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Beste klant, 

Middels een analyse van servicerapporten, uitgevoerd als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem van Philips, is 
een probleem ontdekt met een onderdeel van de Xper R8.2.x- en UNIQ R1.0.x-systemen, dat een risico voor patiënten zou 
kunnen vormen. 

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.

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

Dit bericht is gerapporteerd aan de betreffende regelgevende instanties. 

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

Met vriendelijke groeten, 

................. 
Head Q&R 
IGT-systemen. 

In dit document vindt u belangrijke informatie over hoe u het product 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. 

Bewaar een kopie bij de gebruiksaanwijzing van het product totdat het probleem door Philips is opgelost. 
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BETROKKEN PRODUCTEN Een beperkt aantal Allura Xper R8.2- en UNIQ R1.0-systemen zijn betrokken.  De Philips-
productnummers voor deze systemen zijn:  

Productnaam: Productcode: 

Allura Xper 
Allura Xper FD10 722026 
Allura Xper FD10/10 722027 
Allura Xper FD20 722028 
Allura Xper FD20/10 biplane 722029 
Allura Xper FD20-operatietafel 722035 
Allure Xper FD20/20 722038 
Allura Xper FD20/15 

UNIQ 
UNIQ FD20 

722058 

722028 

PROBLEEMOMSCHRIJVING Philips Healthcare heeft door middel van trendanalyse een toename van het aantal storingen 
ontdekt van bepaalde DC-voedingen met laagspanning ("DCPS") die in deze producten 
worden gebruikt.  Elk systeem bevat meerdere DCPS, waarvan sommige onderhevig kunnen 
zijn aan een grotere kans op storingen.  Een storing van een DCPS kan resulteren in het 
plotselinge verlies van beeldvormingsfunctionaliteit of mechanische beweging, afhankelijk 
van welke subsystemen de DCPS van stroom voorziet. 

GEVAREN Het verlies van de belangrijkste beeldvormingsfunctionaliteit of mechanische beweging 
tijdens een diagnostische of therapeutische procedure kan de procedure onderbreken of 
vereisen dat deze wordt afgebroken.   In zeldzame gevallen kan het niet beschikbaar zijn van 
live beeldvorming leiden tot mogelijk letsel bij de patiënt wanneer het systeem uitvalt tijdens 
een kritieke fase van de procedure.  

Opmerking: tot op heden is Philips Healthcare niet op de hoogte van enig mogelijk letsel ten 
gevolge van de storing van een DCPS. 

BETROKKEN PRODUCTEN 
HERKENNEN 

Voor de hierboven genoemde systemen geldt dat het systeem betrokken is als 'Rev 8.2.16' of 
'Rev 8.2.17' in het onderste (zwarte) gebied van het opstartscherm wordt weergegeven. 
Philips zal de gebruikers van de betreffende systemen op de hoogte stellen. 
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DOOR DE 
KLANT/GEBRUIKER TE 
ONDERNEMEN ACTIE 

De kans dat er een systeemstoring optreedt is klein, en de gebruikers wordt aanbevolen hun 
vooraf ingestelde procedures voor het beheren van de potentiële veiligheid van de patiënt te 
volgen in het geval dat het systeem wordt uitgeschakeld. 

GEPLANDE ACTIES DOOR 
PHILIPS 

Philips zal de betrokken DCPS vervangen. Deze service is kosteloos voor alle betrokken 
systemen. Een vertegenwoordiger van Philips Healthcare neemt contact op met klanten met 
betrokken systemen om een afspraak hiervoor te maken. 

OVERIGE INFORMATIE EN 
ONDERSTEUNING 

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

Adres 

Telefoonnummer 

Onze instelling heeft het hierboven genoemde veiligheidsbericht ontvangen, zal aanbevolen acties 
ondernemen en zal het personeel dat met het betrokken product werkt op de hoogte brengen van de inhoud 
van deze correctie.  

Naam 

Titel/functie 

Handtekening 

Datum 

Stuur dit bevestigingsformulier naar qandr_benelux@philips.com 


