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NUJNO obvestilo o varnosti dobavljenega izdelka 

Zunanje ročke Efficia (989803196431) 

PHILIPS 

Niso ustrezno prepoznane, če je naprava priključena na monitor/defibrilator Philips Efficia DFM100 ali 

HeartStart lntrepid 

10. november 2022

Ta dokument vsebuje pomembne informacije za varno in pravilno nadaljnjo uporabo 

opreme 

Naslednje informacije preučite z vsem osebjem, ki mora biti seznanjeno z vsebino tega obvestila. 

Pomembno je, da razumete, na kaj vse to obvestilo vpliva. 

En izvod obvestila hranite skupaj z navodili za uporabo opreme. 

Cenjena stranka! 

Pri zunanjih ročkah Efficia družbe Philips smo odkrili težavo, ki lahko predstavlja tveganje za paciente. S tem 

NUJNIM obvestilom o varnosti dobavljenega izdelka vas obveščamo o naslednjem: 

l. Kakšna je pomanjkljivost in v kakšnih razmerah se lahko pojavi

Zunanji ročki Efficia sta namenjeni uporabi z monitorji/defibrilatorji DFM100 in HeartStart lntrepid tako, da 

namestite zunanji ročki na pacientov prsni koš za kardioverzijo in/ali defibrilacijo. Zunanji ročki se lahko 

uporabljata tudi za pridobivanje EKG-ja kot hitro oceno, vendar nista namenjeni neprekinjenemu spremljanju. 

Zunanji ročki Efficia morda nista pravilno prepoznani z monitorjem/defibrilatorjem Efficia DFM100 ali 

HeartStart lntrepid, ko sta povezani z napravo. Naprava lahko prikaže sporočilo o napaki z napisom 

"Pads/Paddle Type Unknown" (Neznana vrsta blazinic/ročk), kot je prikazano na sliki 1. V tem primeru ga 

spremlja meni, ki uporabnika poziva, naj izbere vrsto kabla za zdravljenje, ki je tudi prikazana na spodnji sliki 

l. Sporočila ni mogoče počistiti, dokler uporabnik ne izbere vrste kabla, odklopi in ponovno priklopi kabel ali

znova zažene napravo.

Slika 1: prikaz na zaslonu DFM 100 z napačno identifikacijo ročk. 
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To obvestilo posredujte vsem osebam v svoji organizaciji, ki morajo to vedeti, ali kateri koli organizaciji, v 
katero so bile prenesene potencialno prizadete naprave (če gre za tak primer). 

5. Opis načrtovanih ukrepov družbe Philips Emergency Care (CN-MF-000003921) za odpravo

pomanjkljivosti

Vaš zastopnik družbe Philips se bo obrnil na vas, da vam po potrebi brezplačno zagotovi nadomestne zunanje 
ročke Efficia. 

Če potrebujete dodatne informacije ali podporo glede te težave, se obrnite na lokalnega zastopnika družbe 
Philips: SPES d.o.o., Cesta v Mestni log 88a, 1000 Ljubljana, tel: 01-511-31-70, email: servis@spes.si. 

To obvestilo je bilo poslano ustreznim regulativnim agencijam, družba Philips pa mora po prejemu tega 
obvestila od vaše organizacije prejeti obrazec za odgovor. 

Philips obžaluje morebitne nevšečnosti zaradi te pomanjkljivosti. 

Lep pozdrav, 

Tanya DeSchmidt 
Director of Quality 

Tony She 
PQMS Quality & Compliance 
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