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ZOLL Circulation – San Jose 

2000 Ringwood Ave. 
San Jose, California 95131 

(408) 541-2140 

www.zoll.com 

 

24. 9. 2021 

ZADEVA: NUJNO VARNOSTNO OBVESTILO 

Zajeti izdelki: VSI INTRAVASKULARNI KATETRI ZA IZMENJAVANJE TOPLOTE – COOL LINE (MODEL CL-2295AE IN 
MODEL CL-2295CO), ICY (IC-3893AE IN IC-3893CO), QUATTRO (IC-4593AE IN IC-4593CO) IN SOLEX (SL-2593AE IN 
SL-2593CO). 

 
Spoštovana stranka! 

 

S tem dopisom vas obveščamo, da družba ZOLL Circulation izvaja prostovoljni korektivni varnostni ukrep 
označevanja izdelkov za vse intravaskularne katetre za izmenjavanje toplote, ki ste jih kupili pri nas.  
 
V pregledu neželenih dogodkov, o katerih je bila agencija FDA obveščena med 1. januarjem 2019 in 8. avgustom 2021, 
je bilo ugotovljenih več kot 200 poročil o medicinskih pripomočkih (PMP), ki so poročala o puščanju katetrskega balona 
pri vseh intravaskularnih katetrih za izmenjavanje toplote ZOLL, vključno s 7 poročili o smrtnih primerih in 8 poročili o 
telesnih poškodbah. V poročilih PMP so bili navedeni primeri nenamerne infuzije fiziološke raztopine bolnikom, 
nezadostnega ali prekinjenega zdravljenja, oteklin/edemov, izgube krvi, hemotoraksa, hematoma, smrti, fragmentacij 
balona in morebitne tuje embolije. Ti pripomočki se uporabljajo za zdravljenje kritično bolnih bolnikov, zato vloga 
pripomočka pri smrtnih primerih in telesnih poškodbah, ki jih navajajo poročila PMP, ni pojasnjena, vzrokov pa ni 
mogoče določiti samo na podlagi informacij iz poročil PMP. 
 
Puščanje katetrskega balona pri uporabnikih je bilo prepoznano na podlagi alarma »komore za prestrezanje zraka«, 
opažanjih nižje ravni fiziološke raztopine in/ali opažanjih rdečega odtenka v vrečki za fiziološko raztopino ali cevki. 
Opazili smo tudi, da so nekateri uporabniki do štirikrat zamenjali vrečko s fiziološko raztopino, preden so preverili, ali 
je prišlo do puščanja v katetru ali cevki začetnega kompleta. V nekaterih primerih, navedenih v poročilih, uporabniki 
niso vedeli, kako naj ukrepajo, če med terapevtsko uporabo opazijo izpraznjeno vrečko s fiziološko raztopino. 
 
Sistemska preobremenitev s fiziološko tekočino lahko potencialno povzroči otekanje in posledično pokanje kože 
oziroma preobremenitev notranjih organov s tekočino ter posledično preobremenitev možganov, pljuč ali srca. V 
nekaterih primerih lahko takšna preobremenitev s tekočino povzroči življenjsko nevarne neželene dogodke. 
Družba ZOLL se je na podlagi poročil PMP prostovoljno odločila, da bo izvedla kampanjo obveščanja strank in 
spremenila navodila za uporabo katetrov, da bi zagotovila jasne napotke glede varnosti in učinkovite uporabe 
intravaskularnih katetrov za izmenjavanje toplote ZOLL. 

 

Spremenjena navodila za uporabo zdaj vključujejo naslednje napotke (za podrobna navodila za preverjanje 
morebitnega uhajanja, opozorila, previdnostne ukrepe in neželene učinke, povezane z uhajanjem iz katetra ali 
začetnega kompleta, glejte 3. stran): 
 

• Podrobna navodila po korakih, kako lahko preverite/potrdite morebitno uhajanje iz katetra ali 
začetnega kompleta. 
 

• Več navedkov opozoril/svaril/izjav o neželenih učinkih, ki uporabnikom narekujejo, naj ne zamenjajo 
izpraznjene vrečke za fiziološko raztopino, dokler ne najdejo mesta uhajanja in ustrezno ukrepajo. 
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Ukrepi, ki jih mora izvesti stranka/uporabnik: 
 

1. Vprašanja pošljite Dougu Lamu (direktorju za kakovost in skladnost) ali Samu Nanavatiju 
(podpredsedniku za kakovost in regulativne zadeve) na naslov IVTM_Recall@zoll.com. 

 
▪ To obvestilo (ta dopis) posredujte vsem, ki morajo biti o tem obveščeni v okviru vaše organizacije ali 

katere koli druge organizacije, kamor so bili poslani zajeti pripomočki. 
 
