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Geachte klant van Efficia DFM100, 
 
Philips heeft vastgesteld dat de 866199 Efficia DFM100-defibrillator/monitor ten onrechte een indicatie 
geeft voor een bijna lege batterij. Dit wordt veroorzaakt door piekspanning wanneer de batterij wordt 
geplaatst of verwijderd. Als gebruikers denken dat de DFM100 onvoldoende batterijlading heeft, kan deze 
onjuiste indicatie leiden tot een vertraging of beëindiging van de behandeling. De batterij van een apparaat 
met dit defect kan daarnaast niet worden opgeladen.  
 
Philips vraagt klanten (cq. Biomeds Afdeling Medische Instrumentele dienst) om voorafgaand aan het 
plaatsen van de batterij de groene oplaadindicator en de batterijstatus-indicator op het scherm te controleren 
en te verifiëren dat de batterij vol is.  
Klanten/Biomeds dienen ook te controleren of de RFU-indicator (Ready For Use, gebruiksklaar) aangeeft 
dat een (half)lege batterij wordt opgeladen als deze wordt geplaatst. (Knipperende rode X zonder 
periodiek tjilpgeluid) 
Eventuele reparaties aan het apparaat zullen worden uitgevoerd met de retrofit bij storingen 
FCO86100228. 
 
Het doel van deze berichtgeving is: 

 beschrijven van het probleem en de acties die u dient te ondernemen om risico's voor patiënten te 
verminderen 

 beschrijven van de acties die Philips plant om het probleem te verhelpen. 
 
 

 
 
 
Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over de manier waarop u betrokken apparaten kunt 
identificeren en instructies met maatregelen die u kunt nemen. Volg het gedeelte 'DOOR DE KLANT / 
GEBRUIKER TE ONDERNEMEN ACTIE' van dit bericht op. 
 
Neem contact op met uw lokale Philips-vertegenwoordiger +31 (0)40 7001210 als u nog vragen hebt over 
dit bericht of als u meer informatie of ondersteuning nodig hebt. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
Dit document bevat belangrijke informatie over de correctie van de geïdentificeerde apparaten 

 
Bekijk de volgende informatie samen met al uw collega's die ook op de hoogte moeten zijn. 
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& Emergency Care and Resuscitation 

BETROKKEN 
PRODUCTEN 

Product: alle Philips Efficia-defibrillator/monitors (modelnummer 
866199) geproduceerd voor 30 maart 2020. 
 
Betrokken landen: alle, behalve de VS en Canada 
 

PROBLEEMOMSCHRI
JVING 

Philips heeft vastgesteld dat de 866199 Efficia DFM100-
defibrillator/monitor ten onrechte een indicatie geeft voor een bijna lege 
batterij. Dit wordt veroorzaakt door piekspanning wanneer de batterij 
wordt geplaatst of verwijderd. 
 

GEVAREN Er kan een vertraging of beëindiging van de behandeling optreden indien 
gebruikers denken dat de DFM100 onvoldoende batterijlading heeft. De 
batterij van een apparaat met dit defect kan daarnaast niet worden 
opgeladen. 
 

BETROKKEN 
PRODUCTEN 
HERKENNEN 

Het modelnummer van de Philips Efficia DFM100 staat afgedrukt op het 
primaire label op het onderste gedeelte van het apparaat 
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DOOR DE 
KLANT/GEBRUIKER 
TE ONDERNEMEN 
ACTIE 

Philips vraagt klanten/(Biomeds afdeling Medisch Instrumentele Dienst) om 
voorafgaand aan het plaatsen van de batterij de groene oplaadindicator en de 
batterijstatus-indicator op het scherm te controleren en te verifiëren dat de 
batterij vol is. Volg de instructies hieronder, afkomstig uit de 
gebruiksaanwijzing, voor het controleren van de volgende waarden. 
 
Stap 1: controleer de batterijladingmeter 
Druk op de batterijladingmeter aan het einde van de batterij, aan de andere 
kant van het batterijklepje, om het laadniveau van uw lithium-ion-batterij 
buiten de Efficia DFM100 te controleren. Ieder vast brandend blauw 
lampje staat voor ongeveer 20% batterijniveau. Als het lampje dat het 
verste van de knop ligt knippert, is de batterij te leeg om het apparaat een 
schok te laten afgeven en moet voor gebruik worden opgeladen. 
 

      
 
Stap 2: batterijstatus controleren 
De voedingsindicatoren bevinden zich rechtsboven op de voorzijde van de 
Efficia DFM100. Als de batterij is geplaatst, geeft het batterij-icoontje het 
batterijniveau weer. 
 
 
 
 
 
Batterijstatus: 
 

      
 
Klanten dienen ook te controleren of de RFU-indicator (Ready For Use, 
gebruiksklaar) geen knipperend rood kruis weergeeft in combinatie met een 
periodieke pieptoon / tjilpgeluid. 
 
Stap 3: controleer de RFU-indicator 
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De RFU-indicator bevindt zich in het gedeelte rechtsboven op de voorzijde 
van het apparaat. Deze geeft op de volgende manier de status van de 
behandelingsfuncties weer: 

DOOR DE 
KLANT/GEBRUIKER 
TE ONDERNEMEN 
ACTIE 
(Vervolg) 

 
 
Het apparaat is veilig te gebruiken en kan in gebruik blijven als de 
bovenstaande indicaties juist zijn.  
 
Als u een apparaat hebt dat onjuiste indicaties weergeeft, haal dan het 
apparaat uit gebruik en neem contact op met Philips om service aan te 
vragen. Eventuele reparaties aan het apparaat zullen gratis worden 
uitgevoerd met de retrofit bij storingen FCO86100228. 
 
Bevestig de goede ontvangst van deze berichtgeving door het 
antwoordformulier voor de klant in te vullen en te sturen naar:  
 
qandr_benelux@philips.com  
 

GEPLANDE ACTIES 
DOOR PHILIPS 

Eventuele reparaties aan het apparaat zullen gratis worden uitgevoerd met 
de retrofit bij storingen FCO86100228. 
 

OVERIGE 
INFORMATIE EN 
ONDERSTEUNING 

Neem contact op met uw lokale Philips-vertegenwoordiger  
 
+31 (0)40 7001210 
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Antwoord van klant voor CIL86100225A 
 
 

Klant-ID:  

Contactpersoon:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Naam van de instelling:  

Straatnaam en huisnummer  

Postcode, plaats:  

Land:  

 
 
BEVESTIGING DOOR KLANT 
 
Ik bevestig dat brief voor de klant CIL86100225A is ontvangen, gelezen en begrepen door het personeel dat de 
Efficia DFM100 mogelijk gebruikt. 
 
 
Handtekening:  ______________________________________     Datum:  _____________ 
 
 
Stuur het ingevulde formulier z.s.m. terug op een van onderstaande manieren. 
 
1. Vul dit formulier in en stuur het ondertekend per e-mail naar qandr_benelux@philips.com. 


