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Datum: 15. sep. 2021 
 
 

Nujno varnostno obvestilo 
 

Filter Inferior Vena Cava (IVC) 
 
 
 

V roke:Izvršni direktor/Oddelek za obvladovanje tveganj/Oddelek nabave 

 
Kontaktni podatki lokalnega zastopnika (ime, e-pošta, telefon, naslov itd.) 

 
Cook Medical Europe Ltd. 
O’Halloran Road 
National Technology Park 
Limerick, Irska 
E-pošta: European.FieldAction@CookMedical.com 
Telefon: Glejte priloženi seznam stikov za državo. 

 
Za dodatne informacije ali pomoč, povezano z informacijami iz nujnega varnostnega 
obvestila, stopite v stik z lokalnim prodajnim zastopnikom podjetja Cook Medical ali 
družbo Cook Medical Europe Ltd. 
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Nujno varnostno obvestilo (FSN) 
 

Filter Inferior Vena Cava (IVC) 
 

Tveganja, ki so predmet nujnega varnostnega obvestila 

 

 

1. Informacije o okvarjenih pripomočkih 

1. 1. Vrsta/-e pripomočka 

 Kompleta filtrov z oznako CE Günther Tulip Vena Cava in Cook Celect Platinum Vena Cava 
sodita v sklop tega nujnega varnostnega obvestila: 
 
Komplet filtrov Günther Tulip Vena Cava (IGTCFS-65-2-UNI-TULIP) vključuje filtrirni vsadek 
Günther Tulip Vena Cava in sestavne dele sistema uvajalnika. Filtrirni vsadek Günther Tulip 
IVC je sestavljen iz paramagnetne zlitine kobalta in kroma (50 mm dolžine, ko je stisnjen na 
premer 30 mm) in je dobavljen vnaprej naložen na uvajalniku femoralnega filtra.  Dobavljeni 
so tudi jugularni uvajalnik, sistem uvajalnika in preddilatator.  Filtrirni vsadek Günther Tulip 
Vena Cava je zasnovan, da deluje kot trajni ali obnovljivi filter. Filtrirni vsadek Günther Tulip 
Vena Cava je mogoče obnoviti, če obstajajo klinične indikacije. V navodilih za uporabo je na 
voljo več informacij o izbirni obnovitvi filtra. 
 
Kompleti filtrov Cook Celect Platinum Vena Cava (IGTCFS-65-2-FEM/JUG/UNI(-FT)-
CELECT-PT) vključujejo filtrirni vsadek Cook Celect Platinum Vena Cava in sestavne dele 
sistema uvajalnika. Filtrirni vsadek Cook Celect Platinum Vena Cava je sestavljen iz 
paramagnetne zlitine kobalta in kroma (49 mm dolžine, ko je stisnjen na premer 30 mm) s 
platinastimi oznakami in je dobavljen vnaprej naložen na uvajalniku femoralnega ali 
jugularnega filtra.  Dobavljena sta tudi sistem uvajalnika in preddilatator.  Filtrirni vsadek 
Cook Celect Platinum Vena Cava je zasnovan, da deluje kot trajni ali obnovljivi filter.  Filtrirni 
vsadek Cook Celect Platinum Vena Cava je mogoče obnoviti, če obstajajo klinične indikacije. 
V navodilih za uporabo je na voljo več informacij o izbirni obnovitvi filtra. 
 

1. 2. Trgovsko/-a ime/-na  

Komplet filtrov Günther Tulip® Vena Cava za dostop skozi femoralno in jugularno veno 

Komplet filtrov Cook Celect® Platinum Vena Cava za dostop skozi femoralno veno 

Komplet filtrov Cook Celect® Platinum Vena Cava za dostop skozi jugularno veno  

Komplet filtrov Cook Celect® Platinum Vena Cava za dostop skozi femoralno in jugularno 
veno 

Komplet filtrov Cook Celect® Platinum NavAlign Uniset Vena Cava 
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1. 3. Primarni klinični namen pripomočka/-ov 

 
Filtri Günther Tulip in Cook Celect Platinum Vena Cava so namenjeni zajemanju krvnih 
strdkov, ki potujejo po infrarenalni spodnji votli veni, v kliničnih situacijah, opisanih v poglavju 
Indikacije za uporabo v navodilih za uporabo. 
 
Filtrirne vsadke Günther Tulip in Cook Celect Platinum Vena Cava je mogoče obnoviti, če 
obstajajo klinične indikacije. Za več informacij glejte poglavje »Izbirna obnovitev filtra« v 
navodilih za uporabo. 
 

