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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. 

URGENT – Veiligheidsbericht 

CombiDiagnost R90/ProxiDiagnost N90 
Waarschuwingslabels ontbreken 

 

 

Oktober 2021 

Beste klant, 

Philips heeft een probleem vastgesteld met de CombiDiagnost R90- en ProxiDiagnost N90-systemen van 
Philips. Via dit veiligheidsbericht willen wij u informeren over: 

 
1. De aard van het probleem en de omstandigheden waaronder het zich kan voordoen 

 
De waarschuwingslabels voor röntgenstraling ontbreken op de Eleva Examination Console van de 
CombiDiagnost C90- en ProxiDiagnost N90-systemen. Volgens de regelgeving moeten deze labels op 
het systeem worden aangebracht. De locatie waar de labels moeten worden aangebracht en de inhoud 
ervan zijn aangegeven in afbeelding 1 en tabel 1. 

 

Afbeelding 1. Locatie van de labels 
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Tabel 1. Gedetailleerde labelinhoud en bijbehorende regelgevingen 
Labelnummer Beschrijving van het label Regelgeving 

Label 1 Waarschuwingslabel Canada: 
WAARSCHUWING 
Onbevoegd gebruik van deze apparatuur is 
verboden. Er worden gevaarlijke 
röntgenstralen uitgezonden wanneer de 
apparatuur in gebruik is. 
LET OP 
I<Identieke waarschuwing in het Frans> 

Canada: C.R.C., c. 1370, 
deel 12 

Label 2 Waarschuwingslabel voor straling (VS): 
WAARSCHUWING 
Dit röntgenapparaat kan gevaarlijk zijn voor 
de patiënt en de gebruiker, tenzij veilige 
blootstellingsfactoren, bedieningsinstructies 
en onderhoudsschema's in acht worden 
genomen. 

FDA 21CFR 1020.30 (j) 

Label 3 Röntgenlabel 

 

Canada: C.R.C., c. 1370, 
deel 12 

Label 4 DHHS-label: 
Dit product voldoet aan de DHHS-vereisten 
van 21 CFR subhoofdstuk J 

FDA 21CFR 1002 vereist 
labelling van 
certificeerbare items 

 

2. Beschrijving van het gevaar/letsel dat met het probleem samenhangt 

 

Bij dit probleem is geen sprake van veiligheidsrisico's voor patiënten of gebruikers. Tot september 
2021 waren er nog geen klachten of ongunstige effecten gemeld bij Philips. 

 

3. Betrokken producten en hoe deze te identificeren 
 

Als u deze brief hebt ontvangen, kan het zijn dat uw CombiDiagnost R90- of Proxidiagnost N90- 
systemen monitoren hebben waarop de labels ontbreken. Mogelijk betrokken modellen worden 
vermeld in tabel 2 en in afbeelding 2 staat hoe u uw modelnummer kunt identificeren. 

 

 
Afbeelding 2. Voorbeeld van een systeemlabel Tabel 2. Betrokken systemen 

 

 

Model 
 

Modelnummer 
  

CombiDiagnost R90 709030 

CombiDiagnost R90 709031 

ProxiDiagnost N90 706100 
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4. Beschrijving van de acties die door de klant/gebruiker moeten worden ondernomen om risico's 
voor patiënten of gebruikers te voorkomen 

 
Bij dit probleem is geen sprake van veiligheidsrisico's voor patiënten of gebruikers. U kunt het 
apparaat blijven gebruiken in overeenstemming met het beoogde gebruik. 

 

Vul het bijgaande bevestigingsformulier in en stuur het zo snel mogelijk en uiterlijk 30 dagen na 
ontvangst via e-mail terug naar: qandr_benelux@philips.com. 

 

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

Een Field Service Engineer (FSE) van Philips zal uw locatie bezoeken om te controleren of de vereiste 
labels aanwezig zijn. Mochten deze ontbreken, zal het probleem worden opgelost door de vereiste 
labels op uw CombiDiagnost R90- en ProxiDiagnost N90-systemen aan te brengen. 

 

Dit bericht is gerapporteerd aan de betreffende regelgevende instanties. 

 
De fabrikant zal het defect kosteloos verhelpen of het product in overeenstemming brengen met 
elke toepasselijke federale norm in overeenstemming met een plan dat moet worden goedgekeurd 
door de secretaris of Health and Human Services, waarvan de gegevens in deze brief worden 
meegedeeld. 

 
U kunt er zeker van zijn dat het handhaven van een hoog niveau van veiligheid en kwaliteit onze 
hoogste prioriteit is. Neem contact op met uw lokale Customer Care Solutions Center (+31 (0)40 
7001210) als u meer informatie of ondersteuning nodig hebt met betrekking tot dit probleem, en 
verwijs naar FCO-70900056 (CombiDiagnost R90) of FCO-70600107 (ProxiDiagnost N90). 

 

Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
…  
Quality Leader 

mailto:qandr_benelux@philips.com
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Antwoordformulier voor veiligheidsbericht 
 

Referentie: systeemlabel bijwerken, CombiDiagnost R90, FCO-70900056 of ProxiDiagnost N90, FCO- 
70600107 

 

Instructies: vul dit formulier in en stuur het zo snel mogelijk en uiterlijk 30 dagen na ontvangst terug 
naar Philips. Door dit formulier in te vullen, bevestigt u dat u het veiligheidsbericht hebt ontvangen en 
dat u begrijpt wat het probleem is en wat de benodigde acties om het probleem op te lossen zijn. 

 

Naam klant/geadresseerde/instelling:   
 

Straat:   
 

Plaats/postcode/land:   
 

Door de klant uit te voeren acties: 
Bij dit probleem is geen sprake van veiligheidsrisico's voor patiënten of gebruikers. U kunt het systeem 
blijven gebruiken in overeenstemming met het beoogde gebruik. 

 
Wij bevestigen dat we het bijgaande bericht inzake de stralingscorrectie voor elektronische producten 
hebben ontvangen, dat we de inhoud ervan begrijpen en dat de informatie in het bericht op de juiste 
wijze is verspreid onder alle gebruikers van CombiDiagnost R90 en ProxiDiagnost N90. 

 

Naam van de persoon die dit formulier invult: 
 

Handtekening:   
 

Naam in blokletters:   
 

Functie:   
 

Telefoonnummer:   
 

E-mailadres:   
 

Datum 
(DD/MM/JJJJ):   

 

Vul het bijgevoegde bevestigingsformulier in en stuur het per e-mail naar Philips: 
qandr_benelux@philips.com 

mailto:qandr_benelux@philips.com

