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URGENT - Veiligheidsbericht/adviesbericht 
Philips HeartStart Intrepid-monitor/-defibrillator (867172) 

Mogelijke interferentie met andere bewakingsapparaten 
wanneer beide apparaten op een patiënt zijn aangesloten 

Geachte klant van Philips, 

Philips heeft vastgesteld dat het Philips HeartStart Intrepid-monitor/-defibrillator (Intrepid)-apparaat 
interferentie kan veroorzaken op andere bewakingsapparaten als beide apparaten tegelijkertijd op een 
patiënt zijn aangesloten. Dit kan alleen gebeuren als het Intrepid-apparaat is aangesloten op een 
voedingsbron. Hoewel het Intrepid-apparaat voldoet aan de toepasselijke normen voor 
elektromagnetische compatibiliteit (EMC), waarschuwt Philips u voor een mogelijk risico. Afhankelijk van 
de klinische toepassing kan interferentie met andere curven van bewakingsapparaten leiden tot 
vertragingen in de diagnose en/of therapie. 

Het doel van deze berichtgeving is: 

• de acties die door de klant/gebruiker moeten worden ondernomen, beschrijven om risico's voor
patiënten te voorkomen;

• om het plan van Philips te beschrijven voor de aanpak van het probleem.

Op de volgende pagina's krijgt u informatie over de manier waarop u betrokken apparaten kunt 
identificeren en instructies voor maatregelen die u kunt nemen. Volg het gedeelte 'DOOR DE KLANT / 
GEBRUIKER TE ONDERNEMEN ACTIE' van dit bericht op. 

Neem voor meer informatie over dit bericht of voor ondersteuning contact op met uw lokale Philips 
-vertegenwoordiger of bel ons op +31 (0)40 7001210

Met vriendelijke groeten, 

........................ 
Director, Quality 
Emergency Care 

....................................
 Senior Quality & Regulatory 
Manager Monitoring and Analytics &  
Emergency Care and Resuscitation  

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. 
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BETROKKEN 
PRODUCTEN 

Product: Philips HeartStart Intrepid-monitor/-defibrillator (modelnummer 867172). 

PROBLEEMOM
SCHRIJVING 

De HeartStart Intrepid-monitor/-defibrillator kan interferentie veroorzaken op andere 
bewakingsapparaten wanneer de andere monitors en de Intrepid op dezelfde patiënt zijn 
aangesloten en de Intrepid op netstroom is aangesloten. Deze interferentie wordt 
weergegeven als vervorming in de curven die op de andere bewakingsapparaten worden 
weergegeven, waardoor de mogelijkheid om de status van de patiënt onmiddellijk te 
evalueren kan worden verstoord.  

Dit probleem kan zich voordoen wanneer de Intrepid is aangesloten op de patiënt (bijv. 
multifunctionele elektrodepads) en de therapieknop op een willekeurige positie is ingesteld, 
inclusief 'uit'.  

De Intrepid zelf wordt niet beïnvloed door deze storing.  Dit betekent dat zelfs als ECG-curven 
op een externe monitor door deze interferentie worden vervormd, de ECG-curven die op de 
Intrepid zelf worden weergegeven dit niet zullen zijn.  

Klinische situaties waarin een patiënt gelijktijdig is aangesloten op andere 
bewakingsapparaten en een Intrepid-apparaat dat is aangesloten op netstroom, zijn relatief 
zeldzaam. Dergelijke gelijktijdige verbindingen kunnen bijvoorbeeld voorkomen in cardiale 
katheterisatielaboratoria. 

GEVAREN Interferentie met curven van andere bewakingsapparatuur, veroorzaakt door de Intrepid, 
kan leiden tot: 

• Een vertraging in de diagnose en/of therapie als gevolg van afleidingen tijdens het
oplossen van de storing;

• Onderbreking van de therapie als deze interferentie optreedt tijdens
interventionele procedures.



Emergency Care and Resuscitation -3/5- 2021-CC-EC-002 juni 2021 

URGENT - Veiligheidsbericht/adviesbericht 
Philips HeartStart Intrepid-monitor/-defibrillator (867172) 

Mogelijke interferentie met andere bewakingsapparaten 
wanneer beide apparaten op een patiënt zijn aangesloten 

BETROKKEN 
PRODUCTEN 
HERKENNEN 

Het modelnummer (867172) van de Philips HeartStart Intrepid-monitor/-defibrillator staat 
afgedrukt op het primaire label op de onderkant van het apparaat.  

DOOR DE 
KLANT/GEBRUI
KER TE 
ONDERNEMEN 
ACTIE 

U kunt uw HeartStart Intrepid-monitor/-defibrillator blijven gebruiken als u de 
gebruiksaanwijzing volgt en de onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht neemt: 

Stel vast waar in uw instelling patiënten tegelijkertijd kunnen worden bewaakt door een 
externe patiëntmonitor en aangesloten op een monitor/defibrillator die op netspanning 
werkt. Dergelijke gelijktijdige verbindingen kunnen bijvoorbeeld voorkomen in cardiale 
katheterisatielaboratoria.  

Als er interferentie wordt waargenomen, raadt Philips aan deIntrepid uit het stopcontact te 
halen en op batterijen te laten werken; hierdoor wordt de interferentie geëlimineerd.  Als 
het niet mogelijk is op batterijen te werken en u alleen last hebt van ECG-interferentie, 
kunt u de Intrepid gebruiken om ECG te bewaken in plaats van de primaire monitor.  Dit is 
mogelijk omdat de eigen ECG-functie van de Intrepid niet door deze interferentie wordt 
beïnvloed.  

Zorg er bovendien voor dat het netstroomfilter (indien beschikbaar) op elke andere 
monitor die op de patiënt is aangesloten zo is geconfigureerd dat het overeenkomt met de 
netstroomfrequentie van uw inkomende stroombron (50 Hz of 60 Hz), indien van 
toepassing. Dit kan onbedoelde interferentie op die monitor verminderen. 

Bevestig de goede ontvangst van deze berichtgeving door het antwoordformulier voor de 

klant in te vullen en te mailen naar: qandr_benelux@philips.com 

GEPLANDE 
ACTIES DOOR 
PHILIPS 

Terwijl er een aanvullende evaluatie van het veiligheidsrisicobeheer wordt uitgevoerd, 
verstrekt Philips deze veiligheidsmededeling/adviesmededeling.  
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OVERIGE 
INFORMATIE 
EN 
ONDERSTEUNI
NG 

Neem contact op met uw lokale Philips-vertegenwoordiger via +31 (0)40 7001210 voor meer 
informatie of ondersteuning. 
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Antwoord van klant voor 2021-CC-EC-002 

Wij verzoeken u dit formulier zo spoedig mogelijk in te vullen, te ondertekenen en terug te 
sturen. 

Klant-ID: 

Contactpersoon: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres:

Naam van de instelling: 

Naam apparaat 

Postcode, plaats: 

Land: 

BEVESTIGING DOOR KLANT 

   Ik bevestig dat veiligheidsbericht 2021-CC-EC-002 is ontvangen, gelezen en begrepen door het personeel 
dat de Philips HeartStart Intrepid mogelijk gebruikt. 

  Handtekening:  ___________________________________________     Datum:  _____________ 

Stuur het ingevulde formulier zo snel mogelijk terug naar: qandr_benelux@philips.com 


