
VIKTIGT – SÄKERHETSMEDDELANDE
Viktig information om Animas® Vibe® insulinpump

Bäste Animas-pumpanvändare: 
På grund av ett ökat antal klagomål angående ett problem med sprickor vid batterihöljet vill vi upprepa viktig 
information gällande säker användning av Animas Vibe. 

Beskrivning av problemet: 
Om pumpen utsätts för slag eller om batterilocket är åtdraget för hårt, finns risk för att en spricka kan uppkomma 
runt batterihöljets område på pumpen.

Hälsorisk:
Sprickor eller skador på pumpen kan påverka batterikontakten och/eller pumpens vattentäta funktion, med risk för 
att batterikontakten äventyras och därför hela pumpens funktion, inklusive pumplarm.

Rekommenderade åtgärder för användaren: 
Se följande varning och rekommendationer som redan ingår i din bruksanvisning.

Vanligt slitage

• Kontrollera att o-ringen sitter säkert och inte är skadad innan du sätter på batterilocket. En skadad o-ring kan 
påverka batterikontakten och/eller pumpens vattentäthet. Se kapitel 3 i avsnitt 1.
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Om du tappar pumpen eller om den stötts emot något hårt ska du inspektera den och 
kontrollera att den fortfarande fungerar ordentligt. Kontrollera att skärmen fungerar och är 
tydlig, att ampullocket, batterilocket och infusionssetet sitter ordentligt på plats. Kontrollera 
om det finns läckage runt ampullen genom att linda en bit mjukt papper runt anslutningsdelen. 
Sprickor, kantstötta delar eller andra skador på pumpen kan påverka batterikontakten och/
eller pumpens vattentäthet. Ring kundtjänst eller din lokala Animas-återförsäljare om du 
upptäcker eller misstänker att pumpen skadats. De hjälper dig att avgöra om pumpen måste 
bytas ut. 
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Kontrollera batterihöljet på Animas Vibe för att säkerställa att det inte är sprucket. Vi rekommenderar att du fortsätter 
att inspektera din pump regelbundet och att du inspekterar och byter ut batterilocket enligt instruktionerna i 
bruksanvisningen. Kontakta kundtjänst på Rubin Medical om du upptäcker något av dessa problem eller om du har 
funderingar eller frågor.

Behörig myndighet har informerats om detta säkerhetsmeddelande.

Tack för din uppmärksamhet.

Med vänlig hälsning
Rubin Medical AB
Animas Distributör
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