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URGENTNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Mobilní vozík do sprchy a na toaletu Aquatec® Ocean VIP
Potenciální nebezpečí převážení vpřed
Datum: 23.04.2014
Ref.: 40519
Důležité bezpečnostní informace:
V zájmu bezpečnosti našich zákazníků bychom Vás chtěli upozornit, že u mobilního vozíku do
sprchy a na toaletu Aquatec® Ocean VIP hrozí, že se převáží vpřed, jestliže jsou kolečka
nasměrována dozadu a pacient přenáší váhu těla vpřed nebo stojí na stupátku.
Při naší pravidelné kontrole trhu jsme zjistili, že tento produkt se v několika málo případech
naklonil vpřed, a to navzdory dodržení požadavků na stabilitu dle testovacích požadavků normy EN
12182. Jako preventivní opatření byly v dubnu 2010 aktualizovány pokyny k použití, od června
2011 se na boční stranu všech koleček umísťoval štítek s příslušným varováním a dále došlo
k aktualizaci pokynů počátkem dubna 2013.
Rádi bychom vás upozornili na možnost namontovat na vozík do sprchy ochranu před převážením
(viz obrázek), aby se převažování předešlo. Doplněk (výrobek 1535936) lze objednat ke všem
vozíkům do sprchy a na toaletu Aquatec® Ocean VIP, Ocean VIP XL a Ocean Dual VIP. Tyto
informace platí pro všechny produkty vyrobené mezi květnem 2006 (SN 13557203) a březnem
2013 (SN 14556654). Od dubna 2013 jsou relevantní informace uvedeny v pokynech k použití,
které jsou připojeny k výrobku.

č. výrobku
1535936

Pokud jste si zakoupili produkty spadající do rozmezí dotčených sériových čísel, společnost
Invacare se na Vás obrátí s podrobnějšími informacemi.
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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.
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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