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Určeno:

Ředitel úseku biomedicínského inženýrství
Vedoucí radiologického oddělení
Přednosta kardiologického oddělení

VĚC:

Možnost nesprávné instalace určitých stropních závěsných radiačních štítů a chirurgických lamp
společností GE Healthcare nebo jejími zástupci.

Společnost GE Healthcare se nedávno dozvěděla o potenciálním bezpečnostním problému ve spojení s nesprávnou
instalací závěsného stropního radiačního štítu a chirurgické lampy Kenex . Tento problém se netýká designu výrobků
Kenex. Dotčené výrobky jsou omezeny na instalace provedné nebo smluvně zajištěné společností GE Healthcare.
Zajistěte, prosím, aby byli o tomto bezpečnostním upozornění a doporučených krocích informováni všichni
potenciální uživatelé ve Vašem zdravotnickém zařízení.
Bezpečnostní
problém

Společnost GE Healthcare se nedávno dozvěděla o nesprávné instalaci stropního závěsného visutého
radiačního štítu a chirurgické lampy. Visutý systém nebyl nainstalován podle specifikovaných
požadavků na instalaci. Byl nahlášen incident, kdy radiační štít spadl ze stropu a způsobil lehké
zranění.

Bezpečnostní
pokyny

Jestliže zpozorujete abnormální pohyb stropního úchytu, okamžitě přestaňte závěsný systém používat
a kontaktujte místního servisního technika GE Healthcare.

Informace o
příslušném
výrobku

Všechny stropní závěsné štíty a chirurgické lampy Kenex nainstalované společností GE Healthcare
nebo jejími servisními techniky.

Nápravné
opatření

GE Healthcare zkontroluje všechny dotčené systémy a ověří, zda jsou správně nainstalovány.
Servisní technik společnosti GE Healthcare vás bude kontaktovat, aby tuto kontrolu domluvil. Pokud
bude zjištěno, že je systém nainstalován nesprávně, bude následovat oprava.

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.
Děkuji,

James Dennison
Vice President QARA
GE Healthcare Systemsc
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Douglas M. Hansell, M.D., MPH
Chief Medical Officer
GE Healthcare
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