FSN Ref: FSN-2022-0209-02

FSCA Ref: FSCA-2022-0209-02

DATUM 15-juli-2022

Dringend bericht inzake veiligheid in het veld
MNA-240 ENC - Update van de installatie-instructies
Ter attentie van: Gewaardeerde klant van Barco
Geachte mevrouw of mijnheer,
Hierbij willen wij u graag informeren over een veiligheidsgerelateerde update van de installatie-instructies in de
gebruiksaanwijzing van de MNA-240. De bijgewerkte instructies worden samen met deze kennisgeving
verzonden.
Deze actie zal worden gerapporteerd aan de bevoegde regelgevende autoriteiten.
Bij deze kennisgeving zijn 2 antwoordformulieren gevoegd. Vul antwoordformulier 1 in en stuur het terug na
ontvangst van deze kennisgeving, en antwoordformulier 2 na voltooiing van de instructies in deze
kennisgeving.
Betrokken producten en hoe ze te identificeren:
Onderdeelnummer
K9303078A
K9303097A
K9303099A

Modelnaam
MNA-240 ENC DP
MNA-240 ENC DP MQ
MNA-240 ENC DP OL

Onderdeelnummer en revisie zijn op het productlabel terug te vinden:
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Reden voor deze actie:
Barco is in kennis gesteld van verschillende installaties in operatiekamers waar de manier van installeren van
de MNA-encoders ervoor zorgde dat de interne temperatuur in de encoder de maximale specificatie
overschreed, waardoor het risico op storingen toenam.
Na intern onderzoek besloot Barco de gebruiksaanwijzing bij te werken met meer gedetailleerde instructies
voor het installeren van de encoders om een optimale luchtstroom mogelijk te maken en oververhitting te
voorkomen.
Mogelijke risico's:
Als de installatie geen optimale luchtstroom binnen en rond de MNA-encoder mogelijk maakt, is er een
verhoogd risico op storingen, wat mogelijk leidt tot beeldverlies tijdens een chirurgische ingreep.
Acties die door de klant moeten worden genomen:
1. Vul het antwoordformulier 1 in en stuur het terug naar uw Barco Key Account Manager na ontvangst van
deze kennisgeving.
2. Lees de bijgewerkte installatie-instructies, inclusief het mogelijke risico van een verkeerde installatie.
3. Informeer uw relevante partners en vraag hen om te evalueren of hun installaties moeten worden
aangepast.
4. Vul na afronding van de acties het antwoordformulier 2 in en stuur het terug naar uw Barco Key Account
Manager.
Neem contact op met uw Barco Key Account Manager indien u verdere informatie of ondersteuning nodig hebt
met betrekking tot dit probleem.
We bieden u onze verontschuldigen aan voor eventuele ongemakken als gevolg van deze situatie en danken u
voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

xxx
Barco NV
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Antwoordformulier 1 (na ontvangst van de FSN)

Aan:

Barco Key Account Manager ……………

Van:

(Naam, functie en bedrijf) …………

Hierbij bevestig ik dat ik het dringend bericht inzake veiligheid in het veld heb ontvangen, gelezen en begrepen
met betrekking tot de Barco MNA-240 ENC DP-apparaten.

Geschatte tijd van voltooiing van de acties: …………………….

Handtekening:

Datum: ………..
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Antwoordformulier 2 (na afronding van de acties)

Aan:

Barco Key Account Manager ……………

Van:

(Naam, functie en bedrijf) …………

Ik bevestig hierbij dat ik de acties beschreven in deze kennisgeving volledig heb uitgevoerd. Ik verklaar dat
100% van onze relevante partners op de hoogte zijn gesteld van de bijgewerkte installatie-instructies en van
het risico indien ze niet worden nageleefd.

Handtekening:

Datum: ………..
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