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URGENT veiligheidsbericht 
Trilogy EV300 en Trilogy Evo O2  

 
Juli 2021 
 
 
 

 
 
Beste klant, 
 
Dit is een URGENT veiligheidsbericht van Philips voor deTrilogy EV300 en Trilogy Evo O2 die mogelijk een 
risico kunnen vormen voor patiënten of gebruikers. Via deze brief willen wij u informeren over:  
 

• de aard van de problemen en de omstandigheden waaronder ze kunnen optreden, 

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

• de acties die Philips plant om het probleem te verhelpen. 
 
1. de aard van het probleem en de omstandigheden waaronder het zich kan voordoen; 
 
Er zijn twee softwareproblemen vastgesteld met betrekking tot druktoename. Het eerste probleem 
wordt omschreven als Druktoename bij kalibratie van EFS voor baby's/kinderen en het tweede probleem 
wordt omschreven als Drukverschuiving (continu gebruik).  
 
Probleem 1 – Druktoename bij kalibratie van EFS voor baby/kind  
 
Een toename van de expiratoire druk (EPAP/PEEP) kan optreden wanneer de externe flowsensor voor 
kinderen/baby's (EFS) wordt gebruikt met een active flow-circuit of een circuit met twee slangen en een 
handmatige circuitkalibratie wordt uitgevoerd.  Deze druktoename zal kort na het starten van de 
therapie worden waargenomen binnen ongeveer 1 tot 2 minuten.  De expiratoire druktoename kan 
oplopen tot max. 10 cmH2O boven de ingestelde druk.  De inspiratoire druk (Pressure Support/Pressure 
Control/IPAP) kan ook worden beïnvloed. 

 
Probleem 2 – Drukverschuiving (continu gebruik) 
 
Wanneer een Trilogy EV300- of Trilogy Evo O2-model continu wordt gebruikt zonder dat de therapie 
gedurende weken tot maanden wordt onderbroken, kan de basisdruk (dat wil zeggen de druk die 
oorspronkelijk voor de patiënt is ingesteld) toenemen of afnemen met een snelheid van ongeveer 2 
cmH2O per maand. Deze toename heeft dezelfde snelheid bij PEEP en inspiratoire druk. De maximale 
drukafwijking die kan worden waargenomen is een verschuiving van 10 cmH2O ten opzichte van de 
basisdruk. De alarmen voor de drukregeling zullen dit probleem niet melden.  
 
Dit probleem is van toepassing op de volgende modi: CPAP, PSV, S/T, A/C-PC, SIMV-PC, SIMV-VC (PEEP 
en Pressure Support) en A/C-VC (PEEP).     

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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De gebruikersinterface (schermweergave) toont de werkelijke druk die de patiënt ontvangt, en deze zal 
verschillen van de ingestelde basis wanneer dit probleem optreedt. 
 
 
2. Beschrijving van het gevaar/letsel dat met het probleem samenhangt 
 
Probleem 1 – Druktoename bij kalibratie van EFS voor baby/kind  
 
Er bestaat de mogelijkheid dat een ongeschikte therapie wordt geleverd wanneer de EFS wordt 
gebruikt met handmatige kalibratie. 
 
Mogelijk letsel als gevolg van een toename van de geleverde druk is onder meer: 

• Barotrauma (letsel aan de longen door te veel druk) 
• Hypotensie (een daling van de bloeddruk) 
 

Als de expiratoire druk (EPAP/PEEP) toeneemt, maar de inspiratoire druk (Pressure Support/Pressure 
Control/IPAP) ongewijzigd blijft, kan het volgende letsel optreden: 

• Hypercapnie (te veel kooldioxide in het bloed) 
 
Probleem 2 – drukverschuiving (continu gebruik) 
 
Er bestaat de mogelijkheid dat een patiënt een ongeschikte therapie krijgt als er een drukverhoging of -
verlaging plaatsvindt ten opzichte van de ingestelde basisdruk zonder alarm. 
 
