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URGENT - Veiligheidsbericht 
Correctie m.b.t. medisch apparaat 

 

Plafondbevestiging voor continue CT-fluoroscopie DVI - optie voor DVI CCT-arm - monitorsteun 
Aanzienlijke slijtage van monitorsteun voor CCT-fluoroscopiemonitor gemonteerd in de draagarm  

 
 
 
Beste klant, 
 
Er is een probleem gedetecteerd met de Philips-monitorsteun die is gemonteerd in de 
plafondbevestiging voor de continue CT-fluoroscopie Digital Visual Interface (DVI), 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 Healthcare CT/AMI heeft gepland om het probleem te verhelpen. 
 

 
 
 
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 betreffende regelgevende instanties. 
 
 
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-monitorsteunen gemonteerd in de optie voor plafondbevestiging van de 
continue CT (CCT) Digital Visual Interface (DVI) voor bepaalde CT-producten. 

PROBLEEMOMSCHRIJVIN
G 

Aanzienlijke slijtage van de as van de monitorsteun die onopgemerkt blijft, kan 
ertoe leiden dat de monitorsteun losraakt van de draagarm.   

GEVAREN Als de monitorsteun loskomt van de draagarm, bestaat er een mogelijk gevaar 
dat de monitor valt terwijl de kabels aangesloten blijven.  De kans bestaat dat 
een patiënt, gebruiker, omstander of servicemedewerker die zich in het pad 
van een vallend onderdeel bevindt, letsel oploopt en in zeldzame en specifieke 
omstandigheden kan dit leiden tot ernstig letsel of zelfs overlijden. Er zijn geen 
meldingen geweest van overlijden of ernstig letsel. 

BETROKKEN PRODUCTEN 
HERKENNEN 

Philips heeft vastgesteld dat dit probleem mogelijk gevolgen heeft voor uw 
apparaat. 

DOOR DE 
KLANT/GEBRUIKER TE 
ONDERNEMEN ACTIE 

• Wees u bewust van dit gevaar wanneer de veiligheidsklem ontbreekt op het 
verbindingsmechanisme tussen de monitorsteun en de draagarm voor 
plafondbevestiging. 
 

• Inspecteer het 

verbindingsmechanisme van de arm voor plafondbevestiging van de CCT DVI 
(het omcirkelde gebied in de afbeelding aan de rechterkant) en let erop dat 
de veiligheidsklem is aangebracht (zoals hieronder afgebeeld).   
 

• Als dit gevaar zich voordoet, kan de monitor moeilijk te draaien zijn ten 
opzichte van de draagarm.  
 

 
 

  

(vervolg op de volgende pagina) 
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DOOR DE 
KLANT/GEBRUIKER TE 
ONDERNEMEN ACTIE 
 
 

(vervolg van de vorige pagina) 

Wanneer deze symptomen worden opgemerkt, moet u de volgende 
maatregelen nemen om gevaarlijke situaties te voorkomen:  

▪ stop met het klinisch gebruik van de monitor met draagarm 
▪ beweeg de monitorarm uit de buurt van personen 
▪ neem contact op met Philips Service voor reparaties. 

Bevestig de ontvangst van deze kennisgeving door het formulier onderaan dit 
bericht in te vullen, te ondertekenen en te retourneren naar het aangegeven e-
mailadres. 

GEPLANDE ACTIES DOOR 
PHILIPS 

Philips zal de systemen inspecteren via Field Change Order FCO 72800751.  
Systemen die niet worden goedgekeurd, zullen worden gecorrigeerd via Field 
Change Order FCO 72800752. 

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 
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Stuur het ingevulde formulier per e-mail naar: qandr_benelux@philips.com 
 
 
Door dit formulier te ondertekenen bevestigt u de inhoud van deze brief te hebben ontvangen, gelezen 
en begrepen en de benodigde maatregelen te hebben genomen. 
 
 
                           

   Naam (in hoofdletters)                                                         Titel 
 
 
 
 

   Handtekening                                                                              Datum 
    
 
 
 
Contactgegevens: 
 
 
 

   Telefoon            E-mail 
 
 
Neem telefonisch contact op met uw lokale Philips-vertegenwoordiger als u problemen ervaart met 
het uitvoeren van de instructies in deze communicatie: +31 (0)40 7001210 (Nederland), +32 (0)2 503 
4727 (Vlaanderen), +32 (0)2 503 3327 (Wallonië) en +352 27 172751 (Luxemburg). 
 


