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Terugroepactie medisch apparaat
Philips JETStream WorkSpace-softwareversie 2 en hoger
GEBRUIK GEEN VERWERKINGSPARAMETER VOOR DE
OVERDRACHTSCOËFFICIËNT IN DE
SCHILDKLIERANALYSETOEPASSING

Beste klant,
Er is een probleem geconstateerd bij de Philips JETStream WorkSpace (ook bekend als het
JetStream-werkstation), dat een risico kan vormen voor patiënten of gebruikers als het zich nog
eens voordoet. Via dit veiligheidsbericht willen wij u informeren over:
 de aard van het probleem en de omstandigheden waaronder het zich kan voordoen;
 de acties die door de klant/gebruiker moeten worden ondernomen om risico's voor
patiënten of gebruikers te voorkomen;
 de acties die Philips plant om het probleem te verhelpen.
In dit document vindt u belangrijke informatie over hoe u de apparatuur op een veilige en
correcte wijze gebruikt.
Bestudeer de hierna volgende informatie samen met al uw collega's die ook op de hoogte
moeten zijn van de inhoud van dit bericht. Het is belangrijk dat u weet wat de consequenties zijn
van dit bericht.
Voeg een kopie van dit bericht bij de gebruiksaanwijzing van het apparaat.
Neem contact op met uw lokale Philips-vertegenwoordiger via tel. +31 (0)40 7001210 voor
meer informatie of ondersteuning bij dit probleem
Dit bericht is gerapporteerd aan de juiste regelgevende instantie.
Met vriendelijke groeten,

..........................
Philips Health Systems & Personal Health
Quality and Regulatory Benelux
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BETROKKEN
PRODUCTEN

882310 JETStream WorkSpace
882311 JETStream Workspace-upgrade
882313 JETStream Workspace ALLEEN SOFTWARE

PROBLEEMOMSCHRIJV
ING

Als gevolg van een door de klant gemeld probleem, heeft Philips een
probleem vastgesteld dat optreedt bij het gebruik van de JETStream
Workspace-schildklieranalystetoepassing om de opnamewaarden van de
schildklier te berekenen met behulp van de verwerkingsparameter TCO
(Transfer Coefficient; overdrachtcoëfficiënt) die in de gebruiksaanwijzing
wordt vermeld. In bepaalde gevallen kunnen bij gebruik van de parameter
Transfer Coefficient (Overdrachtcoëfficiënt) de opnamewaarden van de
schildklier lager worden berekend dan de werkelijke opname.

GEVAREN

Dit probleem kan leiden tot een misinterpretatie van het beeld en een
onjuiste behandeling van een patiënt.

BETROKKEN
PRODUCTEN
HERKENNEN

Dit probleem is van toepassing op versie 2.0 of hoger van JETStream
Workspace.
Om te bepalen welke versie van JETStream Workspace u gebruikt.
selecteert u
Help->About JETStream Workspace (Help->Over
JETStream Workspace), zoals weergegeven in afbeelding 1.

Afbeelding 1
Het venster About JETStream Workspace (Over JETStream
Workspace) wordt weergegeven zoals te zien is in afbeelding 2.
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Afbeelding 2
DOOR DE
KLANT/GEBRUIKER TE
ONDERNEMEN ACTIE

Gebruik bij het berekenen van de opnamewaarde van de schildklier de
verwerkingsparameter Transfer Coefficient (Overdrachtcoëfficiënt)
niet.
De volgende stappen kunnen worden gebruikt om de opnamewaarden van
de schildklier te bepalen in plaats van gebruik te maken van de TCOparameter.
1) Zorg voor een beeld van de achtergrond en van de dosis voordat u
de patiënt doseert met behulp van dezelfde acquisitieparameters
die u bij het in beeld brengen van de schildklier van de patiënt zou
gebruiken. Voer de volgende stappen uit nadat de
bovengenoemde beelden zijn verworven.
2) Laad het dosisbeeld in de bak "Pre-syringe" (Pre-injectiespuit).
3) Laad het achtergrondbeeld in de bak "Post-syringe" (Postinjectiespuit).
4) Laad het schildklierbeeld van de patiënt in de bak "Thyroid"
(Schildklier). Zie afbeelding 3 voor de 3 gebruikte bakken. De bak
"Markers" (Markers) is optioneel en heeft geen invloed op de
berekeningen van de opnamewaarde van de schildklier.

Veiligheidsbericht

Pagina 4 van 5

Geavanceerde moleculaire beeldvorming FSN CLE18-028 Versie: 01

Nov-2020

URGENT - Veiligheidsbericht
Terugroepactie medisch apparaat
Philips JETStream WorkSpace-softwareversie 2 en hoger
GEBRUIK GEEN VERWERKINGSPARAMETER VOOR DE
OVERDRACHTSCOËFFICIËNT IN DE
SCHILDKLIERANALYSETOEPASSING

Afbeelding 3
5) Wanneer u wordt gevraagd om een bestand met
standaardwaarden, kiest u een standaardwaarde met een
overdrachtcoëfficiënt van 1.0 of klikt u op Cancel (Annuleren).
6) Tijdens de stap Optional Mask (Optioneel masker) dient u een ROI
(Region of Interest; relevant gebied) te tekenen rond de dosis
(vergelijkbaar met het beeld dat als voorbeeld wordt weergegeven
in afbeelding 4). Het doel van deze ROI is om ervoor te zorgen dat
de hele capsule of spuit wordt gemaskeerd en dat alleen het
grootste deel van de spreiding wordt uitgesloten. Het kan de
gebruiker helpen om de intensiteit van het beeld te verhogen,
zodat alles wordt gevisualiseerd. Voor optimale resultaten moet
de grootte van het masker door de locatie worden bepaald.
7) Ga verder naar de pagina Results (Resultaten).
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Afbeelding 4
GEPLANDE ACTIES
DOOR PHILIPS

Klanten werden ervan op de hoogte gesteld dat dit product in 2014 niet
langer door Philips zou worden ondersteund; voortzetting van het gebruik
is daarom ter beoordeling van de klant. Philips implementeert geen
softwarepatch voor dit probleem, omdat het product niet langer door de
fabrikant wordt ondersteund.
Philips Healthcare informeert alle betrokken gebruikers van de
schildklieranalysetoepassing van JETStream Workspace en raadt klanten
aan de opnamewaarde van de schildklier te berekenen met behulp van de
methode die in dit document is beschreven en niet met behulp van de
parameter Transfer Coefficient (Overdrachtcoëfficiënt).

OVERIGE INFORMATIE
EN ONDERSTEUNING

Neem contact op met uw lokale Philips vertegenwoordiger via tel.: +31
(0)40 7001210 voor meer informatie of ondersteuning bij dit probleem.

CT/AMI

AAN GEBRUIK CONTROLEREN.

-VERTROUWELIJK- GEDRUKTE EXEMPLAREN ZIJN ONGECONTROLEERD. DOCUMENTVERSIE VOORAFGAAND
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