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Beste klant,
Er is een probleem geconstateerd bij de EPIQ- en Affiniti-echografiesystemen van Philips, dat een risico kan
vormen voor patiënten als het zich nog eens voordoet. In deze correctie m.b.t. een medisch apparaat willen wij u
over het volgende informeren:
 het probleem en de omstandigheden waaronder het zich kan voordoen;
 de acties die de klant/gebruiker moet ondernemen om risico's voor patiënten te voorkomen;

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.
Voeg een kopie van dit bericht bij de gebruiksaanwijzing van het apparaat.

Philips heeft vastgesteld dat er bij bepaalde, niet-gebruikelijke workflows de kans bestaat dat onjuiste
patiëntgegevens worden weergegeven en opgeslagen in een onderzoek. De problemen manifesteren zich
afwijkend voor verschillende versies van de software. In deze brief wordt hierover informatie gegeven. In elk
geval zijn de aanbevolen workflows standaard en vermijden het probleem.
Tot nu toe zijn er geen ongunstige effecten gemeld.
Neem contact op met uw lokale Philips-vertegenwoordiger of per telefoon op +32 (0)2 503 4727 voor meer
informatie of ondersteuning bij dit probleem.
Philips heeft dit bericht gerapporteerd aan de juiste regelgevende instantie.
Philips biedt zijn excuses aan voor eventuele ongemakken die door dit probleem zijn veroorzaakt.
Met vriendelijke groeten,

...................
...................
Philips Ultrasound
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BETROKKEN
PRODUCTEN
Alle vermelde producten
zijn betrokken bij één of
meerdere van de
problemen die in deze
brief worden
geïdentificeerd.

Alle EPIQ- en Affiniti-echografiesystemen (modellen EPIQ 5G, EPIQ 5C, EPIQ
5W, EPIQ 7G, EPIQ 7C, EPIQ 7W, EPIQ CVx, Affiniti 30, Affiniti 50 en Affiniti
70) met een van de volgende softwareversies:
Betrokken softwareversies wereldwijd: 1.0.x, 1.1.x, 1.2.x, 1.3.x, 1.4.x, 1.5.x,
1.7.x, 1.8.x, 2.0.x, 3.0.x, 4.0.x, 5.0, 5.0.1.
Betrokken softwareversies, alleen in China: 1.0.x, 1.1.x, 1.2.x, 1.3.x, 1.4.x, 1.5.x,
1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 2.1.x.
De softwareversie van uw echografiesysteem controleren:

BETROKKEN
PRODUCTEN
HERKENNEN





Start het systeem en wacht tot de opstartprocedure is voltooid
Druk op 'Support' (Ondersteuning) aan de rechterkant van het
bedieningspaneel
Klik onder 'System Management' (Systeembeheer) op 'System
Information' (Systeeminformatie)

De softwareversie staat in het gedeelte 'Software Information'
(Softwareinformatie).
PROBLEEM 1

BETROKKEN
PRODUCTEN

Alle EPIQ- en Affiniti-echografiesystemen (modellen EPIQ 5G, EPIQ 5C, EPIQ
5W, EPIQ 7G, EPIQ 7C, EPIQ 7W, EPIQ CVx, Affiniti 30, Affiniti 50 en Affiniti
70) met softwareversies: 1.0.x, 1.1.x, 1.2.x, 1.3.x, 1.4.x, 1.5.x, 1.7.x, 1.8.x, 2.0.x,
3.0.x, 4.0.x, 5.0, 5.0.1 wereldwijd of 1.0.x, 1.1.x, 1.2.x, 1.3.x, 1.4.x, 1.5.x, 1.7.x,
1.8.x, 1.9.x, 2.1.x alleen in China.

DIT IS ALLEEN
RELEVANT VOOR U
ALS

U een nieuw patiëntonderzoek start en per ongeluk de gegevens voor een
andere patiënt invoert, voor wie u ook al onderzoeken hebt opgeslagen in uw
systeem.

WORKFLOWPROBLEE
M

Er kan een fout optreden als u probeert de fout te corrigeren door de
patiëntgegevens te bewerken of een andere patiënt te selecteren in de werklijst.

BESCHRIJVING VAN DE
FOUT

Dit kan resulteren in het verwarren van patiëntgegevens tussen onderzoeken
voor de twee patiënten. Dit kan demografische patiëntgegevens, beelden,
metingen en berekeningen omvatten.

VOORGESTELDE
WORKFLOW OM FOUT
TE VOORKOMEN

Beëindig het foutieve onderzoek direct als u per ongeluk de gegevens voor de
verkeerde patiënt invoert bij het starten van een onderzoek. Controleer de
onderzoeken van de andere patiënt om te bevestigen dat de actie de naam van
de patiënt niet per ongeluk heeft gewijzigd. Start vervolgens zoals gebruikelijk
een nieuw patiëntonderzoek voor de beoogde patiënt via het formulier Patient
Data (Patiëntgegevens) of het tabblad Worklist (Werklijst).
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PROBLEEM 2

BETROKKEN
PRODUCTEN

DIT IS ALLEEN
RELEVANT VOOR U
ALS

Alle EPIQ- en Affiniti-echografiesystemen (modellen EPIQ 5G, EPIQ 5C, EPIQ
5W, EPIQ 7G, EPIQ 7C, EPIQ 7W, EPIQ CVx, Affiniti 30, Affinti 50 en Affinti 70)
met softwareversies 1.5.x, 1.7.x, 1.8.x, 2.0.x, 3.0.x, 4.0 worldwide, or 1.5.x, 1.7.x,
1.8.x, 1.9.x, 2.1.x. alleen in China.


en
 U de Modality Worklist (Modaliteitenwerklijst) gebruikt.


