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december 2021 
 
Onderwerp: Informatie over niet-naleving van de RoHS-richtlijn voor een CVX-300-voetschakelaar 
 
Geachte klant van het excimeerlasersysteem, 
 
Philips heeft vastgesteld dat het CVX-300 excimeerlasersysteem niet voldoet aan de regelgeving. Er is 
vastgesteld dat een intern onderdeel van de voetschakelaar (onderdeelnummer P008767) niet aan de 
RoHS-richtlijn (Restriction of Certain Hazardous Substances) voor elektrische en elektronische 
apparatuur voldoet. De betrokken draadcomponent in de voetschakelaar, die meer cadmium bevat dan 
de gestelde acceptabele RoHS-richtlijn, is niet toegankelijk voor de patiënt of gebruiker van het apparaat 
en leidt niet tot een risico op blootstelling aan cadmium. De niet-naleving van de richtlijn heeft daarom 
geen invloed op de veiligheid of het risico voor de gezondheid. 
 
Philips zal alle betrokken klanten hiervan op de hoogte brengen en een technische servicemedewerker 
langssturen om de voetschakelaar te vervangen wanneer het onderdeel dat voldoet aan de RoHS-
richtlijn beschikbaar is. Deze niet-naleving heeft geen invloed op de veiligheid of prestaties van de 
apparatuur en we raden u aan het apparaat te blijven gebruiken totdat we u van een vervangend 
apparaat kunnen voorzien. Dit wordt gratis door ons team van technici geïnstalleerd tijdens preventief 
onderhoud of servicebezoeken. 
 
Neem contact op met uw plaatselijke Philips-vertegenwoordiger voor meer informatie of ondersteuning 
vanwege dit probleem. 
 
Internationale regio's: 
Philips IGTD-klantenservice: 
E-mail: IGTDCustomerService-Int@philips.com 
Openingstijden: Maandag - vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur CET 
 

Regio Telefoonnummer 

APAC +3222750171 

Oostenrijk +431501375037 

België +3222566604 

CEE (excl. Polen) +31202046550 

Denemarken +4543310566 

Finland +358922943008 

Frankrijk +33157324031 

Duitsland +494028991234 

IIG (excl. Italië) +31202046555 

Italië +390245281151 
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META +31202046527 

Noorwegen +4722971709 

Polen +48223064475 

Spanje +34918362954 

Zweden +4687515241 

Zwitserland +41445292374 

Nederland +31202046525 

UKI +442079490027 

 
Philips betreurt eventuele ongemakken die door dit probleem zijn veroorzaakt.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
… 
  



   
    

  

  Pagina 3 van 4 
  

BETROKKEN PRODUCTEN Voetschakelaar van het CVX-300 excimeerlasersysteem 
(onderdeelnummer P008767) onder de RoHS-richtlijn voor elektrische en 
elektronische apparatuur.  

PROBLEEMBESCHRIJVING Philips heeft vastgesteld dat het CVX-300 excimeerlasersysteem niet 
voldoet aan de regelgeving. Er is vastgesteld dat een intern onderdeel van 
de voetschakelaar (onderdeelnummer P008767) niet aan de RoHS-richtlijn 
(Restriction of Certain Hazardous Substances) voor elektrische en 
elektronische apparatuur voldoet. De betrokken draadcomponent in de 
voetschakelaar, die meer cadmium bevat dan de gestelde acceptabele 
RoHS-richtlijn, is niet toegankelijk voor de patiënt of gebruiker van het 
apparaat en leidt niet tot een risico op blootstelling aan cadmium. De niet-
naleving van de richtlijn heeft daarom geen invloed op de veiligheid of het 
risico voor de gezondheid. 

HOE U DE BETROKKEN 
PRODUCTEN KUNT 
HERKENNEN 

Dit heeft gevolgen voor alle CVX-300-voetschakelaars in landen met RoHS-
vereisten. Hieronder wordt een afbeelding van de CVX-300-voetschakelaar 
weergegeven 
 

 

ADVIES OVER ACTIES 
VOOR 
KLANT/GEBRUIKER 

Dit nalevingsprobleem heeft geen invloed op de veiligheid of prestaties 
van de apparatuur en we adviseren u om het apparaat te blijven 
gebruiken totdat we u van een vervangend apparaat kunnen voorzien, dat 
gratis zal worden geïnstalleerd door ons team van technici.  

ACTIES DIE PHILIPS 
ONDERNEEMT 

Philips zal alle betrokken klanten hiervan op de hoogte brengen en een 
technische servicemedewerker langssturen om de voetschakelaar te 
vervangen wanneer het onderdeel dat voldoet aan de RoHS-richtlijn 
beschikbaar is. Het vervangen zal plaatsvinden tijdens preventief 
onderhoud of servicebezoeken. 

MEER INFORMATIE EN 
ONDERSTEUNING 

Neem contact op met uw plaatselijke Philips-vertegenwoordiger voor 
meer informatie of ondersteuning vanwege dit probleem. 
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ANTWOORDFORMULIER VOOR KLANTEN 
 
Referentie: Voetschakelaar van het CVX-300 excimeerlasersysteem niet conform RoHS, 2021-IGT-IGTD-005 
 
Instructies: Vul dit formulier zo snel mogelijk in en stuur het niet later dan 30 dagen na ontvangst terug 
naar Philips. Door het invullen van dit formulier bevestigt u de ontvangst van de Informatiebrief voor de 
klant, het begrip van het probleem en de vereiste maatregelen die moeten worden genomen. 
 
Naam klant/ontvanger/faciliteit:_________________________________    
  
Straat en huisnummer: ______________________________ 
 
Plaats/provincie/postcode/land: _____________________________ 
 
Acties voor de klant: 
 

 Blijf uw CVX-300 met voetschakelaar gebruiken. 
 
We bevestigen de ontvangst en het begrip van de begeleidende Informatiebrief voor de klant en 
bevestigen dat de informatie uit deze brief op de juiste wijze is verspreid onder alle gebruikers van het 
CVX-300 excimeerlasersysteem en de voetschakelaar. 
 
Naam van de persoon die dit formulier invult:  
 
Handtekening:        
 
Naam in blokletters:       
 
Titel:         
 
Telefoonnummer:      
 
E-mailadres:       
 
Datum 
(DD-MM-JJJJ):     
 
Vul dit antwoordformulier in en stuur het terug naar uw plaatselijke Philips -vertegenwoordiger of 
naar de volgende adressen:  
E-mail: IGTD_INTL_FieldSafety@philips.com 
Post:  
Philips Image Guided Therapy 
Ter attentie van: Emily Vandaele (2021C05) 
Plesmanstraat 6, 3833 
Leusden, Nederland 

Het is belangrijk dat uw organisatie de ontvangst van 
deze brief bevestigt. Het antwoord van uw organisatie 

is het bewijs dat nodig is om de voortgang van deze 
corrigerende maatregel te controleren. 

mailto:IGTD_INTL_FieldSafety@philips.com

