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OLULINE TEAVE: meditsiiniseadme parandus 
 

Philipsi SureSigns VS- ja VM-monitorid ning kuvajaam (VSV) 
Liitiumioonakude kliendipoolne hooldus 

 
Lugupeetud klient! 
 
Philipsi SureSigns-monitorides (VS2/3/4, VM3/4/6/8 ja VSV)on tuvastatud viga, mis võib uuesti esinemisel 
seada ohtu patsiendid või kasutajad. Käesolev ohutusteade hõlmab: 

 probleemi olemus ja selle esinemistingimused; 

 meetmed, mida kliendid ja kasutajad peaksid võtma patsientide ja kasutajate ohutuse tagamiseks; 

 Philipsi kavandatud meetmed probleemi lahendamiseks. 
 
 

Philipsini on jõudnud mitu aruannet selle kohta, et SureSigns-monitoride ettenähtud asendusintervalli 
ületanud liitiumioonakud on ülekuumenenud või süttinud.  Need akud tuleb asendada iga 3 aasta järel või 300 
täis-/tühjakslaadimistsükli saavutamisel.  Monitorid kuvavad küll aku olekut, aga monitoride olemasolevatel 
siltidel pole toodud kõiki suuniseid selle kohta, millal aku tuleb asendada, samuti pole kirjeldatud asendamata 
jätmisega seotud võimalikke ohte. Philipsi avaldab seetõttu SureSigns-monitoride (VS2/3/4, VM3/4/6/8 ja 
VSV) dokumendi Service Guide addendum (Hooldusjuhendi lisa), mis sisaldab teavet aku hooldamise ja selle 
asendamise kohta. Service Guide addendum (Hooldusjuhendi lisa) on kaasas selle kirjaga.   
 
Lugege järgmistelt lehekülgedelt teavet selle kohta, kuidas tuvastada kahjustatud seadmeid, ja 
tegevusjuhiseid meetmete rakendamiseks.  Järgige teatise jaotist „Kliendi-/kasutajapoolne tegevus”. Antud 
teade on raporteeritud vastavalt reguleerivale asutusele. 
 
Lisaks arendab Philips välja SureSigns-monitoride süsteemi tarkvarauuenduse, mis lihtsustab monitori aku 
käitlemist selle kasutusajal.  Teid teavitatakse tarkvarauuenduse väljastamisest.  Seni aga saate kasutada 
monitori ohutult, kui järgite selle teatise, kasutusjuhendi ja hooldusjuhendi lisa suuniseid. 
 
Philips palub võimalike ebamugavuste pärast vabandust. Teie rahulolu Philipsi toodetega ja meie vastused 
antud probleemile on meile väga olulised teemad.  Kui teil on selle paranduse kohta küsimusi või sellega 
seotud probleeme, võtke ühendust Philipsi kohaliku esindajaga Meditsiinigrupp AS, Pärnu mnt 499, Laagri, 
service@meditsiinigrupp.ee 
 
Lugupidamisega, 

 
Yini He 
Kvaliteedi- ja korraldusküsimuste üksuse direktor 



 

Kvaliteedi- ja 
korraldusküsimuste 
üksuse 
direktorMÕJUTATUD 
TOOTED 

Mõjutatud tooted on kõik kuni 3. maini 2018 (kaasa arvatud) toodetud 
SureSigns-monitorid ja kuvajaamad, mis võivad töötada akutoitel ning kuhu on 
praegu aku paigaldatud. 
 
Täpsemalt on need SureSignsi eluliste näitajate monitorid, mille tarkvaraversioon 
ei ole uuem kui A.07.24 (kaasa arvatud).  

Toode  Kirjeldus 

863069 SureSigns VS3 NBP 

863070 SureSigns VS3 NBP, Temp 

863071 SureSigns VS3 NBP, SpO2 

863072 SureSigns VS3 NBP, SpO2, Rec 

863073 SureSigns VS3 NBP, SpO2, Temp 

863074 SureSigns VS3 NBP, SpO2, Temp, Rec 

863079 SureSigns VS2 NBP 

863080 SureSigns VS2 NBP, SPO2 

863081 SureSigns VS2 NBP, SpO2, Temp 

863082 SureSigns VS2 NBP, SpO2, Temp, Rec 

863283 SureSigns VS4 NBP, SPO2 

863286 SureSigns VS4 Government Bundle 

 
Samuti ka järgmised SureSignsi patsiendimonitorid, mille tarkvaraversioon ei ole 
uuem kui A.03.96 (kaasa arvatud). 

Toode  Kirjeldus 

863063 Patsiendimonitor SureSigns VM 4 

863064 Patsiendimonitor SureSigns VM 6 

863065 Patsiendimonitor SureSigns VM 6 

863066 Patsiendimonitor SureSigns VM 8 

863068 Patsiendimonitor SureSigns VM 8 

863077 Patsiendimonitor SureSigns VM 3 

863085 Patsiendimonitor SureSigns VM 4 

863086 Patsiendimonitor SureSigns VM 6 

863317 Patsiendimonitor SureSigns VM 8 SE 

863287 SureSigns VM4 Government Bundle 

863288 SureSigns VM6 Government Bundle 

863289 SureSigns VM8 Government Bundle 

 
Lisaks veel SureSignsi kuvajaamad (VSV), mille tarkvaraversioon ei ole uuem 
kui A.00.50 (kaasa arvatud).  
 

