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     Hamburk, červenec 2020 

Důležité bezpečnostní upozornění:  
Nápravné opatření týkající se zdravotnického prostředku 
 
 
Reference: FSCA MMS2 2020-07.01 
 
 
Odesílatel: 
WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG 
 
Adresát:  
Uživatelé a provozovatelé, specializovaní prodejní a servisní partneři 
 
Příslušné zdravotnické prostředky (obchodní název):  
Nouzový a transportní ventilátor MEDUMAT Standard²; se týká všech sériových čísel přístrojů od 
zavedení výrobků na trh 
 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

 
kvalita a bezpečnost jsou naší nejvyšší prioritou. Z tohoto důvodu se snažíme jako vždy jednat důsledně 
a transparentně a v rámci vaší povinné součinnosti ve smyslu zákonných předpisů o zdravotních 
prostředcích vás vyzýváme k realizaci následujícího nápravného opatření, aby mohli uživatelé i nadále 
bezpečně používat naše výrobky pro ošetření pacientů. 
 
 
1. Popis problému:  
 
Ve velmi vzácných případech může nastat situace, že nelze přístroj MEDUMAT Standard² v 
akumulátorovém provozu (bez připojeného síťového napájení) zapnout. To znamená, že po stisknutí 
tlačítka ZAP/VYP zůstane obrazovka černá a přístroj se nespustí. 
 
Domníváme se, že je to zapříčiněno poškozením elektroniky přístroje vlivem elektrostatického výboje, ke 
kterému by mohlo dojít při dotyku kontaktů v akumulátorové přihrádce (např. při čištění). 
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2. Riziko pro pacienta:  
 
Přístroj se eventuálně nepodaří v akumulátorovém provozu (bez přídavného napájení ze sítě) spustit. 
Tím může dojít ke zpoždění terapie. 
Při spouštění s připojeným napájením ze sítě se tento problém nevyskytuje. 
 
3. Nápravné opatření:  
 
Spouštění přístroje v akumulátorovém provozu ve funkční kontrole dosud nebylo explicitně odzkoušeno. 
Funkční kontrola přístroje MEDUMAT Standard² proto bude rozšířena o přídavný testovací bod v 
souvislosti se spouštěním v akumulátorovém provozu.  
K tomu jsme vyvinuli novou softwarovou verzi 4.15 a doplněk pro návod k použití. 
 
Proto musí být provedena následující nápravná opatření: 

 Proveďte aktualizaci pro MEDUMAT Standard² na novou softwarovou verzi 4.15 

 Doplňte návod k použití o dodanou vložku 

 Věnujte pozornost bezpečnostnímu pokynu a upozorněním týkajícím se změněné funkční 
kontrole ve vložce. 

 
Toto opravné opatření je povinné. Příslušný úřad byl o tomto postupu informován. 
 
Pokud přístroj MEDUMAT Standard² v akumulátorovém provozu bez připojeného síťového napájení nelze 
zapnout, nechte přístroj opravit. 
 
Až do realizace uvedeného nápravného opatření můžete váš zdravotnický prostředek MEDUMAT 
Standard² nadále používat. 
 
Veškerá nápravná opatření prosím proveďte nejpozději do 31.08.2020. 
 
 

Pokud jste provozovatel, uživatel nebo specializovaný prodejní partner přístrojů 
MEDUMAT Standard², postupujte přitom takto: 

 

 Pokud jste výše uvedené produkty odevzdali třetím osobám, předejte tento průvodní dopis 
také vašim zákazníkům. 

 Potvrďte nám prosím obdržení tohoto dopisu resp. jeho předání pomocí přiloženého 
potvrzujícího formuláře nejpozději do 15.08.2020. 
 

 Stáhněte si novou softwarovou verzi 4.15 pro MEDUMAT Standard². Aktualizační soubory 
jsou vám k dispozici v přihlašovací oblasti WEINMANN na naší webové stránce 
www.weinmann-emergency.com ke stažení (softwarový balíček: 
MEDUMAT_Standard2_SW_4.15.zip). 
 

