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Informacije o izvođenju provjere sustava prije pregleda
Poštovani korisnici,
ovim bismo vas putem željeli obavijestiti da je prije izvođenja pregleda na sustavu Sensis
potrebno obaviti provjeru sustava.
U čemu je problem i kada se on može javiti?
Iznimno prašnjavo računalo može uzrokovati probleme tijekom pokretanja sustava Sensis. U
rijetkim slučajevima to može dovesti do pogreške u sustavu Sensis.
Kako navedeno utječe na rad sustava i koji su mogući rizici?
Ako dođe do pogreške u radu sustava Sensis, njegove se funkcije više ne mogu koristiti.
Možda će biti potrebno prekinuti ili ponovno pokrenuti kliničko liječenje ili ga prebaciti na
sustav koji radi.
Koje korake vi možete poduzeti?
Prije izvođenja pregleda obavite provjeru sustava kako biste provjerili radi li sustav Sensis
ispravno.
Ako se sustav Sensis ne pokrene u skladu s vremenskim rokom i parametrima opisanima u
korisničkom priručniku, obavijestite servisnu službu tvrtke Siemens. Osim toga, treba
prekinuti ili ponovno pokrenuti kliničko liječenje ili ga prebaciti na sustav koji radi. Općenito,
treba primijeniti standardne postupke u slučaju nužde za slučaj pogreške u sustavu.
Pobrinite se da se uspostave odgovarajući postupci.
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Dopis od
Za Svim korisnicima sustava Sensis

Koje ćemo korake mi poduzeti?
Trenutačno radimo na rješenju i poslat ćemo vam ažurirane informacije u drugom
tromjesečju 2017. godine.
Koje opasnosti postoje za pacijente koji su prethodno pregledani ili liječeni uz
primjenu ovog sustava?
U ovom slučaju, smatramo da nije potreban kontrolni pregled navedenih skupina pacijenata.

_

Zahvaljujemo vam na suradnji vezano uz ovu sigurnosnu obavijest za korisnike. Molimo vas
da proslijedite ove informacije i date odgovarajuće upute svim članovima osoblja koji moraju
biti upoznati s tim problemom. Proslijedite ovu sigurnosnu obavijest i drugim ustanovama na
koje se ona možda odnosi.
Ako ste prodali sustav i ako više nije u vašem vlasništvu, molimo vas da ovu sigurnosnu
obavijest proslijedite novom vlasniku. Također vas molimo da nas obavijestite o identitetu
novog vlasnika.

S poštovanjem,
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