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VĚC:

Rentgenové zobrazovací systémy Proteus XR/a - možnost přetržení ocelového lanka vertigrafu.

Společnost GE Healthcare se nedávno dozvěděla o potenciálním bezpečnostním problému, kterým je možnost
přetržení ocelového lanka, který drží Bucky clonu u určitých typů vertigrafu rentgenových zobrazovacích systémů
Proteus XR/a. Laskavě zajistěte, aby byli všichni potenciální uživatelé ve Vašem zdravotnickém zařízení seznámeni
s tímto bezpečnostním opatřením a s doporučenými opatřeními.
Bezpečnostní
problém

Společnost GE Healthcare se nedávno dozvěděla, že Bucky clona, která omezuje vertikální pohyb,
může mít za následek přetržení ocelového lanka. Pád Bucky clony během používání systému může mít
za následek zranění pacienta nebo obsluhujícího personálu. V důsledku tohoto problému nebyla
hlášena žádná zranění.

Bezpečnostní
pokyny

Jestliže pozorujete jakýkoli abnormální pohyb Bucky clony nebo neobvyklý zvuk v průběhu pohybu
vertigrafu Vašeho rentgenového zobrazovacího systému Proteus XR/a, okamžitě přestaňte systém
používat a kontaktujte servisního technika GE Healthcare.

Informace o
příslušném
výrobku

Rentgenové zobrazovací systémy Proteus XR/a vyrobené s modelovým číslem vertigrafu 2260354.
Pokyny k nalezení modelového čísla Vašeho systému naleznete v dodatku na straně 3.

Nápravné
opatření

Společnost GE Healthcare zkontroluje a v případě potřeby opraví veškeré dotčené systémy. Tato
služba Vám bude poskytnuta zdarma. Servisní technik Vás bude kontaktovat a sjedná s Vámi tuto
opravu.
Kromě toho je aktualizován servisní postup, který určuje interval servisu pro pravidelnou údržbu a
požadavek na výměnu ocelového lanka na každých 15 let a specifikaci ročních kontrol barevných
značek šroubů vodicí kolejnice protizávaží pro kontrolu utažení šroubů. Je to z důvodu zajištění
průběžného bezpečného provozu tohoto zařízení. Prostudujte si a používejte aktualizované pokyny k
údržbě v servisním postupu a zajistěte, aby ocelová lanka vertigrafu Bucky clony Vašeho
rentgenového zobrazovacího systému Proteus XR/a byla kontrolována a vyměňována podle pokynů v
aktualizovaném postupu.
Laskavě se podívejte na aktualizovaný servisní postup (2273022-100 Rev 33 nebo vyšší), který bude k
dispozici na níže uvedeném odkazu do 31. března 2015:
http://apps.gehealthcare.com/servlet/ClientServlet?REQ=Enter+Documentation+Library
Viz podrobnosti na následující stránce.
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Na naší domovské stránce zvolte a klepněte na [XR] (rtg.) pro spuštění vyhledávání:

Zvolte výrobek pro rentgenové zobrazování ze seznamu a zvolte položku [Servisní příručka] z [Typ
příručky] a klepněte na [Hledat] pro zahájení vyhledávání k volbě správné servisní příručky:

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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Werner Van den Eynde, M.D.
Acting Chief Medical Officer
GE Healthcare
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Dodatek
Pokyny k nalezení modelového čísla 2260354 vertigrafu

1)

Nalezněte vertigraf a postavte se na levou stranu sloupu nástěnného stojanu. Štítek je umístěn dole na
sloupku nástěnného stojanu (viz obrázek 1). Modelové číslo je vytištěno na štítku.

Obrázek 1
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