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URGENTNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Mobilní vozík do sprchy a na toaletu Aquatec® Ocean VIP
-----Potenciální riziko otevření upínačů na čalounění opěradla ve sklopené
poloze
Datum: 19.07.2013
Ref.: 70657
Důležité bezpečnostní informace:
V zájmu bezpečnosti našich zákazníků bychom Vás rádi upozornili, že upínače na čalounění
opěradla mobilního vozíku do sprchy a na toaletu Aquatec® Ocean VIP, Ocean VIP XL, Ocean
Dual VIP a Ocean E-VIP se mohou otevřít, když se produkt používá ve sklopené poloze.
Při naší pravidelné kontrole trhu jsme zjistili, že některé upínače nevydrží
požadovanou tažnou sílu. Důvodem bylo injekční formování, které nesplňovalo
specifikace designu upínačů. Na zástrčce (samčí část) upínače se nachází 90° převis,
který nebyl zcela vyplněn dle specifikací.
Jako preventivní opatření je třeba vyměnit zástrčku (samčí část) všech 5 upínačů na
dotčených produktech (viz relevantní pokyny k výměně „Ocean VIP – R001“). Tyto
informace platí pro všechny produkty vyrobené mezi říjnem 2012 a dubnem 2013
(SN 14395471 až 14556826 nebo spíše SN 12L04001901 až 13EO4002959).
Pokud jste si zakoupili produkty spadající do rozmezí dotčených sériových čísel, společnost
Invacare se na Vás obrátí s podrobnějšími informacemi. Zároveň obdržíte příslušné množství
upínačů na výměnu. Na dodaném formuláři potvrzení „Ocean VIP – R002“ prosím potvrďte, že jste
provedli kontrolu i výměnu upínačů na výrobku (bylo-li to potřebné).
Tyto podrobné informace je nutné poskytnout veškerému relevantnímu personálu ve Vaší
organizaci a/nebo zákazníkům.
Společnost Invacare si je vědoma, že se jedná o nepříjemnost; tyto informace jsou však zásadní pro
bezpečnost pacientů a uživatelů.
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Pokud máte k tomuto přehledu nějaké dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na
zástupce společnosti Invacare pro vaši zemi – viz www. Invacare.com –> Invacare Worldwide
Aquatec Operations GmbH
Alemannenstrasse 10
88360 Isny – Německo

v zastoupení

Michael Schreiber
Manažer kontroly kvality
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