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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kiireloomuline valdkonna ohutusteatis 
 

Mõjutatud tooted:  
 

Magellan Diagnostics Inc. LeadCare II vere pliisisalduse 

analüsaator (osade numbrid 70-6760, 70-6529-R, 70-6760-P, 70-

6760-R) JA LeadCare Plus vere pliisisalduse analüsaator (82-

0001) 

 

Magellan FSCA 
identifikaator : 

MHRA20180612 
 

Meetme liik:  VALDKONNA OHUTUSTEATIS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kuupäev: 18. juuni 2018 
 
Tähelepanu: LISAGE IGA KLIENDI ANDMED SIIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugupeetud klient, 
 
Võtame teiega ühendust, et anda olulist teavet seoses valdkonna ohutuse parandusmeetmega, mis 
on käivitatud LeadCate II ja LeadCare Plus vere pliisisalduse analüsaatitega ja puudutab nende 
seadmete kasutamist patareitoitel. 
 
 

1) Üksikandmed mõjutatud seadmete kohta: 
 

Kõik LeadCare analüsaatorid:  

 LeadCare II vere pliisisalduse analüsaator (osade numbrid 70-6760, 70-6529-R, 70-6760-P, 
70-6760-R) 

 LeadCare Plus vere pliisisalduse analüsaator (82-0001) 
 
Vaadake meie täielikku ohutusteatist aadressil: 

http://www2.magellandx.com/battery 
 

2) Probleemi kirjeldus: 
 
LeadCare II ja LeadCare Plus analüsaatorite toiteallikaks on kas AC adapter või neli 1,5 V AA leelis- 
või liitiumakut.  Patareid lisatakse analüsaatori tagaküljel asuvasse kattega kaetud patareipesasse.  
Pesa on märgitud patareide laadimise mustriga (positiivse ja negatiivse pooluse suunad) iga patarei 
jaoks.  Pesa ja kate koosneb vormitud plastikust, nagu ka ülejäänud analüsaator. 
 
Kui LeadCare II või LeadCare Plus analüsaatori kaks 1,5 V AA patareid sisestatakse valesti, võivad 
patareid kuumeneda, sest patareidest voolab läbi vool.  See võib põhjustada kasutaja termilise 
vigastuse, kui patareipesa avatakse ja patareid üritatakse eemaldada soojenemistsükli ajal.  Sellele 
järeldusele viis sisejuurdlus, mille raames kaks neljast patareist sisestati vastupidiselt õigele 
sisestamise mustrile.  Halvima stsenaariumi puhul soojenesid leelispatareid 5,38 minuti jooksul 
115.7°C ja liitiumpatareid 83.2°C 8 tunni ja 13 minutiga. Seejärel patareid tühjenesid ja temperatuur 
langes.   
 
1. jaanuarist 2012 kuni tänaseni, on Magellan Diagnostics saanud ühe kaebuse kergete põletuste 
kohta 24. augustil, 2017, (kaebus number 136863, MDR 1218996-2017-00002). Seda ei õnnestunud 
kinnitada, sest klient kruvis samal ajal lahti analüsaatori alust ja patareide laadimisega seoses ei antud 
lisateavet.  Põletus ei vajanud meditsiinilist sekkumist.  
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Lisaks tühjenenud patareidele või lühikesele patareide tööeale on samal perioodil esitatud patareidega 
seotud kaebused puudutanud patareide lekkimist, lõhenemist, kuumust ja halba lõhna ning need 
moodustavad 0,34% analüsaatoriga seotud kaebustest selle aja jooksul, st juhtumite määr on 
vähetõenäoline.   
 
Ettevõte on selle võimaliku kasutajaga seotud juhtumi tuvastanud sisejuurdluse käigus.  Kuigi 
andmete kohaselt on võimalikud juhtumid vähetõenäolised, on Ettevõte rakendanud äärmuslikku 
ettevaatust ja algatanud valdkonna parandusmeetme läbi valdkonna ohutusteatise avalikustamise.    
 
