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Teleflex Medical 

IDA Business & Technology Park 

Dublin Road, Athlone 

Westmeath, Irska 

 

Novembra 2022 

NUJNO – VARNOSTNO OBVESTILO 
Vrsta ukrepa svetovalno obvestilo 
Teleflexova referenca EIF-000522 
Informacije o modelu Ime izdelka Koda izdelka 

Intraaortna balonska 
črpalka Arrow® 
AutoCAT®2 

AutoCAT 2 Spanish IAP-0400E 

AutoCAT 2 French IAP-0400F 

AutoCAT 2  IAP-0400 

AutoCAT 2 Japanese IAP-0400J 

AutoCAT 2 Refurbished IAP-0400X 

AEROAUTOCAT2  IAP-0435 

AutoCAT 2 WAVE IAP-0500 

AutoCAT 2 WAVE German IAP-0500D 

AutoCAT 2 WAVE Spanish IAP-0500E 

AutoCAT 2 WAVE Refurbished Spanish IAP-0500EX 

AutoCAT 2 WAVE French IAP-0500F 

AutoCAT 2 WAVE Italian IAP-0500I 
AutoCAT 2 WAVE Japanese IAP-0500J 

AutoCAT 2 WAVE Dutch IAP-0500NL 

AutoCAT 2 WAVE Swedish IAP-0500SV 

AutoCAT 2 WAVE Refurbished IAP-0500X 

AEROAUTOCAT 2 WAVE IAP-0535 

AEROAUTOCAT 2 WAVE Spanish IAP-0535E 

AEROAUTOCAT 2 WAVE Italian IAP-0535I 
AEROAUTOCAT 2 WAVE Japanese IAP-0535J 

AEROAUTOCAT 2 WAVE Refurbished IAP-0535X 

Intraaortna balonska 
črpalka Arrow® AC3 
Optimus® 

AC3 IABP NA/EMEA IAP-0600 

AC3 IABP NA/AJLA IAP-0601 

AC3 Optimus IABP NA/EMEA  IAP-0700 

AC3 Optimus IABP NA/EMEA Refurbished  IAP-0700X 

AC3 Optimus IABP NA/EMEA  IAP-0701 

 

Spoštovana stranka, 

 

Družba Arrow International LLC, podružnica družbe Teleflex Incorporated, je prostovoljno izdala 
varnostni korektivni ukrep za zgoraj navedene kode izdelkov zaradi potencialne težave s kratkim 
trajanjem baterije pri zadevnih pripomočkih intraaortne balonske črpalke (intra-aortic balloon pump 
– IABP). Ti pripomočki IABP se lahko napajajo s priključitvijo na vir napajanja z izmeničnim tokom ali 
prek baterije za mobilno uporabo.  

Pri uporabi pripomočka IABP s popolnoma napolnjeno baterijo je pričakovano trajanje črpanja 
90 minut. Vendar je družba Teleflex prejela pritožbe, v katerih so nekateri uporabniki zadevnih 
pripomočkov IABP poročali o kratkem času delovanja baterije, vključno z izpadom energije med 
uporabo.  

Pripomoček IABP je opremljen z alarmi, ki opozarjajo, da ostaja še 20, 10 oz. 5 minut delovanja 
baterije. V zadnjih dveh letih je družba Teleflex prejela eno pritožbo, da se je enota izklopila brez 
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opozoril o preostalem času, in trinajst pritožb o manjkajočih opozorilih, pri katerih naj bi bil preostali 
čas netočen glede na to, kako hitro se je baterija praznila. 

Neposredne zdravstvene posledice odpovedi baterije so prenehanje intraaortne balonske 
kontrapulzacije s potencialno življenjsko nevarnim znižanjem minutnega volumna srca, kar lahko 
povzroči smrt, če stanje ni zdravljeno. 

Do 11. oktobra 2022 niso poročali o poškodbah ali smrtih bolnikov.  

 

Ukrepi za zmanjšanje tveganja zaradi kratkega časa delovanja baterije: 

• Poskrbite, da je pripomoček IABP priključen v vtičnico na izmenični tok, kadar je to med 
uporabo pri bolniku mogoče, da preprečite izpraznjenje baterije. 

• Prepričajte se, da je pripomoček IABP priključen v vtičnico na izmenični tok, kadar sistem ni v 
uporabi, saj je treba ohranjati polno napolnjenost baterij, tudi kadar se ne uporabljajo pri bolniku.  

• Pred transportom bolnika se prepričajte, da je baterija popolnoma napolnjena.  

• Zagotovite, da je dodaten pripomoček IABP popolnoma napolnjen in na voljo za uporabo.  