Mogelijk letsel als gevolg van een verschoven druktoename na verloop van tijd is onder meer: 

• Barotrauma (letsel aan de longen door te veel druk). Het mogelijk optreden van barotrauma in 
verband met dit probleem wordt als onwaarschijnlijk beschouwd; als het zich echter voordoet, 
kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben. 

• Hypotensie (een daling van de bloeddruk). Het mogelijk optreden van hypotensie in verband 
met dit probleem wordt beschouwd als incidenteel.   
 

Mogelijk letsel als gevolg van een verschoven druktoename na verloop van tijd, en vervolgens het 
abrupt aanpassen van de therapie (drukinstellingen) naar de oorspronkelijk voorgeschreven 
instellingen, omvat: 

• Dyspneu (gevoel van kortademigheid) 

• Hypoxemie (een te laag zuurstofgehalte van het bloed) 
 
Mogelijk letsel als gevolg van een verschoven drukafname na verloop van tijd is onder meer: 

• Hypoxemie (een te laag zuurstofgehalte van het bloed) 
 
 
3. Betrokken producten en hoe deze te identificeren 
 

Productnaam Productnummer 

Trilogy Evo O2 

DE2100X13B, DS2100X11B, EE2100X15B, ES2100X15B, 
EU2100X15B, FR2100X14B, FX2100X15B, IA2100X15B, 

IN2100X15B, IN2100X19, IT2100X21B, JP2100X16B, LA2100X15B, 
ND2100X15B, RDE2100X13B, SP2100X26B 

Trilogy EV300 CA2200X12B, DS2200X11B, FX2200X15B, IN2200X15B 
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Het betreft Trilogy EV300- en Trilogy Evo O2-apparaten met softwareversies 1.02.01.00, 1.03.05.00, 
1.03.07.00, 1.04.02.00, 1.04.06, 1.05.01 en 1.06.02. 
 

 

Om de softwareversie te controleren, tikt u op het pictogram Options (Opties)  linksboven in het 
scherm. Kies 'Information' (Informatie) om de softwareversie te zien.  
 
 
4. Beschrijving van de acties die door de klant/gebruiker moeten worden ondernomen om risico's 

voor patiënten of gebruikers te voorkomen 
 
Probleem 1 – Druktoename bij kalibratie van EFS voor baby/kind  
 
Voer de volgende acties uit totdat de aanstaande software-oplossing op uw toestel is uitgevoerd.   
  
Als u de EFS voor baby's/kinderen gebruikt, voer dan geen handmatige circuitkalibratie uit.  Gebruik in 
plaats daarvan de standaardkalibratie. De druktoename treedt niet op wanneer de standaard 
circuitkalibratie wordt gebruikt.    
  
Zoals vermeld in de klinische handleiding is het beademingsapparaat geoptimaliseerd voor circuits die 
binnen de specificaties vallen die worden weergegeven in het gedeelte 'Circuitvereisten' van de 
klinische handleiding, die hieronder worden vermeld.  Wanneer u de standaardinstellingen voor 
circuitkalibratie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u een circuit gebruikt met deze specificaties:  
 

• Inspiratoire/expiratoire weerstand: tot 5 cmH2O bij:  
o 15 L/min voor circuit voor kinderen (14 tot 16 mm)  
o 2,5 L/min voor circuit voor baby's (9 tot 13 mm)  

• Conformiteit: tot 4 ml/cmH2O  
  
Als uw circuit niet aan deze criteria voldoet, moet u andere opties gebruiken zoals vermeld in de 
klinische handleiding. Bij het instellen van volumes die groter zijn dan of gelijk zijn aan 50 ml, kunnen 
passieve en actieve PAP-circuittypen worden gebruikt.    
  
Als de bovenstaande opties klinisch niet geschikt zijn, moet u een alternatief beademingsapparaat 
gebruiken.  
 
