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Philips-referentie: 2021-IGT-BST-020 

 

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 

Allura Xper- en Azurion-systemen 
 

Verbindingsproblemen met de draadloze voetschakelaar veroorzaken 

onderbreking van fluoroscopie en opname. 
 
 

November 2021 
 

 
Beste klant, 

 
Er is een probleem vastgesteld met de Philips Allura Xper- en Azurion-systemen dat een risico kan 
vormen voor patiënten. Via dit URGENTE veiligheidsbericht willen wij u informeren over: 

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

 
De draadloze voetschakelaar wordt gebruikt voor de regeling van fluoroscopie en opname met de Philips 
Allura Xper- en Azurion-systemen. 

 
Philips heeft ontdekt dat de draadloze voetschakelaar mogelijk plotseling niet meer reageert als gevolg 
van een firmwarefout wanneer een aantal omgevingsomstandigheden zich tegelijk voordoen, zoals een 
EMC-storing en de aanwezigheid van andere draadloze apparaten in de ruimte. 

 
Als de draadloze voetschakelaar niet werkt, zijn fluoroscopiebeeldvorming en opname pas weer 
beschikbaar nadat er een koude herstart van het systeem [uitschakelen, inschakelen] is uitgevoerd. 

 
 

2. Het gevaar/letsel dat met het probleem samenhangt 

 
Als dit  probleem met de draadloze voetschakelaar zich voordoet, zal er een vertraging in de procedure 
optreden en mogelijk een onderbreking van de procedure. 

 
Tot op heden heeft Philips één melding ontvangen van letsel bij een patiënt als gevolg van een 
onderbreking van de procedure. De patiënt had een groter myocardinfarct dan voorspeld. 
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3. De betrokken producten en hoe deze te identificeren 

 
Dit probleem heeft betrekking op de volgende draadloze voetschakelaars: 

 
Beschrijving Modelnummer 

WFS Ad7(X) optie 3P 459801319471 

WFS Ad7(X) optie 4P+2 459801319521 

WFS Ad7(X) optie 3P 459801319361 

WFS Ad7(X) optie 4P+2 459801319421 

WFS-velduitbreidingsset 3P (ORT) 459801319481 

WFS-velduitbreidingsset 4P+2 (ORT) 459801319531 

WFS-velduitbreidingsset 3P 459801319511 

WFS-velduitbreidingsset 4P+2 459801319541 

WFS-velduitbreidingsset mono 459801319371 

WFS-velduitbreidingsset biplane 459801319431 

WFS-velduitbreidingsset mono (ORT) 459801319391 

WFS-velduitbreidingsset biplane (ORT) 459801319441 

Draadloze voetschakelaarset 3P 459801238241 

Draadloze voetschakelaar 3P 459801238231 

Draadloze voetschakelaarset 4P+2 459801238261 

Draadloze voetschakelaar 4P+2 459801238251 

Draadloze voetschakelaarset 3P 459801238201 

Draadloze voetschakelaar 3P 459801238191 

Draadloze voetschakelaarset 4P+2 459801238221 

Draadloze voetschakelaar 4P+2 459801238211 

Kit voor draadloze voetschakelaar 3P 459801733051 

Kit voor draadloze voetschakelaar 3P 459801733061 

Kit voor draadloze voetschakelaar 4P+2 459801733071 

Kit voor draadloze voetschakelaar 4P+2 459801733081 

WFS-basisstation 459801257861 

Kit voor WFS-basisstation 459801733091 

 

Afbeelding 1: locatie van het label op de onderkant van de voetschakelaar 
 
 

De modelnaam en het modelnummer vindt u op het label op de onderkant van de voetschakelaar, zoals 
weergegeven in afbeelding 1. 
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4. De acties die door de gebruiker moeten worden ondernomen om risico's voor patiënten of 
gebruikers te voorkomen 

 
 Zorg ervoor dat de bekabelde voetschakelaar altijd op het systeem is aangesloten. De 

bekabelde voetschakelaar wordt altijd meegeleverd bij de Allura Xper- en de Azurion- 
systemen. 

 Gebruik de bekabelde voetschakelaar direct als de verbinding met de draadloze voetschakelaar 
wordt verbroken. 

 Geef dit bericht door aan alle gebruikers van dit apparaat, zodat ze op de hoogte zijn van het 
probleem.  

 Bewaar dit veiligheidsbericht bij de documentatie van het Philips Allura Xper- of Azurion- 
systeem. 

 Stuur het bijgevoegde antwoordformulier terug naar Philips om te bevestigen dat: 
o de bekabelde voetschakelaar van het Allura Xper- en Azuarion-systeem op het systeem 

is aangesloten; 

o de gebruikers van het systeem dit veiligheidsbericht hebben gelezen en begrepen. 
 

5. De acties die Philips IGT Systems heeft gepland om het probleem te verhelpen 
 

Uw plaatselijke Philips-vertegenwoordiger neemt contact met u op zodra er een oplossing beschikbaar 
is. 

 
U kunt er zeker van zijn dat het handhaven van een hoog niveau van veiligheid en kwaliteit onze 
hoogste prioriteit is. Neem voor meer informatie over dit probleem of voor ondersteuning contact op 
met uw lokale Philips-vertegenwoordiger. 

 
Met vriendelijke groeten, 

 
 
 
 
 
… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bedrijfseigen informatie van Philips. Ongeautoriseerd gebruik is verboden. 
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ANTWOORDFORMULIER VOOR URGENT veiligheidsbericht 

Referentie: 2021-IGT-BST-020: verbindingsproblemen met draadloze voetschakelaar 
veroorzaken onderbreking van fluoroscopie en opname 

 

Instructies: vul dit formulier zo snel mogelijk in en stuur het 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: 
 Zorg ervoor dat de bekabelde voetschakelaar altijd op het systeem is aangesloten. De 

bekabelde voetschakelaar wordt altijd meegeleverd bij de Allura Xper- en de Azurion- 
systemen. 

 Gebruik de bekabelde voetschakelaar direct als de verbinding met de draadloze voetschakelaar 
wordt verbroken. 

 Geef dit bericht door aan alle gebruikers van dit apparaat, zodat ze op de hoogte zijn van het 
probleem.  

 Bewaar dit veiligheidsbericht bij de documentatie van het Philips Allura Xper- of Azurion- 
systeem. 

 Stuur het bijgevoegde antwoordformulier terug naar Philips om te bevestigen dat: 

o er een bekabelde voetschakelaar op het systeem is aangesloten; 
o de gebruikers van het systeem dit veiligheidsbericht hebben gelezen en begrepen. 

 
Wij bevestigen de ontvangst van het begeleidende veiligheidsbericht en begrijpen deze. Wij bevestigen 
tevens dat de informatie uit deze brief op de juiste wijze is verspreid onder alle gebruikers die omgaan 
met het Philips Allura Xper- of Azurion-systeem. 

 
Naam van de persoon die dit antwoordformulier invult: 

 
Handtekening:   

 

Naam in blokletters:   
 

Functie:   
 

Telefoonnummer:   
 

E-mailadres:   
 

Datum 
(DD/MM/JJJJ):   

 

Stuur dit bevestigingsformulier naar: qandr_benelux@philips.com 

mailto:qandr_benelux@philips.com

