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Viktig informasjon om Braun® Thermoscan® Pro 6000 øretermometer 
 
 

Till den som detta berör, 

 

Beskrivning av problemet: 

 

Welch Allyn, Inc. (ett Hillrom företag) utfärdar detta brev för att meddela dig om den potentiella risken 

som är förknippad med överhettning av Braun ThermoScan PRO 6000 sondspets på grund av 

vätskeintrång. Detta problem påverkar eventuellt alla PRO 6000-termometrar på marknaden. 

 

Potentiell risk: 

 

Om enheten utsätts för vätskeintrång och används innan rengöringsvätskan har torkat helt, finns det 

risk för att enheten överhettas vilket kan orsaka brännskador på användaren eller patientens 

hörselgång. Personer med störst risk är patienter som inte kan kommunicera eller reagera på 

värmeexponering. 

 

Bakgrund: 

 

Hillrom har fått rapporter om klagomål angående överhettning av Braun ThermoScan PRO 6000 

sondspets. Hittills är vi medvetna om en rapporterad måttlig skada i samband med detta problem 

 

Vår undersökning har bekräftat att sondspetsens överhettning är ett resultat av att vätska tränger in. 

Vätskeintrång gör att sensorn beter sig inkonsekvent, vilket inte tillåter att den inbyggda 

säkerhetsreduceringen (stängning av värmeelementet) fungerar korrekt. Majoriteten av enheterna som 

överhettas i sondspetsen visar ett av två beteenden vid uppstart: 

1. Ringen runt mätknappen visar ett grönt blinkande ljus istället för redo läge (fast grönt ljus). 

2. Enheten kräver flera starter innan den går till redo läge (fast grönt ljus). Se figur 1. 

Intern testning har bekräftat att en enhet som tidigare hade överhettats inte skulle uppvisa detta 

problem när den väl torkat efter rengöring enligt instruktionerna för användning. 
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Anvisningar till kunder: 

 

1. Dela denna information med alla potentiella användare i din organisation och instruera dem att 

följa den medföljande rengöringsguiden för korrekt rengöring. Påminna användarna om rätt 

rengöringsprocedurer för enheten. Hillrom sänder med en rengöringsguide som sammanfattar 

rätt rengöringsprocedur för att minimera risken för vätskeintrång. 

2. Informera användarna om den potentiella säkerhetsrisken vid olämpliga rengöringsmetoder. 

3. Informera användarna om vilka visuella signaler de ska leta efter för att minimera den 

potentiella exponeringen för spetsar med överhettning. 

4. Använd inte enheten om ringen runt mätknappen visar ett grönt blinkande ljus istället för "klar 

läge" (fast grönt ljus) och kontakta oss  för att rapportera detta problem. 
5. Ikke bruk enheten hvis enheten krever flere oppstart før den settes i «klar tilstand» (konstant 

grønt lys) og kontakt oss for å rapportere dette problemet. 

6. Använd inte enheten om enheten kräver flera starter innan den går till "klar läge" (fast grönt 

ljus) och kontakta oss för att rapportera detta problem. 

7. Om du upplever en sondspets med överhettning, använd inte enheten och kontakta oss för att 

rapportera problemet. 

8. Om du har distribuerat produkten måste du identifiera användarna och meddela dem om detta 

uppdaterade säkerhetsmeddelande om fältet. 

9. Skicka det ifyllda kundformuläret till fsca.nordics@abbott.com så snart som möjligt eller senast 

16 Oktober 2021. 
 

Du får denna information eftersom din organisation har mottagit en av de berörda enheterna enligt 

våra distributionslistor. 

 

Det begärs att du bekräftar att du har fått produktmeddelandet även om din organisation inte längre 

har produkten tillgänglig. Detta beror på dokumentationshänsyn i samband med den nya förordningen 

(EU) 2017/745 som reglerar medicinsk teknisk utrustning. 

For spørsmål, vennligst kontakt oss på fsca.nordics@abbott.com. 

 

 

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan orsaka. 
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Vänliga hälsningar, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Vázquez del Olmo 

  Quality Assurance Specialist 
 

 


