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ta dopis ste prejeli, ker imamo v evidenci zabelezeno, da uporabljate inzulinsko crpalko MiniMed™ serije 600, na katero se 
nanasa trenutno nujno varnostno obvestilo. To obvestilo velja za inzulinske crpalke MiniMed™ serije 600 s prozornim 
pritrditvenim obrockom. Druzba Medtronic je o tern prvic porocala novembra 2019 in podala navodila za pregled crpalke in 
preverjanje, ali je pritrditveni obrocek poskodovan, ter navodila za stik z druzbo Zaloker & Zaloker d.o.o., ce je pritrditveni 
obrocek videti zrahljan ali poskodovan oziroma manjka. 

Druzba Medtronic to nujno varnostno obvestilo posodablja z navodilom za zamenjavo vsake inzulinske 

crpalke MiniMed™ serije 600, ki ima prozoren pritrditveni obrocek, z inzulinsko crpalko MiniMed™ serije 600, ki ima 

posodobljeni crni pritrditveni obrocek. To obvestilo ne velja za inzulinske crpalke s posodobljenim crnim pritrditvenim 

obrockom. Stroskov zamenjave ne bo, zamenjava pa bo zagotovljena, tudi ce prozorni pritrditveni obrocek ni 

poskodovan in ne glede na stanje garancije crpalke. 

lzpolnite obrazec na spletni strani www.zaloker-zaloker.si/sladkorna-bolezen/ ali poklicite center za pomoc uporabnikom 
pri druzbi Zaloker & Zaloker d.o.o. na stevilko 051 316 560 in nam sporocite svojo odlocitev za brezplacno zamenjavo 
crpalke. Nadomestne crpalke bodo na voljo v naslednjih mesecih in obvestili vas bomo, ko bo crpalka pripravljena za 
odpremo. Nadomestne crpalke bodo se naprej takoj na voljo, ce bo na vasi trenutni crpalki prislo do tezave s pritrditvenim 
obrockom. 

Opis tezave: 

lnzulinska crpalka MiniMed™ serije 600 je zasnovana s pritrditvenim obrockom, ki rezervoar zaklene v crpalko. 
Druzba Medtronic je novembra 2019 zaradi porocanih primerov zrahljanega rezervoarja, ki ga ni vec mogoce zakleniti v
crpalko, izdala nujno varnostno obvestilo za inzulinske crpalke MiniMed™ serije 600 s poskodovanim prozornim 
pritrditvenim obrockom. Rezervoar se lahko zrahlja zaradi zlomljenega ali manjkajocega pritrditvenega obrocka, kar 
preprecuje ustrezno pritrjevanje. Pritrditveni obrocek se lahko zlomi, ce vam, na primer, crpalka pade ali z njo udarite ob 
trdo povrsino. 

Ce rezervoar ni pravilno zaklenjen v crpalko, lahko pride do dovajanja prevelikega ali premajhnega odmerka inzulina, kar 
lahko povzroci hipoglikemijo ali hiperglikemijo. Huda hipoglikemija je lahko zivljenjsko nevarna oziroma lahko povzroci 
smrt. Ce je pritrditveni obrocek na primer zlomljen ali odpade s crpalke in uporabnik vstavi rezervoar v crpalko med tern, ko 
je infuzijski set se vedno povezan s telesom, lahko pride do hitre infuzije inzulina, kar lahko povzroci hipoglikemijo. Do 
dovajanja premajhnega odmerka inzulina lahko pride, ce pritrditveni obrocek rezervoarja ne zaklepa ustrezno, kar povzroci 
vrzel med crpalko in rezervoarjem ter preprecuje, da bi crpalka predvideni odmerek inzulina dovedla v telo, ali pa ce crpalka 
preneha delovati, ker je vanjo vstopila voda. Vse nasteto lahko povzroci hiperglikemijo in lahko pripomore k razvoju 
diabeticne ketoacidoze. 
Pri uporabi inzulinskih crpalk Mini Med™ serije 600 so porocali o resnih poskodbah in smrti, vendar glede na informacije 
druzbe Medtronic in pregled neodvisnih klinicnih strokovnjakov pri teh dogodkih ni bilo neposredne korelacije s 
poskodovanimi prozornimi pritrditvenimi obrocki. Poskodovani prozorni pritrditveni obrocki lahko povzrocijo dogodke, ki 
so pojasnjeni zgoraj. 
Druzba Medtronic je prenehala proizvajati in distribuirati inzulinske crpalke MiniMed™ serije 600 s prozornim pritrditvenim 
obrockom. 

POTREBNI UKREPI: 

lnzulinska crpalka MiniMed™ serije 600 s prozornim pritrditvenim obrockom in naslednje stevilke modelov crpalk so v

okviru nujnega varnostnega obvestila upravicene za zamenjavo. Stevilke modelov lahko najdete na spodnji ali hrbtni strani 
pripomocka. 

Stran 1 od 2 