 

3) Kasutaja poolsed tegevused: 
 

1) Veenduge, et KÕIK LeadCare II vere pliisisalduse analüsaatori (osad 70-6760, 70-6529-R, 70-
6760-P, 70-6760-R) JA LeadCare Plus vere pliisisalduse analüsaatori (82-0001) kasutajad on 
sellest valdkonna ohutusteatisest teadlikud ja tuttavad analüsaatori patareide õigest 
paigaldamisest. 
 

2) Eemaldage patarei kate ja järgige õige patarei paigaldamise juhiseid ja märgistust. 
Patareisid EI TOHI jätta analüsaatorisse, kui patareitoidet ei kasutata. 
 

3)  Võtke patarei hoiatusmärgis (mis tuli koos valdkonna ohutusteatisega) ja kinnitage see 
analüsaatorile. Paigutage silt/sildid analüsaatori(te) ülemisele tagapaneelile, nagu on näidatud 
valdkonna ohutusteatisel, et see meenutaks kasutajaid patareide õige paigaldamise 
vajalikkusest. Laadige patareisid hästi valgustatud alas. 
 
 

 

LeadCare® II 
 

 
 

 
LeadCare Plus® 

 

 
 

4) Akude õige paigaldamine peab olema osa igaaastasest koolitusest ja uute kasutajate 
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koolitusest. 
 

5) Täitke selle valdkonna ohutusteatisega kaasas olnud kinnitusvorm ja tagastage ettevõttele Ichor 
Technologies Ltd. e-posti, faksi või tavaposti teel. 
 
E-post: stuart.naylor@ichortechnologies.com 
 
Faks: +44 (0) 1372 388 282 
 
E-post:     Stuart Naylor 

Ichor Technologies Ltd 
1 Paper Mews 
Dorking, Surrey 
RH4 2TU 
Ühendkuningriik 

 

 
 

4) Selle valdkonna ohutusteatise edastamine:  
 
see teatis tuleb edastada kõigile isikutele teie organisatsioonis, kes peaksid sellest teadlikud olema ja 
kõigile organisatsioonidele, kuhu mõjutatud seadmeid edasi antud on. 
 
Palun saatke see teatis edasi teistele organisatsioonidele, keda see puudutab. 
 
Palun olge sellest teatisest ja asjakohastest meetmetest teadlik vastavalt perioodile, mis tagab 
parandusmeetme tõhusa rakendamise. 
 

5) Kontaktid: 
  
EL-is vastab päringutele: 

Stuart Naylor 
Ichor Technologies Ltd 
1 Paper Mews 
Dorking, Surrey 
RH4 2TU, Ühendkuningriik 
Tel:   +44 (0) 1372 377 754 Faks:   +44 (0) 1372 388 282 
E-post:   stuart.naylor@ichortechnologies.com 

 
Magellan Diagnostic Inc. Regulatiivsete küsimuste päringud 
 Heather Reed 
 Magellan Diagnostic Inc. 
 101 Billerica Avenue, Building 4 
 Billerica, Massachusetts 
 MA 01862, Ameerika Ühendriigid 
 Tel:   +1 978 248 4811  Faks:   +1 978 856 2335 
 E-post:   heather.reed@megallandx.com 
 

 
Allakirjutanu kinnitab, et sellest teatisest on teavitatud asjakohast reguleerimisametit (Ühendkuningriigi 
meditsiinitoodete reguleerimisamet MHRA)  
 
 
 
 
………………………………………………… 
Stuart Naylor 
Ichor Technologies Ltd. 
18. juuni 2018 
 

…………………………………………………… 
Heather Reed 
Magellan Diagnostic Inc. 
18. juuni 2018 
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See lehekülg on tahtlikult tühjaks jäetud. 
Asendage see Magellani klientidele saadetud ohutusteatise vormiga 

M-0143 Ver 05 EL 


