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Welch Allyn, Inc. 

4341 State Street Road 

Skaneateles Falls, 

NY 13153 USA 

 

BRÅDSKANDE: 
SÄKERHETSMEDDELANDE 

 

MOD1329 

 

 

30 april 2021 
 
WA-MOD1329 
Kundnamn Kundadress Kundland,  

 
Kommersiellt namn av påverkad produkt: 
WelchAllyn GS777-väggtransformator (alla modeller) och PRO BP 3400 (handhållna, bordsmonterade, 

väggmonterade modeller)  
 

Säkerhetsmeddelande 

 

Ärade Welch Allyn-kund! 
 

Beskrivning av problemet: 

Welch Allyn, Inc. (a Hill-Rom Company) publicerar detta brev för att informera dig om den potentiella risken 
med oavsiktligt vätskeintrång sekundärt till rengöringen av elförsörjningen som används med WelchAllyn 
GS777-väggtransformatorer och ProBP 3400-blodtrycksenheter. Väggtransformatorn GS777 gavs ut på 
marknaden 2012 och säljs fortfarande. Den digitala blodtrycksenheten gavs ut på marknaden 2010 och säljs 

fortfarande. 
 
Potentiell risk: 

Det finns en risk för en intern elektrisk kortslutning och möjlig elchock om rengöringsvätskor tränger in 
elförsörjningen och elförsörjningen är kopplas in i eluttaget innan rengöringsvätskan fullständigt har torkat.  

Detta meddelande distribueras för att göra användare medvetna om denna potentiella risk och 
tillhandahålla instruktioner för en korrekt rengöring av elförsörjningen. WelchAllyn GS777 är en enhet som 
antingen är monterad på väggen eller ett mobilt stativ. Den håller och tillhandahåller el till små handhållna 

enheter som oftalmoskop och otoskophuvuden.  ProBP 3400-blodtrycksenheten (alla modeller) är en digital 
blodtrycksenhet som kan användas i en handhållen, väggmonterad eller mobil konfiguration.  

 

  GS777-väggtransformator   ProBP 3400-blodtrycksenhet 
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Bakgrund: 

Hillrom har tagit emot 10 klagomål om elektriska kortslutningar i adapterkontakten när elförsörjningen kopplas 
in med WelchAllyn GS777-väggtransformator och den mobila blodtrycksenheten ProBP 3400 i ett eluttag. 
Hittills är vi medvetna om en rapporterad skada med detta problem.  

Vår utredning har bekräftat att de rapporterade klagomålen var resultatet ett oavsiktligt vätskeintrång i 
elförsörjningen som uppstod under rengöring.  

Baserat på våran utredning uppstår oavsiktlig vätskeintrång mest sannolikhet i mellanrummen av 
adapterkontaktens underenhet som visas nedan.  

 

Mellanrum i 

adapterkontaktens 

underenhet 

Adapterkontaktens 

underenhet som 
skjuts in i 

elförsörjningen 

Mellanrum när adapterkontaktens 

underenhet och elförsörjningen är 

fullständigt monterade 

  
  

Elförsörjningen för GS777 och ProBP 3400 är inte avsedda att rengöras med fuktade trasor och bör inte kopplas 
in i eluttag när de är våta. 

 
För att minimera risken för eventuell elchock måste följande rengöringsrekommendationer följas: 
 

Vid rengöring: 

1. Koppla bort elförsörjningen från uttaget. 

2. Säkerställ att rengöringstrasan inte är dränkt (inte droppar eller är genomblöt) med rengöringsvätska. 

3. Applicera minimalt tryck med trasan vid rengöring och undvik mellanrummen som identifierats på 
adapterkontakten då dessa områden är mest känsliga för vätskeintrång. 

4. Säkerställ att elförsörjningen och strömkabeln är torra innan de kopplas in i ett eluttag.  

5. Håll sidorna av elförsörjningen som visas nedan när det kopplas in i ett eluttag.  Undvik kontakt med den 
undre sidan av elförsörjningen där rengöringsvätska mest sannolikt har ansamlats.  
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Åtgärder användaren ska ta: 

 

Dela detta med potentiella användare i din organisation som en påminnelse att följa 

instruktionerna för korrekt rengöringsteknik. Fyll i bifogat svarsformulär och skicka tillbaka till 

hillrom1329OUS@stericycle.com inom en månad.  

 

Åtgärder distributören ska ta: 
 

Dela med dina slutanvändare som en påminnelse att följa instruktionerna för korrekt 

rengöringsteknik. Fyll i bifogat svarsformulär och skicka tillbaka till hillrom1329OUS@stericycle.com 

inom en månad.  Kontakta hillrom1329OUS@stericycle.com för att få en elektronisk kopia av detta 

meddelande och svarsformulär och vidare instruktioner för att meddela dina konton. 

