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Geachte Beckman Coulter-relatie, 
 
Beckman Coulter initieert een field safety corrective action van bovenstaand product. Deze brief 
bevat dan ook belangrijke informatie die uw onmiddellijke aandacht vereist.. 

 

VASTSTELLING Beckman Coulter heeft meldingen ontvangen van monsterrekken (met of zonder 
monsters) die naar de buitenste baan van het transportsegment met enkele 
aandrijving (B57634) worden geleid tot aan het einde van de baan, waarna ze 
van de baan vallen. 
De buitenste baan is volgens de ontwerpspecificaties van het DxA-systeem niet 
bedoeld voor het geleiden van buisjes, en daarom bevindt zich aan het eind geen 
fysieke barrière om monsterrekken fysiek tegen te houden. 

GEVOLG: Als monsterrekken met buisjes naar het transportsegment voor de buitenste 
baan worden geleid, bestaat er een risico op 

 blootstelling van de operator aan biologisch gevaarlijk materiaal 

 verlies of vernietiging van monsters 

ACTIE: Als wordt waargenomen dat het DxA-systeem monsterrekken naar de buitenste 
baan van het transportsegment met enkele aandrijving (B57634) leidt, dient u dit 
aan Beckman Coulter te melden. 

 

Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van de DxA bij het uitvoeren van 
onderhoud of het oplossen van problemen met monsterrekken op het DxA- 
transportsysteem, met name wat betreft het correct verwijderen en opnieuw 
plaatsen van monsterbuisjes. 

 

Let op: er bestaat de mogelijkheid om in Remisol Advance-software de functie 
voor het vertraagd volgen van monsters in te stellen, die de gebruiker attendeert 
op mogelijk getroffen monsters. Raadpleeg het hoofdstuk "dashboard en 
rapportage - traceren van vertraagde monsters in Remisol" in de 
Gebruiksaanwijzing van Remisol Advance. 

 
Beckman Coulter zal een oplossing leveren in de vorm van een fysieke stop die 
op het enkele aandrijfsegment moet worden geïnstalleerd door de 
onderhoudstechnici van Beckman Coulter of door erkende technici van de 
buitendienst. 

OPLOSSING: Beckman Coulter onderzoekt de hoofdoorzaak van het probleem en 
implementeert een oplossing zodra deze beschikbaar is. 
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De bevoegde nationale autoriteit werd geinformeerd over deze field safety corrective action. 

 
Gelieve deze informatie aan uw laboratoriummedewerkers mee te delen en bewaar deze 
notificatie in de kwaliteitsdocumentatie van uw laboratorium. Als u het product geleverd hebt 
aan een ander laboratorium, geef dan een kopie van deze brief aan deze partner. 

 

Vriendelijk verzoeken wij u het bijgevoegde antwoordformulier binnen 10 dagen ingevuld en 
ondertekend aan ons terug te sturen als bevestiging van ontvangst van deze brief. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor 0348-462 462 

 
Wij verontschuldigen ons voor het eventuele ongemak en bedanken u voor uw vertrouwen. 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

… 
Quality & Regulatory Affairs Manager, Northern Region Europe 

 
 

Bijgevoegd: antwoordformulier 
 

Beckman Coulter, het gestileerde logo en de product- en dienstnamen van Beckman Coulter die in dit document 
worden genoemd, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Beckman Coulter, Inc. in de Verenigde 
Staten en andere landen. 


