloženem potrditvenem listu, da 
ste kot končni kupec/distribucijski partner prejeli ta FSN (Field Safety 
Notification) in izvedli ukrepe, ki smo jih določili. 
 
Trenutno rešitev za začasno zatemnitev zaslona ni na voljo. Zato moramo 
zagotoviti, da so vse končne stranke o tem obveščene in da razumejo, da 
ponastavitev HMI ne vpliva na funkcijo ventilacije in da ni potrebno 
zamenjati ventilatorja. Te informacije so vključene tudi v navodilih za 
uporabo. Vendar verjamemo, da je možno, da se posredovane informacije v 
takšni situaciji lahko spregledajo. 
 
S tem obvestilom vas želimo obvestiti, da lahko med ventilacijo pride do 
začasne zatemnitve zaslona na HAMILTON-C6. 
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Kako izgleda ta primer
V zelo redkih primerih lahko osvetlitev zaslona ventilatorja 
To pomeni
zasveti, ko se osvetlitev ozadja znova vklopi
 
Ali obstaja tveganje za bolnike?
Zaslonska enota
je brezhibno 
začasne zatemnitve
 
Naprava samodejno odpravi to napako s ponastavitvijo HMI. Osvetlitev 
ozadja zaslona
sekunde in ga naprava samodejno izvede BREZ prekinit
 
Programska oprema 
taLLS_hmiWatchdogTimeout
 
Kako se 
bolnika?
Uporabnik lahko spremlja ključn
indikatorske lučke 
sprednjem robu 
uporabniškega priročnika in je tudi ponovno prikazano na naslednji
lučka z ikono pljuč 
nastavljenimi

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kako lahko 
Če se zaslon začasno zatemni, lahko 
taLLS_hmiWatchdogTimeout"
tem konkretnem primeru ni potreben. 
pojavila in jo je mogoče pregledati 
 
Opravičujemo se 
 
 

+41 58 610 10 20 
info@hamilton-medical.com 
www.hamilton-medical.com 

Kako izgleda ta primer? 
V zelo redkih primerih lahko osvetlitev zaslona ventilatorja začasno 
To pomeni, da zaslon za 2–3 sekunde postane črn; vendar zaslon ponovno 
zasveti, ko se osvetlitev ozadja znova vklopi. 

Ali obstaja tveganje za bolnike? 
Zaslonska enota in ventilacijska enota delujeta kot dve neodvisni enoti. Zato 

brezhibno delovanje ventilacijske enote zagotovljeno tudi v 
začasne zatemnitve zaslona. 

Naprava samodejno odpravi to napako s ponastavitvijo HMI. Osvetlitev 
zaslona nato spet pravilno deluje. Ta postopek ne traja več kot 3 

sekunde in ga naprava samodejno izvede BREZ prekinitve ventilacij

Programska oprema ventilatorja prikaže to napako kot 1246033
taLLS_hmiWatchdogTimeout 

se lahko uporabnik prepriča, da naprava še naprej nemoteno
bolnika? 
Uporabnik lahko spremlja ključne funkcije naprave tako, da pogleda
indikatorske lučke na indikatorju stanja, ki se nahajajo na zgornjem 
sprednjem robu ventilacijske enote. To je opisano v razdelku 2.2.1.1 
uporabniškega priročnika in je tudi ponovno prikazano na naslednji
lučka z ikono pljuč zasveti "zeleno", naprava poda vdih pacientu v skladu z 

avljenimi parametri. Naprave NI potrebno zamenjati. 

Kako lahko zaznate okvaro naprave? 
Če se zaslon začasno zatemni, lahko zaznate sporočilo o napaki 
taLLS_hmiWatchdogTimeout" in nadaljujete z uporabo ventilatorja. Servis v 
tem konkretnem primeru ni potreben. Ventilator zabeleži napako, ki se je 
pojavila in jo je mogoče pregledati v zgodovini ob naslednjem servisu

Opravičujemo se Vam za morebitne nevšečnosti. 

začasno odpove. 
3 sekunde postane črn; vendar zaslon ponovno 

delujeta kot dve neodvisni enoti. Zato 
no tudi v primeru 

Naprava samodejno odpravi to napako s ponastavitvijo HMI. Osvetlitev 
nato spet pravilno deluje. Ta postopek ne traja več kot 3 

ventilacije. 

1246033: 

nemoteno ventilira 

tako, da pogleda na 
stanja, ki se nahajajo na zgornjem 
. To je opisano v razdelku 2.2.1.1 

uporabniškega priročnika in je tudi ponovno prikazano na naslednji sliki. Če 
pacientu v skladu z 

 

sporočilo o napaki "1246033: 
in nadaljujete z uporabo ventilatorja. Servis v 

zabeleži napako, ki se je 
ob naslednjem servisu. 
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Ukrepi, ki jih morajo 
izvesti distribucijski 
partnerji: 
 
 
 
Ukrepi, ki jih morajo 
izvesti končne stranke: 
 
 
 
 
 
 
Proizvajalec: 
 
 
 
 
Kontakt: 
 
 

 Podpišite priloženi list, s katerim potrjujete, da ste prejeli FSN in ga 
posredovali svojim končnim strankam. 

 Prosimo, obvestite tehnično podporo za Hamilton Medical AG o kakršnih 
koli takšnih okvarah, pri čemer navedite prizadeti sistem, da jih bomo 
lahko vsako četrtletje obvestili oblastem. 

 

 Podpišite priloženi list, s katerim potrjujete, da ste prejeli in razumeli FSN 
(Field Safety Notification). Prav tako vas prosimo, da še naprej obveščate 
svojega lokalnega distribucijskega partnerja o vseh primerih zgoraj 
omenjene okvare.  Nadaljnje ukrepanje ni potrebno. 

 
Upoštevajte, da je prva kontaktna točka v tej zadevi vedno lokalni 
distribucijski partner – FRAMED d.o.o. 
 
 
Hamilton Medical AG 
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CH-7402 Bonaduz 
Švica 

 

Če imate kakršna koli vprašanja, ne oklevajte in stopite v stik z nami. 
 
FRAMED d.o.o. 
Samo Kališnik 
Borovec 18, 1236 Trzin 
Slovenija 
Telefon: +386 31 582 244 
E-mail:  samo.kalisnik@framed.si 
 

 
Cenimo vašo podporo pri tej zadevi in iskreno obžalujemo morebitne nevšečnosti, ki bi jih morda imeli zaradi 
zgoraj opisane težave. 
 

 
Elice Daniel 
Oddelek za nadzor 
Hamilton Medical AG 

Jüerg Marugg 
Oddelek za medicinsko kakovost 
in regulativo 
Hamilton Medical AG 

 
 
 
 
Prosimo, da ta list shranite skupaj z uporabniškim priročnikom za HAMILTON-C6.  


