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Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
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Esim.
SFS-EN ISO 14971 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet.
Riskinhallinnan soveltaminen terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin.
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Ilmoitettava vaaratilanne
Tilanne joka on johtanut tai olisi voinut johtaa
potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveyden
vaarantumiseen ja joka johtuu laitteen tai tarvikkeen
–
–
–
–
–

ominaisuuksista,
suorituskyvyn poikkeamasta tai häiriöstä
riittämättömästä merkinnästä,
riittämättömästä tai virheellisestä käyttöohjeesta taikka
Käytöstä

Ilmoitusvelvollisuus koskee ammattimaisia käyttäjiä ja
laitevalmistajia. Molempien on tehtävä samasta tapahtumasta
oma ilmoituksensa, mutta valmistajan ei tarvitse ilmoittaa
käyttövirheestä.
Lisätietoa ilmoittamisesta: Valviran määräykset 1/2010 (valmistajille) ja 4/2010 (käyttäjille)
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Vaaratilanneilmoitusten käsittely
Käyttäjä
Ilmoitus
tapahtumasta

Avustaminen
tapahtuman
selvittelyssä

Laitteen
säilytys

Toimiminen
ohjeiden mukaan ja
raportointi tarvittaessa

Valmistajan edustaja
Valmistaja

Tieto
tapahtumasta

Ilmoitus
tapahtumasta

Tapahtuman
syiden selvittäminen
ja raportointi

Korjaavien
toimenpiteiden
suunnittelu

Turvallisuustiedotteen
laatiminen

Selvitys
toteutuksesta ja
tulosten raportointi

Viranomainen
Alkuraportin
käsittely

Seuranta ja
ohjaus

Vaaratilanneilmoitus

Toimenpiteiden
toteuttamisen
seuranta ja ohjaus

Tehtyjen toimenpiteiden
analysointi ja tiedotus
muille viranomaisille

Korjaavat toimenpiteet

Lisätietoja Valviran määräykset 1/2010 ja 4/2010
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Sädehoitoon liittyvistä ilmoituksista
•

•
•

•

Käyttäjien ilmoituksia vähän (viimeisen viiden vuoden aikana 6 kpl)
johtopäätös: vaaratilanteita ei tapahdu,
… tai niitä ei ilmoiteta?
Ilmoitettu mm. varjotarjottimen putoaminen potilaan kasvoille
Valmistajat ilmoittavat alhaisella kynnyksellä korjaavista
toimenpiteistä, esim. annossuunnitteluohjelmiston virheiden
korjaukset. Tällaiseen ilmoitukseen liittyy aina turvallisuustiedote
(Field Safety Notice).
Turvallisuustiedotteen ohjeiden noudattaminen on pakollista !
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Esimerkki vaaratilanneilmoituksesta
Potilaalle tehtiin palliatiivinen rangan alueen sädehoidon
annossuunnitelma Monaco (v3.3) ohjelmistolla, jossa tavoiteannos oli
5x4Gy ad 20Gy. Hoito suunniteltiin kahdesta VMAT (kaarimoduloitu
sädehoitotekniikka) osakaaresta, jotka tulivat suunnista 180-225 astetta
ja 135-180 astetta. Kun annossuunnitelma siirrettiin Mosaiq
annosverifiointijärjestelmään, käytettiin Monaco
annossuunnittelujärjestelmän ns. kenttien yhdistämisen optiota. Tämä
yhdistää kaksi osakaarta yhdeksi kaareksi, jolloin hoito on helpompi ja
nopeampi toteuttaa hoitokoneella. Kun potilas sai toisen fraktion
sädehoitoa, havaitsi koneella ollut röntgenhoitaja, että kun siirryttiin
ensimmäisestä osakaaresta toiseen osakaareen, niin säteilyä tuli
samalla pienellä annosnopeudella hoitopäästä ulos, vaikka pelkän
hoitopään piti pyöriä ilman säteilytystä. Rtg-hoitaja ilmoitti asiasta
fyysikolle joka tuli tarkistamaan hoidon toteutuksen oikeellisuuden ja
myös mittasi hoitoannoksen.
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jatkoa…
Hoidon tekninen toteutus meni väärin, sillä säteilyä ei olisi pitänyt tulla
ulos silloin kun hoitopää siirtyi toisesta kentästä toiseen. Mittaustulokset
osoittivat, että kahdessa fraktiossa hoidettavan tilavuuden annos jäi
vajaaksi noin 0.3 Gy, ts. hoitoannos oli noin 3.7 Gy/fraktio, kun sen olisi
pitänyt olla 4 Gy/fr. Samalla potilaan vatsanpeitteiden ja suoliston
annos myös lievästi kasvoi. Haittatapahtumasta ei aiheutunut potilaalle
mitään haittaa ja lievä aliannostus hoitoalueella ei aiheuttanut kliinistä
poikkeamaa.
Toimenpiteenä annossuunnittelujärjestelmästä siirrettäessä hoitokenttiä
ei enää yhdistetä yhdeksi hoitokentäksi, mikä aiheutti alunperin virheen
hoidon toteutuksessa.
***
Tämän vaaratilanneilmoituksen seurauksena valmistaja lähetti
turvallisuustiedotteen kaikille kyseisen ohjelmaversion käyttäjille.
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Lisätietoja
http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/terveysteknologia
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100629
http://www.valvira.fi/julkaisut-ja-maaraykset/maaraykset
Määräys 1/2010 - Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät valmistajan
vaaratilanneilmoitukset
Määräys 2/2010 - Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät laiterekisteri-ilmoitukset
Määräys 3/2010 - Terveydenhuollon laitteilla ja tarvikkeilla tehtävät kliiniset tutkimukset
Määräys 4/2010 - Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän
vaaratilanneilmoitus
Määräys 1/2011 - Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi
Määräys 2/2011 - CE-merkinnän käyttö terveydenhuollon laitteessa ja tarvikkeessa
Määräys 3/2011 - In vitro diagnostiikkaan tarkoitettujen terveydenhuollon laitteiden
suorituskyvyn arviointitutkimukset ja niistä ilmoittaminen

Lääkinnällisten laitteiden direktiivit
http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/terveysteknologia/laitelainsaadanto
etunimi.sukunimi@valvira.fi
p. 0295 209 111
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