WORKFLOWPROBLEE
M

U de instelling Single Report per Study (Eén rapport per onderzoek)
ingeschakeld hebt.

U probeert een nieuw onderzoek te starten vanuit de werklijst terwijl u een
onderzoek van een andere patiënt bekijkt.

En
 Voor de nieuwe patiënt die in de werklijst is geselecteerd, is al een eerder
onderzoek opgeslagen in het systeem.

BESCHRIJVING VAN DE
FOUT

Het systeem haalt de patiëntgegevens van het vorige onderzoek en het
onderzoek dat momenteel geopend is voor controle door elkaar. Dit kan
demografische patiëntgegevens, beelden, metingen en berekeningen omvatten.

VOORGESTELDE
WORKFLOW OM FOUT
TE VOORKOMEN

Sluit en/of beëindig een onderzoek altijd voordat u een nieuw onderzoek
probeert te starten.

PROBLEEM 3

BETROKKEN
PRODUCTEN

Alle EPIQ- en Affiniti-echografiesystemen (modellen EPIQ 5G, EPIQ 5C, EPIQ
5W, EPIQ 7G, EPIQ 7C, EPIQ 7W, EPIQ CVx, Affiniti 30, Affiniti 50 en Affiniti
70) met softwareversies 1.0.x, 1.1.x, 1.2.x, 1.3.x, 1.4.x, 1.5.x, 1.7.x, 1.8.x, 2.0.x,
3.0.x wereldwijd of 1.0.x, 1.1.x, 1.2.x, 1.3.x, 1.4.x, 1.5.x, 1.7.x, 1.8.x alleen in
China.


WORKFLOWPROBLEE
M

U sluit het formulier Patient Data (Patiëntgegevens) op een andere manier
dan op de knop Done (Gereed) te klikken (bijvoorbeeld door op Setups
(Instellingen) of Support (Ondersteuning) te drukken).

of
 U start onderzoeken met de functie Temporary ID (Tijdelijke ID).

BESCHRIJVING VAN DE
FOUT

U ziet mogelijk het laatst stilgezette beeld van het onderzoek van de vorige
patiënt op het scherm wanneer u een nieuw patiëntonderzoek start.

VOORGESTELDE
WORKFLOW OM FOUT
TE VOORKOMEN

Als u een stilgezet beeld van de vorige patiënt ziet, kunt u het beeld gewoon
weer activeren en terugkeren naar live beeldvorming. Voer vervolgens uw
nieuwe onderzoek op de gebruikelijke manier uit.
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PROBLEEM 4

BETROKKEN
PRODUCTEN

Alle EPIQ- en Affiniti-echografiesystemen (modellen EPIQ 5G, EPIQ 5C, EPIQ
5W, EPIQ 7G, EPIQ 7C, EPIQ 7W, EPIQ CVx, Affiniti 30, Affiniti 50 en Affiniti
70) met softwareversies 1.0.x, 1.1.x, 1.2.x, 1.3.x, 1.4.x, 1.5.x, 1.7.x, 1.8.x, 2.0.x,
3.0.x, 4.0.x, 5.0, 5.0.1 wereldwijd of 1.0.x, 1.1.x, 1.2.x, 1.3.x, 1.4.x, 1.5.x, 1.7.x,
1.8.x, 1.9.x, 2.1.x alleen in China.

WORKFLOWPROBLEE
M

U zet het systeem in de slaapstand of koppelt het netsnoer los nadat u het
formulier Patient Data (Patiëntgegevens) hebt ingevuld en voordat u beelden
hebt opgenomen.

BESCHRIJVING VAN DE
FOUT

Wanneer u het systeem opnieuw opstart kan het formulier Patient Data
(Patiëntgegevens) nog steeds de hoogte, het gewicht en de BSA van het vorige
onderzoek weergeven.

VOORGESTELDE
WORKFLOW OM FOUT
TE VOORKOMEN

Controleer bij het starten van een nieuw patiëntonderzoek of de velden voor
lengte, gewicht en BSA correct worden weergegeven voor de huidige patiënt.

BIJBEHORENDE
GEZONDHEIDSRISICO'S

De volgende risico's kunnen ontstaan wanneer een gebruiker zich niet
bewust is van de fout in de patiëntgegevens:
 Vertraging van de behandeling
 Verlies van patiëntgegevens
 Verkeerde diagnose

GEPLANDE ACTIES
DOOR PHILIPS

Philips voorziet deze klantbrief van richtlijnen en voorgestelde workflowinstructies om mogelijke problemen te voorkomen.

OVERIGE INFORMATIE
EN ONDERSTEUNING

Neem contact op met uw lokale Philips-vertegenwoordiger of per telefoon op
+32 (0)2 503 4727
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Antwoordformulier voor de klant
Vul in en e-mail naar : qandr_benelux@philips.com
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres
Naam van de
instelling
Straatnaam en
huisnummer
Plaats en postcode
BEVESTIGING DOOR KLANT:
Ik heb dit urgente veiligheidsbericht gelezen en begrepen

_______________________________

_______________________________

NAAM VAN KLANT (in hoofdletters)

TITEL

_______________________________

_______________________________

HANDTEKENING VAN KLANT

DATUM

Neem contact op met uw lokale Philips-vertegenwoordiger als u problemen ervaart met het uitvoeren van de
instructies in deze communicatie via +32 (0)2 503 4727