• Kot je opisano v uporabniškem priročniku za intraaortno balonsko črpalko Arrow® AutoCAT®2 
oz. uporabniškem priročniku za intraaortno balonsko črpalko Arrow® AC3 Optimus®, 
priporočamo, da baterije zamenjate, če: 

o je čas delovanja baterije krajši od 90 minut, 
o je baterija vidno poškodovana, 
o je baterija delovala že 3 leta. 

• Kot je opisano v uporabniških priročnikih, v družbi Teleflex priporočamo, da usposobljeno 
servisno osebje izvede test napolnjenosti baterije vsaj vsakih 12 mesecev. Če odkrijete težavo 
z napolnjenostjo baterije, pripomoček takoj prenehajte uporabljati in stopite v stik s službo za 
pomoč strankam družbe Teleflex, pri čemer uporabite spodnje podatke za stik, da o zadevi 
poročate in prejmete podporo za servisiranje zadevnega pripomočka IABP.  
Opomba: Če preizkus obremenitve baterije v zadnjih 12 mesecih ni bil izveden, v družbi 

Teleflex priporočamo, da ne transportirate bolnikov z zadevnimi pripomočki IABP, dokler se 

ne izvede preizkus obremenitve baterije. 

 

Dejanja, ki jih je treba takoj izvesti, če baterija pripomočka IABP odpove: 

• Če baterija pripomočka IABP med uporabo preneha delovati, pripomoček takoj priključite na 
vir napajanja z izmeničnim tokom, da nadaljujete terapijo.  

• Če vir napajanja z izmeničnim tokom ni na voljo, pri bolniku uporabite drug IABP. V družbi 
Teleflex priporočamo, da imate rezervni pripomoček IABP popolnoma napolnjen in na voljo za 
uporabo. 

• Če črpanja ni mogoče obnoviti v 15–30 minutah, večkrat na uro ročno napolnite in izpraznite 
IAB, da zmanjšate tveganje nastanka strdka, in razmislite o odstranitvi balona. Za dodatna 
navodila, svarila in opozorila glede pravilnega delovanja in vzdrževanja baterije glejte 
uporabniški priročnik za IAB.  

 

Naše evidence kažejo, da ste prejeli izdelke, ki so predmet tega varnostnega obvestila. 

Izdelek se ne umakne. Izdelke, ki so predmet tega varnostnega obvestila, lahko uporabljate naprej v 

skladu z zgoraj navedenimi ukrepi za omilitev.  
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Glede na vašo lokacijo upoštevajte naslednji seznam ukrepov: 

Lokacija pripomočka Številka seznama ukrepov 

Zdravstvene ustanove (bolnišnice, zdravstveno osebje ipd.) 1 

Distributerji 2 

 
Številka seznama ukrepov 1 – Zdravstvene ustanove 

1. Kopijo tega obvestila pošljite vsem ustreznim osebam v svoji organizaciji, oziroma vsaj osebju 

v naslednjih oddelkih: oddelek za intenzivno interno medicino, oddelek za intervencijsko 

kardiologijo, oddelek za srčne katetre, oddelek za anesteziologijo, oddelki za intenzivno nego 

(za odrasle, otroke in novorojenčke), oddelek za kritično nego, urgentni oddelek, služba za žilni 

dostop, operacijska soba/služba, kirurški oddelek, oddelek za usposabljanje rezidentov in 

oddelek za biomedicinsko inženirstvo. 

2. Takoj preverite ves svoj inventar pripomočkov IABP Arrow® AutoCAT®2 in Arrow® AC3 

Optimus®, tako shranjenih kot tistih v uporabi.  

3. Če nimate nobenega zadevnega izdelka, označite ustrezno potrditveno polje na potrditvenem 

obrazcu (Dodatek 1) in obrazec vrnite službi za pomoč strankam družbe Teleflex na spodnje 

podatke za stik. 

4. Če imate te izdelke, označite ustrezno potrditveno polje na potrditvenem obrazcu 

(Dodatek 1), obrazec vrnite službi za pomoč strankam družbe Teleflex prek spodaj navedenih 

podatkov za stik in dajte kopijo tega varnostnega obvestila k vsakemu zadevnemu izdelku.  

 

Številka seznama ukrepov 2 – Distributerji  

 

1. To varnostno obvestilo pošljite vsem strankam, ki so prejeli zadevne izdelke. Vsak od strank 

mora izpolnite obrazec za potrditev in ga vrniti vam. 

2. Prosimo, da takoj preverite, ali imate v svojem inventarju zadevni izdelek. Če imate v 

inventarju izdelek, se obrnite na službo za pomoč strankam družbe Teleflex z uporabo spodaj 

navedenih kontaktnih podatkov.  

