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URGENT veiligheidsbericht 
 

Hemodynamische toepassing R1.2.2 en R1.2.3 van Philips 
 

Wanneer een neonatale patiënt wordt opgenomen, wordt de niet-invasieve bloeddruk niet ingesteld 
op de neonatale modus op de Philips Xper Flex Cardio FC2010-patiëntmonitor. 

 
 

Maart 2022 
 

 
 

Beste klant, 
 

Er is een probleem vastgesteld met de hemodynamische toepassing R1.2.2 en R1.2.3 van Philips bij 
gebruik met een Philips Xper Flex Cardio FC2010-monitor dat een risico kan vormen voor neonatale 
patiënten. Via dit URGENTE veiligheidsbericht willen wij u informeren over: 

 
1. De aard van het probleem en de omstandigheden waaronder het zich kan voordoen 
Philips heeft vastgesteld dat wanneer een neonatale patiënt wordt opgenomen in de hemodynamische 
toepassing van Philips, de niet-invasieve bloeddruk niet wordt ingesteld op de neonatale modus op de 
Philips Xper Flex Cardio FC2010-patiëntmonitor. De Philips hemodynamische toepassing geeft 
'neonataal' aan in het veld Non-Invasive Blood Pressure (NIBP) (Niet-invasieve bloeddruk (NiBD)) dat 
wordt weergegeven op de gebruikersinterface in de controle- en onderzoekskamer, maar de niet- 
invasieve bloeddruk op de FC2010 wordt ingesteld op de modus voor volwassenen. 

 
Als de NiBD niet wordt ingesteld op de neonatale modus, is de toegepaste oppompdruk van de 
manchet hoger dan 150 mmHg en is de leegloopdruk hoger dan 5 mmHg. 

 
Tot op heden zijn er geen klachten gemeld aan Philips. 

 
2. Beschrijving van het gevaar/letsel dat met het probleem samenhangt 
Een toegepaste oppompdruk van de manchet hoger dan 150 mmHg of een leegloopdruk hoger dan 
5 mmHg kan leiden tot bloeduitstortingen, zenuwbeschadiging of botvervorming bij een neonaat. 

 
3. Betrokken producten en hoe deze te identificeren 
De betrokken versies (R1.2.2 en R1.2.3) vindt u in het vak About (Info) van de hemodynamische 
toepassing van Philips. 
Het vak About (Info) wordt weergegeven wanneer de toepassing wordt geopend en de versie wordt 
linksboven in het scherm weergegeven, zoals in de onderstaande afbeeldingen. 

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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Afbeelding 1: R1.2.2 Afbeelding 2: R1.2.3 

 
 

4. De acties die door de klant/gebruiker moeten worden ondernomen om risico's voor patiënten te 
voorkomen. 

 
• Gebruik de niet-invasieve bloeddruk niet voor neonatale patiënten voordat Philips een nieuwe 

softwareversie heeft geïnstalleerd waarmee dit probleem wordt verholpen. 
• Bewaar dit veiligheidsbericht bij de documentatie van de hemodynamische toepassing van 

Philips totdat Philips de nieuwe softwareversie heeft geïmplementeerd. 
• Stuur het ingevulde antwoordformulier naar Philips om te bevestigen dat de gebruikers van het 

systeem dit veiligheidsbericht hebben gelezen en begrepen. 
 

5. Acties die Philips heeft gepland om het probleem te verhelpen 
Om dit probleem te verhelpen, installeert Philips een nieuwe softwareversie om de hemodynamische 
toepassing bij te werken naar versie R1.3. Deze nieuwe revisie is beschikbaar vanaf maart 2022. 

 
Philips neemt contact op met klanten met een betrokken Philips hemodynamische toepassing om de 
nieuwe softwareversie te installeren. 

 
Dit bericht is gerapporteerd aan de betreffende regelgevende instanties. 

 
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 contact op met uw lokale vertegenwoordiger van 
Philips (tel. +31 (0)40 7001210). 

 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
… 
 

 
 

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

Referentie: hemodynamische toepassing R1.2.2 en R1.2.3 van Philips 
 
 

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 de ontvangst van het urgente veiligheidsbericht en 
bevestigt u dat u het probleem en de benodigde acties om het probleem op te lossen begrijpt. 

 
Naam klant/geadresseerde/instelling:  

 

Straat:  
 

Plaats/provincie/postcode/land:  
 

Door de klant uit te voeren acties: 
• Gebruik de niet-invasieve bloeddruk niet voor neonatale patiënten voordat Philips een nieuwe 

softwareversie heeft geïnstalleerd waarmee dit probleem is verholpen. 
• Bewaar dit urgente veiligheidsbericht bij de documentatie van de hemodynamische toepassing 

van Philips totdat Philips de nieuwe softwareversie heeft geïmplementeerd. 
• Stuur het ingevulde antwoordformulier naar Philips om te bevestigen dat de gebruikers van het 

systeem dit urgente veiligheidsbericht hebben gelezen en begrepen. 
 

Wij bevestigen de ontvangst van het begeleidende urgente veiligheidsbericht en begrijpen de informatie 
hierin. Wij bevestigen tevens dat de informatie uit dit bericht op de juiste wijze is verspreid onder alle 
gebruikers van de hemodynamische toepassing met versie R1.2.2 en/of R1.2.3 van Philips. 

 
Naam van de persoon die dit antwoordformulier invult: 

 
Handtekening:  

 

Naam in blokletters:  
 

Functie:  
 

Telefoonnummer:  
 

E-mailadres:  
 

Datum 
(DD/MM/JJJJ):  

 
 

Stuur dit ingevulde formulier naar Philips via qandr_benelux@philips.com 

mailto:qandr_benelux@philips.com
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