Welch Allyn Limited,
Navan Business Park,
Dublin Road,
Navan,
Co. Meath,
Irsko.

URGENTNÍ: Bezpečnostní
provozní upozornění

WA13-01-01

Týká se produktů Welch Allyn Propaq LT / Propaq 802
Modely 802LTAN, 802LT0N, 802LTRN
Zn. Welch Allyn: WA13-01-01

Podrobné údaje o dotčených zařízeních:
Přístroj Propaq LT - monitor životních funkcí (Propaq 802) s příslušenstvím Nellcor SP02.
Dotčené modely jsou 802LTAN, 802LT0N a 802LTRN.

Vážený zákazníku Welch Allyn Propaq LT:
Chtěli bychom Vás informovat o plánované opravě našeho softwaru použitého u skupiny
produktů Propaq LT -monitor životních funkcí (Propaq 802) s příslušenstvím Nellcor SP02.
Dotčené modely jsou 802LTAN, 802LT0N a 802LTRN (sériová čísla KA002129 až KA027191 a
KA124186 a KA25981).

Popis problému:
Interní bezpečnostní testy produktů prováděné společností Welch Allyn zjistily závadu vztahující
se k hardwaru nebo softwarové chybě či elektrický šum způsobený proximální defibrilační
činností, což by ve výjimečných případech mohlo přerušit provoz zařízení Propaq LT. Pokud by
tento nepravděpodobný případ nastal, přístroj zobrazí chybovou obrazovku instruující uživatele
k restartu monitoru, nebo se může zobrazit prázdná či bílá obrazovka. Každá z těchto obrazovek
by byla doprovázena jednou nebo více blikajícími kontrolkami a v každém případě by problém
byl vyřešen restartem (střídáním pracovního procesu) monitoru. S tímto problémem není spojeno
žádné riziko, pouze velmi malé zpoždění získaných signálů životních funkcí z přístroje Propaq
LT při restartu přístroje. Společnost Welch Allyn neobdržela žádné reklamace týkající se tohoto
problému.
V tomto nepravděpodobném případě, kdy se na Vašem přístroji objeví prázdná nebo bílá
obrazovka / dojde k přerušení provozu přístroje, stisknutím tlačítka napájení (on/off)
přístroj restartujte a tím se opět rychle vrátí do plné provozní kapacity.

Jako dlouhodobé nápravné opatření společnost Welch Allyn použije svoje běžné servisní postupy
pro aktualizaci Vašeho přístroje softwarem, který tento možný problém vyřeší:
1. Máte-li uzavřenou servisní smlouvu se společností Welch Allyn, provedeme aktualizaci
Vašeho přístroje při příští plánované prohlídce nebo jiné servisní návštěvě.
2. Nemáte-li servisní smlouvu se společností Welch Allyn, kontaktujte nás a my budeme
koordinovat aktualizaci Vašeho přístroje s Vaším vlastním plánem běžné preventivní
údržby.
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Toto oznámení je třeba předat všem osobám ve Vaší organizaci, které přicházejí do styku
s potenciálně dotčenými přístroji.
Máte-li jakékoli otázky či připomínky, kontaktujte technickou podporu společnosti Welch Allyn.
Technická podpora:
Dánsko +46 (0)858 536 551

Španělsko +34 91 749 9357

Itálie +39 026 968 2425

Rakousko +49 (0) 695 098 5132

Norsko +46 (0)858 536 551

Finsko +46 (0)858 536 551

Benelux +31 20 206 13 60

Německo +49 (0) 695 098 5132

Portugalsko +34 91 749 9357

Švédsko +46 (0)858 536 551

Francie +33 (0) 141 475 656

Švýcarsko +49 (0) 695 098 5132

VB
0207 +44 (0)365 6780 volba 3

Všechny ostatní země v EU:
+44 (0) 207 365 6780

Střední východ +44 (0) 207 365
6780

Toto oznámení bylo zasláno Vašemu místnímu regulačnímu orgánu.

S pozdravem,

Paul Reynolds,
ředitel, Mezinárodní zajištění jakosti a regulační záležitosti
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