▪ Kopijo varnostnega korektivnega ukrepa in priloge hranite skupaj z navodili za uporabo, da jih boste 

lahko uporabljali tudi v prihodnje. Družba ZOLL vam bo omogočila pridobivanje novih navodil za 
uporabo, ko bodo izdana.  

 
▪ Če pri uporabi naših izdelkov (katetrov) opazite neželene dogodke, prosimo, da o tem obvestite 

družbo ZOLL in pristojni organ. 

 
▪ V 5 delovnih dneh po prejemu tega obvestila o odpoklicu podpišite priloženi obrazec (obrazec za 

potrditev stranke), s katerim potrjujete, da ste prebrali in razumeli vsebino in zahteve iz tega 
varnostnega obvestila varnostnega ukrepa (dopisa), pošljite na naslov IVTM_Recall@zoll.com.  

 
2. Če menite, da niste prava oseba za izvedbo zgoraj navedenih ukrepov, to pismo pošljite pravi osebi 

v svoji organizaciji. 

 
Ukrepi, ki jih izvaja družba ZOLL: 

 
1. Družba ZOLL je priglašenemu organu predložila spremenjena navodila za uporabo z izrazitim 

poudarkom na zagotavljanju jasnih navodil uporabnikom za preverjanje/preprečevanje 
morebitnega puščanja katetra, če uporabniki opazijo izpraznjeno vrečko s fiziološko raztopino. 
 

2. Družba ZOLL bo vsem prizadetim uporabnikom zagotovila način za pridobitev popravljenih navodil 
za uporabo, ko jih bo agencija FDA pregledala in odobrila.  

 
3. Družba ZOLL bo svoje prodajno osebje usposobila skladno s popravljenimi navodili za uporabo. 

 
Če vam lahko še kako pomagamo, se obrnite na tehnično podporo družbe ZOLL na telefonski številki  
1 (800) 348-9011 ali 24-urno številko za pomoč v zvezi z izdelki družbe ZOLL za uravnavanje temperature 
+1 (877) 225-7487. 
 
 
Lep pozdrav, 
 
 
 
Sam Nanavati,  
Podpredsednik za zagotavljanje kakovosti in regulatorne zadeve 

about:blank
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Ključni spremenjeni deli navodil za uporabo, ki jih morate prebrati: 

 

OPOZORILO. Intraluminalno puščanje ali puščanje balona. Intraluminalno puščanje (med svetlino za fiziološko 
raztopino in infuzijsko svetlino) ali puščanje balona je eden od možnih načinov okvare katetra. V primeru takšne 
okvare se v bolnika dovaja sterilna fiziološka raztopina iz hladilnega krogotoka. Intraluminalno puščanje ali 
puščanje balona je običajno povezano z alarmom zaradi uhajanja tekočine, ko se vrečka s fiziološko raztopino 
izprazni in ustavi sistem. Vedno preverite vzrok alarma za izgubo tekočine. Hladilni krogotok je sistem z zaprto 
zanko – alarm zaradi uhajanja tekočine je običajno znak netesnosti nekje v tej zaprti zanki. Pri vsakem alarmu 
zaradi uhajanja tekočine preverite celovitost katetra in kompleta za zagon (glejte spodaj). 

OPOZORILO. Če opazite izpraznjeno vrečko s fiziološko raztopino ali alarm komore za prestrezanje zraka, ne 
zamenjajte vrečke s fiziološko raztopino, dokler ne najdete mesta uhajanja in ne izvedete ustreznih popravnih 
ukrepov. Preverite puščanje sistema v skladu z navodili v razdelkih Preverjanje puščanja začetnega kompleta in 
Preverjanje puščanja katetra v nadaljevanju. (Upoštevajte, da je puščanje lahko zunanje ali notranje.) 

Če večkrat zamenjate vrečke s fiziološko raztopino, ne da bi poiskali vzrok puščanja oziroma izgube fiziološke 

raztopine, lahko povzročite nenamerno infuzijo fiziološke raztopine v bolnika. Infuzija fiziološke raztopine lahko 

povzroči naslednje neželene učinke: lokalno oteklino, ki lahko povzroči lokalno poškodbo tkiva; sistemsko 

preobremenitev s tekočino, ki lahko povzroči edem in posledično pokanje kože; preobremenitev notranjih 

organov s tekočino in posledično preobremenitev možganov, pljuč ali srca. V nekaterih primerih lahko takšna 

preobremenitev s tekočino povzroči življenjsko nevarne neželene dogodke. 

Svarilo. Ko je vrečka s fiziološko raztopino prazna, konzola sproži alarm. Alarm se sproži, ko je vrečka popolnoma 

prazna, med konico za fiziološko raztopino in komoro za prestrezanje zraka pa mora izteči dovolj fiziološke 

raztopine, da se raven fiziološke raztopine v komori za prestrezanje zraka dovolj zniža, da se sproži alarm. 

