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V Praze dne 19. května 2022 
 
 
Důležitá informace týkající se dobrovolného stažení adaptérů s hadičkou 
inzulínové pumpy Accu-Chek® Insight 

 
 

Vážená paní, vážený pane, 
 
ve společnosti Roche Diabetes Care se snažíme o nejvyšší kvalitu našich produktů a služeb a zavazujeme se Vás 
včas informovat o každém potenciálním problému, na který byste měli být upozorněni. Proto bychom Vás rádi 
informovali o dobrovolném stažení, které provádíme v souvislosti s předchozími konstrukčními verzemi adaptéru 
s hadičkou inzulínové pumpy Accu-Chek Insight. 
 
Popis situace a odůvodnění tohoto nápravného opatření 
V rámci našeho průběžného monitorování kvality a procesů dozoru trhu jsme zjistili, že u spotřebního materiálu, 
adaptéru s hadičkou Accu-Chek Insight, který spojuje předplněný zásobník s inzulínovou pumpou, může v malém 
počtu případů dojít k úniku inzulínu. Protože takový únik inzulínu nemusí být při používání inzulínové pumpy 
Accu-Chek Insight okamžitě zjistitelný, může to vést k nedostatečnému podání inzulínu. Potenciální důsledky se 
mohou pohybovat od žádného klinického dopadu až po nepříznivé zdravotní následky včetně těžké 
hyperglykemie nebo diabetické ketoacidózy (DKA). 
 
Detaily dotčených přístrojů 
Následující výrobek je dotčen: 
 

Popis výrobku Číslo materiálu výrobku 

Adaptér s hadičkou Accu-Chek Insight 
REF čísla:  

Číslo šarže (LOT): 

06485472001  Accu-Chek Insight Adapter&Tube 40 10p A 
nižší než 1354241 

06485499001 Accu-Chek Insight Adapter&Tube 70 10p A 
nižší než 1355360 

06485464001 Accu-Chek Insight Adapter&Tube 100 10p A 
nižší než 1354242 
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Opatření podniknutá společností Roche Diabetes Care  
Společnost Roche Diabetes Care provedla podrobné zhodnocení tohoto problému a zavedla příslušná nápravná 
opatření prostřednictvím technických vylepšení jehly v adaptéru, aby se snížil výskyt úniku inzulínu. 
Prostřednictvím této dobrovolné akce se snaží stáhnout předchozí konstrukční verze pro urychlení dostupnosti 
přepracované verze pro všechny uživatele inzulínové pumpy Accu-Chek Insight. Tímto způsobem následně 
nahradí všechna dotčená balení přepracovaným materiálem, počínaje zásobou na jeden měsíc na uživatele.  
 

Opatření přijatá pacienty 
Prosíme, zkontrolujte své zásoby, které máte doma uložené, zda nespadají k číslům šarží uvedených výše. 
Pokud ano, rádi bychom vás požádali, abyste: 

- okamžitě přestali používat adaptér s hadičkou z dotčených šarží a 
- navštívili místní webovou stránku Accu-Chek pro získání bezplatné náhrady za dotčená balení, 

které máte doma 
- se v případě jakýchkoliv dalších dotazů nebo v případě potřeby další podpory obrátili na naši 

bezplatnou linku péče o zákazníky 800 111 800 (v pracovní dny od 9:00 do 16:00) nebo 724 
133 301. 

 

Ujišťujeme Vás, že všechny ostatní šarže adaptéru s hadičkou Accu-Chek Insight nejsou tímto problémem 
dotčeny, jsou v pořádku a bezpečné pro užívání. 

 
Rádi bychom také využili této příležitosti k tomu, abychom znovu zdůraznili, jak je důležité, abyste kontrolovali 
předplněný skleněný inzulínový zásobník, zda není prasklý, pokud spadl nebo byl vystaven mechanickému 
namáhání. Prosím, nepoužívejte žádný inzulínový zásobník, který spadne, bez ohledu na to, zda byla zjištěna 
prasklina, protože I mikrotrhliny mohou časem způsobit únik. 
 
Při výměně předplněného skleněného inzulínového zásobníku pečlivě dodržujte nově aktualizované pokyny pro 
manipulaci uvedené v uživatelské příručce pumpy. 
 
Při vkládání nového předplněného skleněného inzulinového zásobníku dodržujte prosím následující kroky pro 
jeho bezpečné použití: 
 

● Protože hrubé zacházení nebo nesprávné použití může způsobit nepřesné dávkování a může vést k příliš 
vysoké nebo příliš nízké hladině glukózy v krvi, zacházejte s inzulínovou pumpou a zásobníkem opatrně a 
pečlivě dodržujte pokyny. 
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● Pravidelně kontrolujte pumpu a zásobník, zda nevykazují nějaká poškození jako například  praskliny nebo 
netěsnosti. Pokud cítíte inzulín, může to také znamenat špatné utěsnění. Nepoužívejte zásobník, pokud 
vidíte praskliny nebo únik inzulínu způsobený netěsností. Při výměně zásobníku a čištění prostoru 
zásobníku v inzulínové pumpě se řiďte pokyny v uživatelské příručce Accu-Chek Insight. 
 
● Během dne a před spaním pečlivě zkontrolujte, zda inzulínová pumpa dodává inzulín a zda nedochází k 
úniku inzulínu. Selhání dodání inzulínu nemusí mít za následek varovné upozornění z inzulínové pumpy a 
nemusíte si být vědom, že došlo k problému. Možná si budete muset zkontrolovat hladinu glukózy v krvi. 
Pokud máte podezření na problém s dodáním inzulínu, informujte o tom svého lékaře. 
 

Sdělení tohoto Naléhavého bezpečnostního upozornění 
Příslušný úřad a distributoři byli o tomto opatření informováni. 
 
Upřímně se omlouváme za jakékoli nepříjemnosti, které tento problém mohl způsobit, a doufáme ve Vaše  
pochopení a spolupráci. Pokud potřebujete další radu nebo máte nějaké další otázky nebo obavy, zavolejte na 
naši bezplatnou linku 800 111 800  (v pracovní dny od 9:00 - do 16:00) nebo 724 133 301. 
 
Vážíme si Vašeho času a pozornosti věnované tomuto důležitému oznámení. 
 
Děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem, 
 
 
Tým Accu-Chek 