 

Åtgärder som ska tas av Hillroom: 

 

Hillrom uppdaterar för närvarande bruksanvisningarna (IFU) för GS777 och ProBP 3400 så att de 

innehåller rengöringsrekommendationerna som listas ovan. Bruksanvisningarna för produkterna 

kan hittas under dessa länkar: 
 

GS777-väggtransformator:  

https://www.hillrom.co.uk/content/dam/hillrom-aem/us/en/sap-documents/LIT/80026/80026575LITPDF.pdf  

 

ProBP 3400: 

https://www.hillrom.com/content/dam/hillrom-aem/us/en/sap-documents/LIT/80021/80021999LITPDF.pdf  

 

Dessa länkar kommer att uppdateras med bruksanvisningarna med rengöringsinstruktioner när de 

finns tillgängliga. 

 
Referensperson för kontakt: 

 

Vid frågor om detta meddelande, kontakta Hillrom/Welch Allyns tekniska support via e-post eller 

numret nedan. 
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Region/land Telefonnummer teknisk support E-post teknisk support 

Tjeckiska 
Republiken 

+353 (0) 46 90 67 790, alternativ 
3 

eme.techsupport@hillrom.com 

TYSKLAND +49 6950 985 132, alternativ 3 eme.techsupport@hillrom.com 

ITALIEN +39 0269682425, alternativ 3 eme.techsupport@hillrom.com 

NEDERLÄNDERNA +31 (0) 20 206 13 60, alternativ 3 eme.techsupport@hillrom.com 

BELGIEN +31 20 206 13 60, alternativ 3 eme.techsupport@hillrom.com 

SLOVENIEN +353 (0) 46 90 67 790, alternativ 
3 

eme.techsupport@hillrom.com 

RYSSLAND +353 (0) 46 90 67 790, alternativ 
3 

eme.techsupport@hillrom.com 

POLEN +353 (0) 46 90 67 790, alternativ 
3 

eme.techsupport@hillrom.com 

FRANKRIKE +33 1 57 32 49 94, alternativ 3 

 

eme.techsupport@hillrom.com 

LETTLAND +353 (0) 46 90 67 790, alternativ 
3 

eme.techsupport@hillrom.com 

TURKIET +353 (0) 46 90 67 790, alternativ 

3 

eme.techsupport@hillrom.com 

MAROCKO  +353 (0) 46 90 67 790, alternativ 
3 

eme.techsupport@hillrom.com 

KROATIEN +353 (0) 46 90 67 790, alternativ 
3 

eme.techsupport@hillrom.com 

PORTUGAL +353 (0) 46 90 67 790, alternativ 

3 

eme.techsupport@hillrom.com 

STORBRITANNIEN +41 44 6545315 eme.techsupport@hillrom.com 

SCHWEIZ +44 207 365 6780, alternativ 3 eme.techsupport@hillrom.com 

 

 
Sändande av detta säkerhetsmeddelande: 

Säkerställ att detta meddelande cirkuleras till all tillämplig personal. Detta kan inkludera, men 

är inte begränsat till: 
 

•  Akutmottagningar •  Intern underhållspersonal 

•  Akutvårdsavdelningar för vuxna •  Specialistsjuksköterskor 

•  Alla avdelningar och kliniker •  Medicinskt ansvariga 
•  Bioteknikpersonal •  Sjuksköterskeansvariga 

•  Klinikledningen •  Onkologenheter 
•  Dagoperationsavdelningar •  Akutvårdsavdelningar för barn 

•  Bioteknikavdelningar •  Riskhanterare 

•  Utrustningsbutiker och bibliotek •  Utrustningschefer 
•  Hälso- och säkerhetschefer •  Teatrar 

 

Signaturen bekräftar att detta meddelande har kommunicerats till din lokala 

tillsynsmyndighet.  

 

Med vänliga hälsningar 

 
 

Joel Roth 

Chef, Kvalitetssäkring 
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Svarsformulär/kvitto 

Ämne: Potentiellt vätskeintrång i GS777-väggtransformator och ProBP 3400 (MOD1329) 

Det är viktigt att du skickar tillbaka detta formulär som bekräftelse av ditt mottagande och tillhandahåller 

oss med nödvändig information. 

Fyll i följande med korrekt information och skicka tillbaka detta svarsformulär inom en månad. 

Tack! 

WelchAllyn/Hillrom-kontonummer (om känt): _____________________________________ 

 

Anläggningens namn:_________________________________________________  

Anläggningens adress: ______________________________________________  

Stad: _____________________________________ Postnummer: ___ Land: ________________   

Namn på anläggningens kontaktperson: (i tryckbokstäver) 

_________________________________________________________________ 

Signatur: ___________________________________________________ Datum: ____/____/ ___   

Titel:_________________________________________________Telefon: ____________________   

E-post: _____________________________________________________  

 

Kontrollera tagna åtgärder: 

Vi har granskat och förstått det bifogade brådskande säkerhetsmeddelandet och har instruerat de 

inblandade om korrekta rengöringsinstruktioner 

 ☐ Ja ☐ Nej 

 

Vi har distribuerat produkten vidare och meddelat vidare konsumenter och bifogat brådskande 

säkerhetsmeddelande enligt instruktionerna ovan. ☐ Ja ☐ Nej 

 

 

 

 

Svarsformuläret skall skickas tillbaka till hillrom1329OUS@stericycle.com inom en månad.  
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