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Gemaakt met TMPL0227, revisie A 

URGENT - Veiligheidsbericht 
HeartStart HS1 Home, HS1 Onsite, FRx en FR2/FR2+ 

Apparaten zijn mogelijk weggelaten uit eerdere terugroepacties 

Beste klant, 

Philips is op de hoogte gebracht dat een HeartStart HS1 Home, HS1 OnSite, FRx of FR2/FR2+ AED in uw 
bezit mogelijk is weggelaten uit een of meerdere eerdere terugroepacties.  Als gevolg hiervan kan uw 
apparaat een probleem ondervinden dat de werking of veiligheid van het apparaat aanzienlijk kan 
beïnvloeden.   

Via dit veiligheidsbericht willen wij u informeren over: 

 de aard van het probleem en de omstandigheden waaronder het kan optreden;

 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.

Minder dan 300 AED's wereldwijd werden weggelaten uit deze eerdere terugroepacties en zijn 
onderhevig aan deze kennisgeving.  

Regelgevende instanties zijn geïnformeerd over deze actie.  

Philips biedt zijn excuses aan voor eventuele ongemakken die door dit probleem zijn veroorzaakt. 

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

Met vriendelijke groeten, 

..........................

...................................... 

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.
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BETROKKEN PRODUCTEN Philips HeartStart HS1 Home, HS1 OnSite, FRx of FR2/FR2+ AED. 

PROBLEEMOMSCHRIJVING Philips is op de hoogte gebracht dat een HeartStart HS1 Home, HS1 
OnSite, FRx of FR2/FR2+ AED in uw bezit tot een van de 300 of minder 
apparaten kan behoren die mogelijk zijn weggelaten uit een of meer 
eerdere terugroepacties:  

FR2+ boardcontaminatie (RES 36662) 
FR2+ productcorrectie storing SRAM-geheugenchip (RES 53383) 
FR2+ U34 terugroepactie product (RES 56816) 
FR2+ U8 terugroepactie (RES 55682) 
FRx, HS1 veiligheidsactie voor PCA mislukte testprocedure leverancier 
(RES 84850) 
HS1 terugroepactie knop (RES 47833) 
HS1 contaminatie contactpen (RES 67612) 
HS1 corrigerende maatregel Quick Reference Card (RES N.V.T.) 
HS1/FRx terugroepactie condensator (RES 53816) 
HS1/FRx terugroepactie relais (55579) 
HS1/FRx herinnering om contact op te nemen voor onderhoud na een 
zelftest met drievoudige pieptoon (R92) (RES 79343, 63030) 

GEVAREN De meeste terugroepacties hadden betrekking op problemen die 
kunnen leiden tot vertraging van de behandeling en/of het niet 
functioneren van het apparaat. Het precieze gevaar is afhankelijk van 
het model en de productiedatum van de AED, en de reden voor de 
eerdere terugroepactie. 

BETROKKEN PRODUCTEN 
HERKENNEN 

Uit onze gegevens blijkt dat de betrokken AED een Philips Heartstart is 
die is geleverd in 2009. Het betrokken aantal is 1. Onze gegevens 
bevatten echter geen informatie over het serienummer.  

Neem daarom contact op met uw Philips-vertegenwoordiger om de 
identiteit vast te stellen van AED's die door dit probleem worden 
getroffen. Vul hiervoor het bijgevoegde antwoordformulier voor de 
klant in. Een vertegenwoordiger van Philips zal contact met u opnemen 
om u te helpen bij het identificeren van de betrokkenen AED's.  
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DOOR DE 
KLANT/GEBRUIKER TE 
ONDERNEMEN ACTIE 

1. Bevestig de ontvangst van deze berichtgeving door het
antwoordformulier voor de klant in te vullen en terug te
sturen.

E-mail naar: qandr_benelux@philips.com

2. Een vertegenwoordiger van Philips zal contact met u opnemen
om u te helpen bij het identificeren van de betrokkenen AED's

3. Stuur de betrokken AED terug naar Philips met het
meegeleverde verzendlabel nadat is bevestigd dat u een
betrokken AED in bezit hebt en er een vervangende Philips AED
naar u is gestuurd.

4. De betrokken AED kan in gebruik blijven totdat u een
vervangende Philips AED ontvangt.

GEPLANDE ACTIES DOOR 
PHILIPS 

Philips zal de betrokken apparaten gratis vervangen door een AED van 
Philips. 

OVERIGE INFORMATIE EN 
ONDERSTEUNING 

Neem voor meer informatie over dit probleem of voor ondersteuning 
contact op met uw Philips-vertegenwoordiger: tel: +31 (0)40 7001210 
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URGENT - Veiligheidsbericht 
HeartStart HS1 Home, HS1 Onsite, FRx en FR2/FR2+ 

Apparaten zijn mogelijk weggelaten uit eerdere terugroepacties 

Antwoord van klant voor FSN86100229A 

Vul dit formulier in, onderteken het en stuur het terug. 

Contactpersoon: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres:

Naam van de instelling: 

Straatnaam en 
huisnummer 

Postcode, plaats: 

Land: 

Vink dit vakje aan in als u niet langer in het bezit bent van een AED-model dat in deze brief 
wordt vermeld (bijvoorbeeld als uw instelling is overgestapt op een ander model AED). 

Ik heb het veiligheidsbericht FSN86100229A ontvangen, gelezen en begrepen. 

Handtekening:  ___________________________________     Datum:  _____________ 

Selecteer hieronder een methode om uw ingevulde formulier terug te sturen. 

 Stuur het ingevulde en ondertekende formulier via e-mail naar: qandr_benelux@philips.com