Preverite, ali pušča začetni komplet 

1. Preverite, ali je v komori za prestrezanje zraka prisoten kondenzat. Če je v žepu za prestrezanje zraka 
prisoten kondenzat, obrišite komoro za prestrezanje zraka in jo znova namestite na konzolo. Če se je sprožil 
alarm komore za prestrezanje zraka, preverite, ali ste s tem korakom odpravili alarm. 

2. Podrobno preverite pot fiziološke raztopine od vrečke s fiziološko raztopino do konzole za morebitna 
uhajanja. Preverite, ali so na tleh, konzoli ali bolnikovi postelji znaki uhajanja fiziološke raztopine. 

3. Če so na tleh, konzoli ali bolnikovi postelji znaki uhajanja fiziološke raztopine, preverite, da niso priključki Luer 
na katetru in začetnem kompletu počeni ali poškodovani ter da so vse povezave krogotoka tesne. 

4. Če ugotovite, da pušča začetni komplet, ga zamenjajte in preverite, ali pušča tudi kateter. 
5. Če ugotovite, da začetni komplet ne pušča, je zelo verjetno, da pušča kateter. To podrobno preučite. 

 

Preverite, ali pušča kateter 

1. Začetni komplet odklopite s katetra. Z aseptično tehniko pravilno zaprite kateter in začetni komplet. 
2. Sterilno injekcijsko brizgo z drsno konico s prostornino 10 ml napolnite s sterilno fiziološko raztopin. 
3. Injekcijsko brizgo priključite v VHODNI priključek Luer in odstranite IZHODNI pokrovček. Vbrizgajte 10 ml 

fiziološke raztopine – priteči mora skozi IZHODNI priključek Luer. Če fiziološka raztopina ne priteče skozi 
IZHODNI priključek Luer, to pomeni, da kateter pušča. 

4. Zaprite IZHODNI priključek s pokrovčkom in izvlecite 5 cm3 vakuuma. Vzdržujte ga vsaj 10 sekund. V 
injekcijsko brizgo bi moralo priteči največ 4 ml fiziološke raztopine (ne krvi) in vzdrževanje vakuuma bi 
moralo biti mogoče. Če v injekcijski brizgi opazite sledi krvi ali če vakuuma ni mogoče vzdrževati, to 
pomeni, da kateter pušča. 

5. Če ugotovite, da kateter pušča, ga zamenjajte. 
6. Zamenjajte vrečko s fiziološko tekočino in znova napolnite začetni komplet. 
7. Preverite tesnost priključkov Luer začetnega kompleta in nadaljujte terapijo. 
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Customer Acknowledgement Form  
(Obrazec za potrditev stranke) 

 
 

1. Customer Details (Podatki stranke) 

Healthcare Organization Name  
(Ime organizacije zdravstvenega varstva) 

 

Organization Address (Naslov organizacije)  

Contact Name (Ime kontaktne osebe)  

Title or Function (Naziv ali funkcija)  

Telephone Number (Telefonska številka)  

Email (E-poštni naslov)  

 

2. Customer action undertaken on behalf of Healthcare Organization (Ukrepi, ki jih je stranka 
izvedla v imenu organizacije zdravstvenega varstva) 

 

I confirm receipt of the Field Safety Notice (FSN) and that I read and understood its content. 
(Potrjujem, da sem prejel(a) varnostno obvestilo (FSN) ter da sem prebral(a) in razumel(a) 
njegovo vsebino.) 

 
The information has been brought to the attention of all relevant users. (Z informacijami so 
bili seznanjeni vsi ustrezni uporabniki.) 

Print Name (Ime s tiskanimi črkami)  

Title or Function (Naziv ali funkcija)  

Signature (Podpis)  

Date (Datum)  

 
 

3. Return acknowledgement to sender (Potrditev pošljite nazaj pošiljatelju) 
Email (E-poštni naslov) IVTM_Recall@zoll.com 
Deadline for returning the customer reply form 
(Rok za pošiljanje obrazca za odgovor stranke) 

01 October 2021 (1. oktober 2021) 

 
 

 

 

It is important that your organization takes the actions detailed in the FSN and 

confirms that you have received the FSN. (Pomembno je, da vaša organizacija 

izvede ukrepe, opisane v varnostnem obvestilu, in potrdi, da je prejela dokument 

varnostno obvestilo.) 

 

Your organization’s reply is the evidence we need to monitor the progress of the 

corrective actions. (Odgovor vaše organizacije je dokazilo, ki ga potrebujemo za 

spremljanje napredka varnostnih ukrepov.) 