Probleem 2 – Drukverschuiving (continu gebruik) 
 
De volgende methoden moeten worden toegepast om te controleren of er bij het apparaat een 
drukverschuiving heeft plaatsgevonden, omdat de drukalarmen dit probleem niet zullen detecteren: 
 
 
  



   
             
                                       

  Pagina 4 van 6 

 
 

De zorgverlener/arts kan de druktoename detecteren door de gemeten parameters op het scherm van 
het apparaat te bekijken (gemeten PIP-waarde of drukcurve zoals hieronder weergegeven, waarbij 
IPAP is ingesteld op 15 cmH2O, maar door de drukverschuiving is de werkelijk geleverde druk 16,9 
cmH2O). 

 

 
 
Als er een drukverschuiving wordt waargenomen, MOET de beslissing om het apparaat te resetten 
en terug te zetten naar de oorspronkelijke, bedoelde instellingen in overleg met een arts worden 
genomen. Neem zo nodig stappen om de patiënt tijdens een korte onderbreking van de therapie te 
ondersteunen. 
 
U kunt de volgende acties uitvoeren om het apparaat terug te zetten naar de oorspronkelijke 
instellingen: 
 

i. Druk op Start/Stop om het bevestigingsscherm te openen (zie hieronder). Kies in het 
bevestigingsscherm de optie 'Standby' (Stand-by). 
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ii. Als Standby (Stand-by) is geselecteerd, ziet de gebruiker het scherm Standby (Stand-by). Raak
vervolgens snel 'Start Ventilation' (Ventilatie starten) aan om de therapie zonder vertraging te
hervatten.

Philips raadt gebruikers aan de bovenstaande stappen regelmatig (maandelijks) uit te voeren om te 
voorkomen dat de druk verschuift. 

5. Beschrijving van de acties die Philips SRC heeft gepland om het probleem te verhelpen

Philips brengt dit urgent veiligheidsbericht uit om klanten en geadresseerden op de hoogte te stellen 
van de mogelijke problemen die hierboven zijn beschreven en hoe ze deze kunnen aanpakken. Philips 
zal een softwarecorrectie voor dit probleem uitbrengen. Philips zal contact opnemen met klanten met 
een Trilogy EV300 wanneer de software wordt uitgebracht. 

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

Vul het bevestigings- en ontvangstformulier aan het einde van deze brief in, onderteken het en stuur 
het terug. 

Philips betreurt eventueel ongemak dat door dit probleem is veroorzaakt. 

Met vriendelijke groeten, 

xxx
Philips Sleep and Respiratory Care 
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ANTWOORDFORMULIER VOOR URGENT VEILIGHEIDSBERICHT 

Referentie: Trilogy EV300 en Trilogy Evo O2 (2021-07-A) 

Instructies: vul dit formulier zo snel mogelijk in en stuur het uiterlijk 30 dagen na ontvangst terug naar 

qandr_benelux@philips.com. Door dit formulier in te vullen, bevestigt u de ontvangst van het 
urgente veiligheidsbericht en bevestigt u dat u het probleem en de benodigde acties om het probleem 
op te lossen, begrijpt.  

Accountnummer van klant: ________________________________________________________ 

Naam klant/geadresseerde/instelling: ________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________________________________ 

Plaats/postcode/land: ____________________________________________________________ 

Wij bevestigen de ontvangst van dit begeleidende urgent veiligheidsbericht en begrijpen de inhoud. 
Wij bevestigen tevens dat de informatie uit deze brief op de juiste wijze is verspreid onder alle 
gebruikers die omgaan met de EV300. 

Naam van de persoon die dit formulier invult: 

Handtekening: _______________________________________ 

Naam in blokletters: ___________________________________ 

Titel: _______________________________________________ 

Telefoonnummer: ______________________________________ 

E-mailadres: __________________________________________

Datum (DD/MM/JJJJ): _________________________________ 

Vul dit antwoordformulier in, onderteken het en stuur het naar het volgende e-mail adres: 

qandr_benelux@philips.com 