1. 4. Model pripomočka/kataloška št./št. dela 

Koda (kode) izdelka - RPN 

Globaln
a 
številka 
izdelka 

Opis 

IGTCFS-65-2-UNI-TULIP G52926 
Komplet filtrov Günther Tulip® Vena Cava za 
dostop skozi femoralno in jugularno veno 

IGTCFS-65-2-FEM-CELECT-PT G34501 
Komplet filtrov Cook Celect® Platinum Vena 
Cava za dostop skozi femoralno veno 

IGTCFS-65-2-JUG-CELECT-PT G34310 
Komplet filtrov Cook Celect® Platinum Vena 
Cava za dostop skozi jugularno veno 

IGTCFS-65-2-UNI-CELECT-PT G34504 
Komplet filtrov Cook Celect® Platinum Vena 
Cava za dostop skozi femoralno in jugularno 
veno 

IGTCFS-65-2-UNI-FT-CELECT-PT G35581 
Komplet filtrov Cook Celect® Platinum NavAlign 
Uniset Vena Cava  

 

2   Razlog ukrepa za izboljšanje varnosti uporabe izdelka (FSCA) 
2. 1. Opis težave z izdelkom 

 
Namen tega nujnega varnostnega obvestila (FSN) je obvestiti vas o posodobljenih oznakah 
izdelka (natančneje o posodobljenih navodilih za uporabo) za komplete filtrov Günther Tulip 
Vena Cava in Celect Platinum Vena Cava družbe William Cook Europe ApS. 
 
Posodobitve navodil za uporabo so opisane v spodnji tabeli. Posodobitve se ne nanašajo na 
spremembe varnosti pripomočka, zmogljivosti pripomočka ali zasnove pripomočka. 
Posodobljene informacije ne odražajo na novo prepoznanih tveganj in/ali škodljivosti 
pripomočkov oziroma sprememb v profilu tveganja pripomočkov. Namesto tega dodatne 
informacije odražajo dobro znane varnostne informacije, povezane z endovaskularnimi 
postopki, pri katerih je obvezna uporaba anestezije in kontrastnega sredstva. 
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Povzetek posodobitev oznak: 

Poglavje navodil za 
uporabo 

Opis težave z izdelkom 

Opis pripomočka 
Dodatno pojasni, da je izdelek namenjen perkutani vstavitvi 
skozi femoralno ali jugularno veno pri odraslih bolnikih. 

Predvidena 
uporaba/indikacije za 
uporabo 

Spremenjeno, tako da bolje odraža obstoječe klinične dokaze. 

Kontraindikacije 

1. Posodobljeno, tako da kontraindicira uporabo pri 
mladoletnikih/otrocih in nosečnicah. Opomba: Uporaba pri 
teh populacijah bolnikov je bila pred tem obravnavana v 
izjavi o previdnostnih ukrepih. Tako ta posodobitev krepi 
predhodno sporočene informacije. 

2. Navodila za uporabo filtrirnega vsadka Günther Tulip IVC 
sedaj vključujejo kontraindikacije za uporabo v votli veni s 
premerom, manjšim od 15 mm, s čimer so usklajena z 
obstoječimi specifikacijami za uporabo filtra Celect 
Platinum.   

Opozorila in previdnostni 
ukrepi 

Pojasnjeno besedilo ter dodani nova opozorila in previdnostni 
ukrepi za zagotavljanje nadaljnjega poudarka v povezavi z 
obstoječimi temami v navodilih za uporabo. 

Potencialni neželeni 
učinki 

Usklajeno z razpoložljivimi dokazi o nadzoru po uvedbi na trg.  
Dodanih ni bilo nobenih novih potencialnih neželenih učinkov. 
S seznama je bil odstranjen en potencialni neželeni učinek 
(koagulopatija). 

Način dobave 
Dodano je bilo besedilo za lajšanje tveganja v primeru 
ponovne sterilizacije končnega pripomočka. 

 

2. 2. Nevarnost, ki je podlaga ukrepa za izboljšanje varnosti uporabe izdelka  

 
Ta posodobitev ni bila pripravljena na podlagi nobenih posebnih povratnih informacij v zvezi 
z uporabo pripomočka, varnostjo ali zmogljivostjo pripomočka.  Posodobitve označevanja 
pripomočka so bile opravljene za zagotavljanje usklajenosti z veljavnimi regulativnimi 
zahtevami in najboljšimi praksami.  
 
