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Hea pumbakasutaja 

Olete saanud selle kirja, kuna meie andmetest nähtub, et teil on MiniMed™ 600 ja/või MiniMed™ 700 seeria 
insuliinipump. Teie turvalisuse huvides soovime teid teavitada võimalikust probleemist, mis on seotud teie pumba 
akukorgiga, ja pakkuda teile vajalikke meetmeid selle probleemi kõrvaldamiseks. Palun vaadake alltoodud teave 
hoolikalt üle. 
 
PROBLEEMI KIRJELDUS 
Pumba akukork koosneb plastkorgist ja metallkontaktist, mis annavad AA-patarei abil pumbale toidet. 
Metallkontakti peaksid paigal hoidma kolm pinnast kõrgemat, ümmargust, musta värvi, plastikust täppi, nagu on 
näidatud allpool. Kui metallkontakt tuleb lahti või kukub akukorgilt maha, võib tagajärjeks olla mittetäielik 
akuühendus, mistõttu ei saa pump toidet. Kui pump tuvastab toiteallika puudumise, kuvatakse häireteade 
“Sisestage patarei” ja insuliiniedastamine lõppeb koheselt. 10 minuti möödudes hakkab häireheli asemel 
kõlama sireen ja pump lülitub välja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Insuliinipump Mudeli number 

MiniMed™ 640G insuliinipump MMT-1711, MMT-1712, MMT-1751, MMT-1752 
MiniMed™ 670G insuliinipump MMT-1761, MMT-1762, MMT-1781, MMT-1782 

MiniMed™ 720G insuliinipump MMT-1809, MMT-1810, MMT-1859, MMT-1860 

MiniMed™ 740G insuliinipump MMT-1881, MMT-1882, MMT-1891, MMT-1892 

MiniMed™ 770G insuliinipump MMT, 1885, MMT-1886, MMT-1895, MMT-1896 

MiniMed™ 780G insuliinipump MMT-1811, MMT-1812, MMT-1861, MMT-1862 

Kahjustusteta patareikork – jätkake kasutamist 
Korgil on kolm pinnast kõrgemat, metallkontakti 

paigalhoidvat, ümmargust, musta värvi, plastikust 
 

Patareikork paikneb pumba ülaosas, 
AA-patareikambri kohal 
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Kui pump toite kadumise tõttu insuliini pumpamise lõpetab, võib see põhjustada erineval määral veresuhkru tõusu, 
muuhulgas ka diabeetilist ketoatsidoosi (DKA). MiniMed™ 600 seeria ja MiniMed™ 700 seeria insuliinipumpade 
kasutamisel on teatatud tõsistest vigastustest, mida saab seostada kahjustatud korgiga, kuid ettevõttele Medtronic 
kättesaadava teabe ja sõltumatute kliiniliste ekspertide tehtud läbivaatuse põhjal ei ole need otseselt seotud selle 
probleem,iga. Kahjustatud patareikorgi kontaktid võivad nimetatud sündmusi ülalkirjeldatud juhtudel 
potentsiaalselt põhjustada.  
 
NÕUTAVAD TOIMINGUD 
Enne alustamist: Ärge eemaldage patarei korki, kui teil pole uut patareid käepärast. Kui teil on tagavaras 
kahjustamata patareikork, veenduge, et see oleks kättesaadavas kohas. 
 
Tavapärase patareivahetuse käigus tuleks veenduda, et pumba patareikorgi metallkontakt poleks lahti, 
kahjustatud ega eemaldatud. Ärge püüdke metallikontakti kontrollimisel tõsta ega liigutada (vt ülalolevat pilti).  

• Kui patareikork pole kahjustatud, võite pumba kasutamist jätkata, aga peaksite endiselt patarei 

vahetamise ajal korgi kahjustusi kontrollima. 

• Kui akukorgi kontakt on kahjustatud, asendage see kohe varukorgiga, mille võisite saada koos oma 

pumba saatekomplektiga, ja visake kahjustatud kork ära. Kui teil pole varukorki, lõpetage pumba 

kasutamine ja võtke kasutusele varuplaan, vastavalt tervishoiutöötaja soovitustele. Seejärel võtke ühendust 

<meie abiliini / oma kontaktisikuga Medtronicus telefoninumbril < XXXXX > ja paluge saata tagavarakork. 

• Kui te pole kindel, kas patareikorgi kontakt on kahjustatud, asendage see tagavarakorgiga või võtke 

ühendust <meie abiliini / oma Medtronicu kontaktisikuga numbril < XXXXX >. 

• Pärast uue patarei sisestamist jälgige alati tähelepanelikult pumba tööd ja pumba patarei olekut. 

 

Mida teeb Medtronic 
Töötame korgi uue disaini kallal ja hoiame teid kursis, kui uus kork on kasutuselevõtuks valmis. Oleme võtnud 

endale kohustuse pidevalt jälgida ja parandada teie kogemust meie toodete kasutamisel ning jagame teiega 

ennetavalt teavet oluliste ohutusuuenduste kohta. 

Mõistame, et see mõjutab teie kasutuskogemust ja oleme valmis teid toetama. Kui teil on lisaküsimusi, helistage 
<meie abiliini / oma Medtronicu kontaktisiku telefoninumbril < XXXXX >. 
 
Lugupidamisega 

kohalik / organisatoorse üksuse juht 
 


