
 

SVETOVALNO VARNOSTNO OBVESTILO  
 

Snemljive tuljave 35 AZUR CX in snemljiva tuljava za endovaskularno 
embolizacijo 18 AZUR  

 
 
Ime in naslov stranke 
 
Spoštovani(-a) zdravnik(-ca), 
 
pišemo vam, ker ste skladno z našo evidenco morda prejeli izdelek iz določene(-ih) serij(-e) 
pripomočkov za endovaskularno embolizacijo AZUR, pri kateri(-h) lahko pri majhnem številu 
pripomočkov manjka tuljava vsadka. Izdelki, pri katerih je morda prisotna ta težava, lahko pripadajo 
naslednjim serijam:  

• snemljivi sistem periferne tuljave 18 AZUR; 
• snemljivi sistem periferne tuljave 35 AZUR.  

 
Seznam serij, pri katerih je morda prisotna ta težava, je na voljo v Prilogi 1. 
 
Sistem AZUR je namenjen zmanjšanju hitrosti ali prekinitvi krvnega pretoka v žilah perifernega ožilja. 
Namenjen je uporabi pri obvladovanju arteriovenskih malformacij, arteriovenskih fistul, anevrizem in 
drugih lezij perifernega ožilja s postopki intervencijske radiologije. 
 
Družba MicroVention je prejela petnajst (15) pritožb glede pripomočkov z manjkajočo tuljavo vsadka. 
Proizvajalec ni prejel nobenih poročil o neželenih dogodkih, povezanih z manjkajočimi tuljavami. 
Družba MicroVention bo še naprej spremljala morebitne neželene dogodke, povezane s to težavo. 
 
V navodilih za uporabo (IFU) izdelka je opredeljen niz postopkov preverjanja, ki jih morate izvesti pred 
nameščanjem tuljave vsadka, vključno s preverjanjem izdelka glede nepravilnosti ali poškodb ter 
spremljanjem mesta radioneprepustnega označevalca in prisotnosti vsadka. Za navodila za pripravo 
snemljivega sistema AZUR, ki so priložena v navodilih za uporabo, glejte spodnjo sliko 1.  
 

 
Slika 1 – Navodila za pripravo snemljivega sistema AZUR, ki so priložena v navodilih za uporabo. 

 

16. Pripomoček držite neposredno distalno na skrčljivo ključavnico in 
slednjo povlecite proksimalno, da razkrijete jeziček na uvajalnem 
vodilu. Glejte sliko 3. 

Jeziček na 
uvajalnem vodilu 

Slika 3 – Proksimalno povlecite skrčljivo ključavnico 
 

17. Tuljavo vsadka počasi potiskajte iz uvajalnega vodila in preglejte 
tuljavo glede morebitnih nepravilnosti ali poškodb. Če opazite 
kakršno koli poškodbo tuljave ali katetra za dovajanje, 
naprave NE uporabljajte. 

 Proksimalno povlecite skrčljivo ključavnico 



 

 
Če med pripravo izdelka sledite navodilom pred nameščanjem, boste videli, ali je na koncu katetra za 
dovajanje prisotna tuljava vsadka. Kateter za dovajanje s tuljavo vsadka mora biti enak prikazu na sliki 
2 (spodaj), kateter za dovajanje brez tuljave vsadka pa mora biti enak prikazu na sliki 3 (spodaj). 
 

 
Slika 2 – prisotna tuljava 

 
Slika 3 – manjkajoča tuljava 

 
Uporabite lahko pripomoček, ki ima tuljavo na katetru za dovajanje. Pripomočka brez tuljave vsadka 
ne smete uporabiti. Pridobiti morate nadomestni pripomoček in prisotnost tuljave potrditi skladno 
z navodili za uporabo. Če postopki preverjanja niso izvedeni skladno z navodili za uporabo, obstaja 
možnost, da uporabnik v periferno ožilje uvede dovajalni sistem brez vsadka. Testi kažejo, da togost 
katetra za dovajanje ni večja od togosti običajne intravaskularne vodilne žice. Posledično je družba 
sklenila, da je verjetnost poškodb pri bolniku minimalna. 
 
Če prejmete pripomoček brez tuljave, se obrnite na službo za pomoč strankam, da se dogovorite za 
vračilo izdelka. Če imate vprašanja ali potrebujete pomoč, se obrnite na službo za stranke vašega 
lokalnega partnerja za izdelke Terumo. 
 
Prosimo vas, da takoj izvedete naslednje korake: 

1. Svetovalno obvestilo posredujte ustreznemu osebju. 
2. Takoj izpolnite in vrnite priloženi obrazec »OBRAZEC ZA POTRDITEV 

S STRANI ZDRAVSTVENE USTANOVE«. 

Obžalujemo morebitne nevšečnosti, ki ste jih morda imeli zaradi tega, vendar cenimo vašo 
potrpežljivost, medtem ko izvajamo ukrepe za zagotovitev varnosti bolnika in zadovoljstva strank. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
dr. Irina Kulinets, RAC 
Višja podpredsednica za regulativne zadeve, klinične raziskave in kakovost  
MicroVention Inc., podjetje skupine TERUMO 
 
Priloga:  
Priloga 1 – prizadete serije izdelkov AZUR 
Priloga 2 – obrazec za potrditev s strani zdravstvene ustanove 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

SVETOVALNO VARNOSTNO OBVESTILO O MEDICINSKEM PRIPOMOČKU  
OBRAZEC ZA POTRDITEV S STRANI ZDRAVSTVENE USTANOVE 

 
 
IME ZDRAVSTVENE USTANOVE: ______________________________________________ 
 
NASLOV: __________________________________________________________________ 
 
TEL. ŠT. ZA STIK Z ZDRAVSTVENO USTANOVO: _________________________________ 
 
 
 
Prebral(-a) sem in razumem svetovalno varnostno obvestilo, ki ga je izdala družba MicroVention Inc. 
glede snemljivih tuljav 35 AZUR CX in izdelkov s snemljivo tuljavo za endovaskularno embolizacijo 18 
AZUR, ter potrjujem, da sem svetovalno varnostno obvestilo posredoval(-a) ustreznemu osebju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ime zastopnika (ime s tiskanimi črkami) 

 
 
 
Podpis 

 
 
 
Datum 

 
IZPOLNJEN OBRAZEC PO E-POŠTI POŠLJITE [DISTRIBUTERJU za POSREDOVANJE 
PODATKOV ZA STIK] 
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