Ciljna populacija za uporabo kompletov filtrov Günther Tulip in Celect Platinum Vena Cava je 
ostala nespremenjena. Ti pripomočki so specifično namenjeni bolnikom s tveganjem za 
pljučno embolijo (PE).   
Vendar pa posodobitve navodil za uporabo vključujejo kontraindikacije za dve specifični 
skupini bolnikov, tj. mladoletnike/otroke in nosečnice.  Medtem ko zdravstveni delavci lahko 
ocenijo, da so potencialne koristi namestitve filtra IVC večje od potencialnih tveganj pri teh 
bolnikih, ta posodobitev poudarja dejstvo, da varnost in zmogljivost filtrirnih vsadkov IVC 
Günther Tulip in Celect Platinum pri teh bolnikih nista bili ugotovljeni.  
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3.  3. Vrsta ukrepov za ublažitev tveganja 
3. 1.  Ukrepi uporabnika 

 

☒ Seznanitev s spremembami/dopolnitvami navodil za uporabo 

                                            

☒ Drugo                    

1. Retrospektivni ukrepi za predhodno vsajene izdelke niso upravičeni. 
2. Elektronsko različico navodil za uporabo lahko najdete na spletni strani podjetja Cook 

Medical https://ifu.cookmedical.com/ifuPub/searchIfu.jsf z iskanjem kataloške številke 
(RPN). 

3. Prodajni predstavnik podjetja Cook Medical se bo osebno oglasil pri vas in vam 
zagotovil popravljena navodila za uporabo za inventar stranke. 

4. Prosimo, da obrazec odziva strank izpolnite v petih delovnih dneh od prejema nujnega 
varnostnega obvestila in ga vrnete podjetju Cook Medical. 

 

3. 
 

2. Posebna pozornost glede:                   Pripomoček za vsaditev 
 
Ali je priporočeno spremljanje bolnikov oziroma revizija predhodnih rezultatov bolnikov? 
Ne 
Priporočena je skladnost s trenutnimi rutinskimi nadaljnjimi smernicami. 

3. 3. Ali je potreben odgovor kupca?  
(Če je odgovor potreben, je priložen obrazec z navedbo 
roka za odgovor.) 

Da   

3. 4. Ukrep, ki ga je sprejel proizvajalec  
☒ Sprememba navodil za uporabo ali označevanja    

       ☒ Drugo                                

                           
Prodajni predstavnik družbe Cook Medical bo stopil v stik s strankami za namen 
zamenjave starih navodil za uporabo z novimi posodobljenimi navodili za uporabo za vse 
zadevne neuporabljene pripomočke v lasti stranke. 

 

 

 

 4. Splošne informacije 
4. 1. Vrsta nujnega varnostnega 

obvestila 
 

Novo 

4. 2. Ali bodo poslana dodatna 
navodila oziroma informacije v 
naslednjem nujnem varnostnem 
obvestilu? 

Ne 

4. 3. Informacije proizvajalca 
(Za podatke lokalnega zastopnika glejte stran 1 tega nujnega varnostnega obvestila.)  

https://ifu.cookmedical.com/ifuPub/searchIfu.jsf
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a. Ime organizacije William Cook Europe 

b. Naslov Sandet 6 
4632 Bjaeverskov 
Danska 

4. 4. Pristojni (regulatorni) organ vaše države smo že seznanili s tem obvestilom za kupce.  

4. 5. Seznam prilog/dodatkov:  Obrazec za odgovor 
Seznam stikov za državo 

4. 6. Ime/podpis  

 

Lissi Walmann 
Vodja za poročanje o regulatornih zadevah  
in zagotavljanje kakovosti 
William Cook Europe 

  

 Posredovanje tega nujnega varnostnega obvestila 
 To obvestilo je treba posredovati vsem v vaši organizaciji, ki morajo poznati njegovo vsebino, ali vsem 

organizacijam, ki so prejele potencialno okvarjene pripomočke. (Če je primerno) 
 
Prosimo, da to obvestilo posredujete tudi drugim organizacijam, na katere ta ukrep vpliva. (Če je 
primerno) 
 
O tem obvestilu in posledičnih ukrepih obveščajte druge, da se zagotovi učinkovitost ukrepa za 
izboljšanje varnosti. 
 
Prosimo, da vse incidente s pripomočkom prijavite proizvajalcu, distributerju ali lokalnemu zastopniku 
in po potrebi nacionalnemu pristojnemu organu, ker to zagotavlja pomembne povratne informacije. 

 


