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VĚC:

Problém suvolněním pacienta z MR systémů .

Společnost GE Healthcare se nedávno dozvěděla o potenciálním bezpečnostním problému s pákou pro nouzové uvolnění
kolébky pacienta ze stolu a s blokovacím mechanismem uvolnění kolébky na určitých GE MR systémech. Zajistěte,
prosím, aby byli o tomto bezpečnostním upozornění a doporučených krocích informováni všichni potenciální
uživatelé ve Vašem zdravotnickém zařízení.
Bezpečnostní
problém

Uvolnění pacienta ze systému může být opožděno nebo ztíženo, jestliže páka k uvolnění kolébky a/nebo
blokovací mechanismus k uvolnění kolébky nefunguje správně nebo se nesprávně vyrovná.
To může ztížit bezpečné uvolnění pacienta ze systému. V souvislosti s tímto problémem nebylo dosud
nahlášeno žádné zranění.

Bezpečnostní
pokyny

Jestliže operátor zjistí potíže při vysunutí kolébky ven, protože páka k uvolnění kolébky kolébku řádně
neuvolní nebo pokud něco brání pohybu kolébky, je třeba kontaktovat servisního technika GE Healthcare,
aby bylo možné kolébku zkontrolovat a provést nezbytné opravy. Před dalším používáním před opravou
musí operátor posoudit polohování pacienta a snadnost jeho uvolnění a musí přestat systém používat,
pokud existuje překážka v pohybu kolébky pro uvonění pacienta.

Informace o
příslušném
výrobku

Discovery MR450, Discovery MR750, Optima MR450w, Optima MR 450w s volitelným GEM, Discovery
MR750w a Discovery MR750w vybavené volitelným GEM.

Nápravné
opatření

GE Healthcare Vám provede opravu všech dotčených produktů bezplatně. Servisní technik společnosti
GE Healthcare Vás bude kontaktovat, aby tuto opravu domluvil.

Kontaktní
informace

Máte-li k této otázce jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se laskavě na místního servisního
zástupce společnosti GE Healthcare.

Společnost GE Healthcare potvrzuje, že byly uvědoměny příslušné regulační úřady.
Ujišťujeme Vás, že udržení vysoké úrovně bezpečnosti a kvality je naší nejvyšší prioritou. Máte-li jakékoli dotazy, laskavě se
na nás neprodleně obraťte.
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