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Lugupeetud pumbakasutaja,

Kuna klientide ohutus on meile kõige tähtsam, oleme algatanud Medtronicu insuliinipumpadega
kasutatavate infusioonikomplektide teatud partiide vabatahtliku tagasikutsumise.

Probleemi selgitus
Medtronic on saanud teateid võimalikust insuliini ülemanustamisest koheselt pärast 
infusioonikomplekti vahetust. Insuliini ülemanustamine võib põhjustada hüpoglükeemiat ja 
äärmuslikel juhtudel surma. Medtronic on saanud teateid meditsiinilist sekkumist nõudnud 
hüpoglükeemia juhtudest, võimalik, et käesoleva probleemiga seotult.

Uurimine on näidanud, et probleem on põhjustatud vedelikust, mis blokeerib membraani
infusioonikomplekti töökorda seadmise protsessi käigus (prime). Membraani blokeerimine vedeliku 
poolt juhtub kõige tõenäolisemalt siis, kui insuliin, alkohol või vesi satub insuliini reservuaari 
ülemise osa peale, mis seejärel takistab infusioonikomplekti korralikku toimimist. Praegu 
Medtronicu poolt tarnitavad infusioonikomplektide membraanid on uuest ja täiustatud materjalist, 
mis märkimisväärselt vähendab riski.

Teilt nõutavad toimingud
A. Minge veebilehele www.mmc.medtronic-diabetes.com/look ja tehke kindlaks, kas teil on
tagasikutsutud infusioonikomplekte. Teil palutakse sisestada Teie kasutuses olevate
infusioonikomplektide tootekood (ref number) ja partiinumber. Veebileht ütleb seejärel, millised 
partiid kuuluvad tagasikutsumisele ja millised mitte.

Tootekoodid (REF) ja partiinumbrid (LOT) on kirjas toote sildil nagu alltoodud piltidel näha: 

B. Medtronic ei soovita tagasikutsutud infusioonikomplekte kasutada. 



• Kui Teil on uusi infusioonikomplekte, mida käesolev ohuteade ei hõlma, siis 
kasutage alates järgmisest infusioonikomplekti vahetusest ainult neid.

• § Kui Teil on ainult tagasikutsutud infusioonikomplektid, on väga oluline hoolikalt 
järgida kasutusjuhendit, mis puudutab komplekti töökorda seadmist/täitmist. Lisas
on toodud olulisemad sammud.

C. Hävitage tagasikutsutud infusioonikomplektid siis, kui teil on olemas uued ja 
täiustatud infusioonikomplektid ning järgige veebilehel www.mmc.medtronic-
diabetes.com/look toodud juhiseid. Medtronic asendab tagasikutsutud 
infusoonikomplektid tasuta.

Kui mul on küsimusi?
Järgige veebilehel www.mmc.medtronic-diabetes.com/look tootud protseduuri. Kui 
Teil tekib lisaküsimusi, võtke palun ühendust Medtronicu esindajaga Eestis: 
AB Medical Group Eesti OÜ, tel +372 6552310. 

Medtronic peab oma kõrgeimaks prioriteediks patsiendi ohutust ja kliendi rahulolu. 
Hindame Teie aega ja tähelepanu käesolevale olulisele teatele.

Lugupidamisega,

AB Medical Group Eesti OÜ 

Lisa:
Olulised sammud infusioonikomplekti töökorda seadmisel. 


