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Sikkerhedsmanchet til infusionsstativer til aferesesystemet Trima Accel®
Emne: Produktopgradering
Kære kunde
Terumo BCT vil gøre alt for at sikre, at du modtager support af den bedst mulige kvalitet, og vi vil derfor
også altid gøre en stor indsats for at viderekommunikere oplysninger vedr. Terumo BCT-produkter. Dette
brev informerer om den nye sikkerhedsmachet til infusionsstativet i Trima Accel-systemet.
Nye Trima Accel-systemer vil blive leveret med en sikkerhedsmanchet til infusionsstativet (vist på figur 1
nedenfor). Denne funktion er blevet tilføjet for at undgå klemfare mellem infusionsstativet og maskinen, når
infusionsstativet sænkes.
Hvis operatøren ikke holder fast på infusionsstativet, mens han trykker på udløserknappen på
infusionsstativet, kan infusionsstativet komme i frit fald. Hvis operatørens hånd eller andre kropsdele er i
vejen for det faldende infusionsstativ, kan operatøren komme til skade. Da dette er en ekstra
sikkerhedsfunktion, skal sikkerhedsmanchetterne ikke fjernes, efter de er installeret på infusionsstativet.

Figur 1: Foto af sikkerhedsmanchetten,
efter den er installeret på Trima Accelinfusionsstativet.

Figur 2: Foto af
sikkerhedsmanchetten før
installation.

Dine lokale Terumo BCT-repræsentanter vil arbejde sammen med dig om at sikre, at sikkerhedsmanchetter
til infusionsstativer tilvejebringes og installeres på de Trima Accel-systemer, der allerede er i brug. På nye
maskiner vil serviceteknikere montere sikkerhedsmanchetten på infusionsstativet under installation.
Vi sætter stor pris på din fortsatte støtte og ser frem til at betjene dig. Hvis du har spørgsmål, bedes du
kontakte din Terumo BCT-repræsentant eller vores regionale kundesupportcenter. Bemærk venligst, at den
kompetente nationale myndighed er blevet underrettet om denne produktinformation.
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