 U všech vašich přístrojů nainstalujte softwarovou verzi 4.15. Návod k provedení 

aktualizace softwaru je popsán v návodu k obsluze přístroje MEDUMAT Standard² v kapitole 
4.15 „Aktualizace softwaru“. 

 

 Oznamte nám provedení aktualizace pro příslušný přístroj kliknutím na odpovídající tlačítko v 
přihlašovací oblasti. Pokud to nebude možné, použijte k potvrzení alternativně dokumentační 
list, obsažený v softwarovém balíčku MEDUMAT_Standard2_SW_4.15.zip.  

 

 Pokud nemáte přihlašovací údaje WEINMANN Emergency Login, můžete si je vyžádat 
jednoduchou registrací na www.weinmann-emergency.com. Jinak se prosím obraťte na svou 
kontaktní osobu pro produkty WEINMANN Emergency. 

https://www.weinmann-emergency.com/
https://www.weinmann-emergency.com/
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 Návod k použití MEDUMAT Standard² doplňte o vložku, která je také součástí softwarového 
balíčku MEDUMAT_Standard2_SW_4.15.zip. Alternativně k přihlašovací oblasti najdete 
vložku také v Centru stahování na naší webové stránce. 

 

 Zajistěte prosím ve vaší organizaci, aby všichni uživatelé používající výše uvedené produkty 
a další osoby, jež musí být informovány, obdrželi oznámení o tomto bezpečnostním 
pokynu.  
 

 
 
Kontakt  
V případě dotazů se prosím obraťte na svého místního specializovaného prodejce nebo přímo na nás: 
telefon: +49 40 88 18 96 - 122, e-mail: AfterSalesService@weinmann-emt.de. 

 
 

S pozdravem 
 
WEINMANN Emergency 
Medical Technology GmbH + Co. KG 
 
 
 
 
André Schulte ppa. Dennis Horstmann      
Jednatel společnosti Prokurista    
 Vedoucí oddělení Supply Chain + Quality Management  
 
 

 

  

https://www.weinmann-emergency.com/download/


 
Zpětná vazba pro společnost WEINMANN Emergency 
k bezpečnostní informaci MEDUMAT Standard²: Reference: FSCA MMS2 2020-07.01 
 

 

 
 
 
 
Zašlete nám prosím tento potvrzující kompletně vyplněný formulář e-mailem, faxem nebo poštou na: 
 

e-mail:  AfterSalesService@weinmann-emt.de                      

Fax:   +49 40 88 18 96 - 490    
 

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG   
Technischer Service 
Frohbösestraße 12 
22525 Hamburg, NĚMECKO 

 
 Potvrzuji tímto, že jsem tento dopis přijal/a, přečetl/a si jej a porozuměl/a mu. Všichni uživatelé 

tohoto produktu a ostatní osoby v mé organizaci, které musí být informovány, byli s tímto 
dopisem obeznámeni.  
Pokud jsme výrobky sami předali třetím stranám (to platí např. pro specializované prodejce), byla jim 
předána kopie této informace. 

 
 
Vyplňte prosím všechny údaje hůlkovým písmem:   

  Údaje o firmě/organizaci shodné s výše uvedeným políčkem adresáta. 

  Údaje o firmě/organizaci odlišné od výše uvedeného políčka adresáta následovně: 

Zákaznické číslo:    _______________________________________ 

Firma/organizace + adresa:       _______________________________________ 

                                                                               _______________________________________ 

_______________________________________ 

  Již nejsem držitelem zdravotnického prostředku: 

 Přístroj byl zlikvidován     

 Novým majitelem je (firma + adresa) _______________________________________ 

                                                                               _______________________________________ 

_______________________________________ 
 
 
___________________________________                  _______________________________ 
Datum, podpis                 Jméno (hůlkovým písmem) 
 
 
_______________________________                   _______________________________ 
Pozice (hůlkovým písmem)                              E-mail (hůlkovým písmem) 