Toode  Kirjeldus 

863067 Eluliste näitajate kuvajaam (VSV) 

 
MÄRKUS. Tooteid VSi (863275, 863276, 863277), VS2+ (863278, 863279) ja 
VM1 (863264, 863265, 863266) see ohutusteade ei puuduta.  



 

PROBLEEMI 
KIRJELDUS 

Philipsini on jõudnud mitu aruannet selle kohta, et monitoride ettenähtud 
asendusintervalli ületanud liitiumioonakud on ülekuumenenud või süttinud.  
Need akud tuleb asendada iga 3 aasta järel või 300 täis-/tühjakslaadimistsükli 
saavutamisel.   
 
Philipsi SureSigns VS- ja VM-monitorid ning kuvajaamad (VSV) võivad kuvada 
küll tegelikku teavet aku vanuse ning täis-/tühjakslaadimistsüklite või mõlema 
kohta, kuid olemasolevatel siltidel pole täielikku teavet selle kohta, kuidas 
otsustada selle teabe põhjal, millal aku tuleb välja vahetada.   
 

KAASNEV OHT Ülekuumenev aku võib põhjustada seadme korpuse ülekuumenemist ja sulamist 
või seadme süttimist, mille tagajärjeks võib olla patsiendi või lähedaloleva 
kasutaja vigastamine või vara kahjustamine. 
 

KUIDAS KAHJUSTATUD 
TOOTEID TUVASTADA 

Vaadake oma seadme tarkvaraversiooni, et tuvastada, kas teie seade on sellest 
probleemist mõjutatud.  Versiooni tuvastamiseks toimige järgmiselt.  
 

a) Otsige üles ja tuvastage oma SureSigns-monitori mudelinumber, mis 
asub kasutusjuhendi esikaanel. 

b) Otsige üles monitori tarkvara versiooni kuva (avage süsteemi menüü, 
keerake kerimisratast ja otsige üles jaotis Software Version Revision 
(Tarkvaraversioon). 

 
Selleks et teha kindlaks, kas teie seade suudab akutoitel töötata, kontrollige, kas 
monitori kuva alumises paremas nurgas kuvatakse aku sümbol. 
 

 



 

KLIENDI/KASUTAJA 
RAKENDATAVAD 
MEETMED 

Pärast teatise saamist lugege hoolikalt läbi sellega kaasasolev Suresignsi 
hooldusjuhendi lisa.  Tehke kiiresti igas asjakohases Philips SureSigns VS- ja 
VM-monitoris ning kuvajaamas (VSV) lisas kirjeldatud akuhooldustoimingud. 
Selleks vaadake, kas kuval Battery Information Screen (Akuteave) toodud 
akutsüklite arv on suurem kui 300 tsüklit või kas aku on vanem kui kolm (3) 
aastat. Sellisel juhul tuleb aku välja vahetada.  Asendusaku saate tellida Philipsi 
tavapärase varuosade tellimisprotsessiga.   
 
Aku asendamise juhised leiate Philipsi SureSigns VS- ja VM-monitoride ning 
kuvajaama (VSV) hooldusjuhendis.  
 
Vaadake teave üle kõigi personaliliikmetega, kes vastutavad Philipsi SureSigns 
VS- ja VM-monitoride ning kuvajaama (VSV) seadmehalduse eest.   
 
Pange hooldusjuhendi lisa Philipsi SureSigns VS- ja VM-monitoride ning 
kuvajaama (VSV) hooldusjuhendi dokumentide juurde.  
 
Täitke lisatud vastuse kaart ja saatke see tagasi.  

PHILIPSI PLANEERITUD 
TEGEVUSED 

Lisaks hooldusjuhendi lisale ja sellele teatisele plaanib Philips väljastada 
SureSigns-monitoride (VS2/3/4, VM3/4/6/8 ja VSV) kliendi installitava 
tarkvarauuenduse, mis edastab süsteemihoiatusi, et abistada kasutajaid aku 
asendustsüklite haldamisel. Teid teavitatakse, kui kliendi installitav 
tarkvarauuendus on saadaval. 
 
Seni aga saate kasutada monitori ohutult, kui järgite selle teatise, kasutusjuhendi 
ja hooldusjuhendi lisa suuniseid. 
 
 

LISATEAVE JA TUGI Antud probleemi kohta lisateabe ja abi saamiseks võtke palun ühendust oma 
kohaliku Philipsi tooteesindajaga: 
 
Meditsiinigrupp AS, Pärnu mnt 499, Laagri, service@meditsiinigrupp.ee 
 

 
 