3. Kot distributer morate nato družbi Teleflex potrditi, da ste opravili dejavnosti na kraju, opisane 

v ukrepih 1 in 2 na tem seznamu ukrepov številka 2. Po zaključku ukrepov pošljite izpolnjen 

obrazec za potrditev (Dodatek 1) službi za pomoč strankam družbe Teleflex. 

4. Pred nadaljnjo distribucijo kopijo tega obvestila priložite vsem posameznim enotam.  
5. Upoštevajte, da bo družba Teleflex obvestila vse pristojne organe Evropskega gospodarskega 

prostora/Švice, Združenega kraljestva (EGP/CH/UK) in Turčije (TR), v katerih družba Teleflex 

neposredno distribuira. 

6. Če ste izdelek distribuirali izven svoje države, prosimo, da obvestite službo za pomoč strankam 

družbe Teleflex po e-pošti na spodnji elektronski naslov. 

7. Če ste distributer in/ali ste odgovorni za poročanje znotraj ali zunaj območja EGP/CH/UK/TR, 

o tem ukrepu obvestite svoj lokalni pristojni organ. Obvestilo in vso korespondenco z lokalnim 

pristojnim organom posredujte družbi Teleflex. 

 

O neželenih učinkih ali težavah s kakovostjo, do katerih pride pri uporabi tega izdelka, je treba službo 

za pomoč strankam družbe Teleflex obvestiti prek spodnjih podatkov za stik.  
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Posredovanje tega varnostnega obvestila 

To varnostno obvestilo je treba posredovati vsem osebam, ki morajo biti seznanjene v vaši organizaciji 

ali kateri koli organizaciji, v katero so bili poslani potencialno prizadeti pripomočki.  

 

S tem obvestilom seznanite končne uporabnike, klinične zdravnike, odgovorne za obvladovanje 

tveganja, oskrbovalno verigo/distribucijske centre, servisne oddelke itd.  

 

Kontaktna oseba 

Za dodatne informacije ali pomoč glede težave se obrnite na službo za pomoč strankam družbe 

Teleflex prek e-pošte, telefona ali faksa.  

 

Služba za pomoč strankam: 

Oseba za stik: Shane Kenny Telefon: +353 (0)86 3479154 
E-pošta: Recalls.Intl@teleflex.com 

 

V družbi Teleflex in hčerinski družbi Arrow International LLC se zavzemamo za zagotavljanje 

visokokakovostnih, varnih in učinkovitih izdelkov. Obžalujemo vse morebitne nevšečnosti, ki smo vam 

jih povzročili s tem ukrepom. Če imate kakršna koli druga vprašanja, se obrnite na lokalnega 

prodajnega zastopnika družbe Teleflex ali službo za stranke družbe Teleflex. 

 

 

Za družbi Teleflex in Arrow International LLC ter v njunem imenu 

Padraig Hegarty 
Padraig Hegarty, podpredsednik za globalno zagotavljanje kakovosti (v proizvodnji) 

 

Recalls.Intl@teleflex.com
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Dodatek 1 
Št. stranke 

_______________

_____________ 

 

VARNOSTNO KOREKTIVNI UKREP 

POTRDITVENI OBRAZEC 
UKREP DRUŽBE ARROW INTERNATIONAL LLC ZA IZDELEK – PROSIMO ZA TAKOJŠNJO POZORNOST 

Ref. EIF-000522 

 

IZPOLNJEN OBRAZEC TAKOJ VRNITE NA: 

 

E-pošta: Recalls.Intl@teleflex.com 

 

☐ Potrjujemo prejem varnostnega obvestila in 

da smo izvedli navedene potrebne ukrepe. Poleg 
tega potrjujemo, da naš inventar NE vsebuje 
izdelkov, na katere se nanaša to varnostno 
obvestilo.  

☐ Potrjujemo prejem varnostnega obvestila in da smo 

izvedli navedene potrebne ukrepe. Potrjujemo tudi, da 
naš inventar VSEBUJE izdelke, na katere se nanaša to 
varnostno obvestilo.  

 

 

Izpolnite ta obrazec za potrditev in izpolnjenega takoj vrnite, pri čemer uporabite zgornje podatke 

za stik.  

 

IME USTANOVE (NPR. IME BOLNIŠNICE, ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE) 

 

NASLOV USTANOVE TELEFON/FAKS 

 
 
 

 

OBRAZEC JE IZPOLNIL ŽIG  

 
IME S TISKANIMI ČRKAMI: ________________ 
 
PODPIS: _______________________________ 
 

 

DATUM:   

 

 

 

Recalls.Intl@teleflex.com

