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Viktigt säkerhetsmeddelande 

 

Magneterna i NovaStar-maskerna kan påverka implantat eller implanterade medicintekniska 

enheter. 

 

Endast följande produkter påverkas: 

Bilaga I – Översikt över NovaStar TS och NovaStar plus 

 

Bästa kund/användare 

 

Vid våra globala marknadsuppföljningar har vi fått kännedom om att andra tillverkare av masker som 

liknar NovaStar TS och NovaStar plus har tagit emot klagomål om att magneterna i 

rotationsmekanismen/rören samt huvudbandsclipsen kan påverka medicintekniska enheter 

(implantat eller andra enheter) och metallimplantat. Dräger har inte fått kännedom om att liknande 

händelser har inträffat i samband med användning av NovaStar TS- och NovaStar plus-maskerna. 

Men även NovaStar TS- och NovaStar plus-maskerna innehåller en magnet i 

rotationsmekanismen/rören samt huvudbandsclipsen. 

 

Om magneterna i NovaStar TS- och NovaStar plus-maskerna placeras i närheten av medicintekniska 

enheter (implantat eller andra enheter) och metallimplantat, kan magnetfältet påverka implantaten 

eller enheterna, vilket kan leda till allvarliga skador. 

 

Magnetfältsstyrkan hos NovaStar TS- respektive NovaStar plus-magneterna är 380 mT. Vid testning 

har inget magnetfält uppmätts vid ett avstånd på minst 15 cm från magneten. 

 

Åtgärder att vidta: 

Användning av masken är en kontraindikation för patienter som har implantat som kan påverkas av 

magneter. Exempel på sådana implantat eller medicintekniska enheter är (listan är inte fullständig): 

• Pacemakers 

• Implanterbara kardioverter-defibrillatorer (ICD) 

• Neurostimulatorer 

• Magnetiska metallimplantat/elektroder/ventiler placerade i övre extremiteter, bål eller högre upp 

(t.ex. nacke och huvud) 

• Shuntar för cerebral ryggmärgsvätska (t.ex. ventrikulo-peritoneal shunt). 

• Aneurysmclips 

• Embolispiraler 

• Intravaskulära flödesbrytande anordningar för intrakraniellt aneurysm 

• Metalliska kranialplattor, skruvar, hålkåpor och benersättningsanordningar 

• Metallsplitter i ögat 

• Okulära implantat (t.ex. glaukomimplantat, näthinneimplantat) 

• Vissa kontaktlinser innehållande metall 

• Implantat som motverkar hörsel- eller balansproblem och innehåller en magnet (t.ex. 

cochleaimplantat, implanterade benledande hörapparater och auditiva hjärnstamsimplantat). 



 

• Magnetiska fästanordningar för tandproteser 

• Metalliska gastrointestinala clips 

• Metallstentar (t.ex. av typ aneurysm, koronar, trakeobronkial, biliär) 

• Implanterbara portar och pumpar (t.ex. insulinpumpar) 

• Stimulatorer för tungmuskelnerven 

• Enheter märkta som MR-osäkra (där MR = magnetresonans) 

• Magnetiska metallimplantat som inte är MR-märkta, eller inte har utvärderats avseende säkerhet i 

magnetfält. 

 

Bortsett från kontraindikationen kan du fortsätta att använda NovaStar plus-maskerna om du ser till 

att magneterna hålls på minst 15 cm avstånd från andra medicinska implantat eller medicinska 

apparater som kan påverkas av magnetfälten. 

 

Lägg en kopia av det här viktiga säkerhetsmeddelandet i varje maskförpackning som finns i 

anläggningen, och se till att alla användare av de ovan nämnda produkterna, liksom andra berörda 

personer inom din organisation, får kännedom om det här viktiga säkerhetsmeddelandet. 

Om du har tillhandahållit produkterna till en tredjepart ska du skicka en kopia av den här 

informationen till tredjeparten. 

 

Dräger kommer att uppdatera NovaStars bruksanvisning baserat på informationen. Till dess att den 

uppdaterade versionen av bruksanvisningen är tillgänglig ser vi till att lägga med det här viktiga 

säkerhetsmeddelandet i varje masks förpackning. 

 

Behåll den här informationen åtminstone till dess att åtgärden har utförts. 

 

Relevanta myndigheter har meddelats om ärendet. 

 

Identifiering av de berörda medicintekniska produkterna: 

Enligt våra uppgifter har du mottagit NovaStar TS- och/eller NovaStar plus-masker som är tillverkade 

av Drägerwerk AG & Co. KGaA (se bifogad lista) och berörs av detta problem. 

 

Kontakt: 

Kontakta gärna din lokala Dräger-representant om du har frågor. 

Vi ber om ursäkt för alla olägenheter som denna åtgärd medför. 

 

Tack för ditt stöd. 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

Peter Nyman 

Kvalitetschef 

 

 

Bilaga: 

- Lista med NovaStar TS- och NovaStar plus- artikelnummer som påverkas 

  



 

Bilaga I – Påverkade NovaStar TS och NovaStar plus 

 
Material  Description  
MP01564  NovaStar SE VPack S,3xMP01579  
MP01565  NovaStar SE VPack M,3xMP01580  
MP01566  NovaStar SE VPack L,3xMP01581  
MP01569  NovaStar AAV VPack L,3xMP01578  
MP01576  NovaStar® TS NIV-Mask,AAV,S  
MP01577  NovaStar® TS NIV-Mask,AAV,M  
MP01578  NovaStar® TS NIV-Mask,AAV,L  
MP01579  NovaStar® TS NIV-Mask,SE,S  
MP01580  NovaStar® TS NIV-Mask,SE,M  
MP01581  NovaStar® TS NIV-Mask,SE,L  
MP01585  NovaStar TS Headgear Clips,4pc  
MP04701  NovaStar® TS NIV-Mask,AAVNV,S  
MP04702  NovaStar® TS NIV-Mask,AAVNV,M  
MP04703  NovaStar® TS NIV-Mask,AAVNV,L  
MP04704  NovaStar®TS NIV-Mask,AAVNV,XL  
MP04705  NovaStar® TS NIV-Mask,SE,XL  
MP04706  NovaStar® TS NIV-Mask,AAV,XL  
MP05051  NovaStar plus, NIVmask, SE, S  
MP05052  NovaStar plus, NIVmask, SE, M  
MP05053  NovaStar plus NIVmask, SE, L  
MP05054  NovaStar plus NIVmask, SE, XL  
MP05061  NovaStar plus, NIVmask, AAV, S  
MP05062  NovaStar plus, NIVmask, AAV, M  
MP05063  NovaStar plus, NIVmask, AAV, L  
MP05064  NovaStar plus,NIVmask, AAV,XL  
MP05071  NovaStar plus,NIVmask,AAVnV,S  
MP05072  NovaStar plus,NIVmask,AAVnV,M  
MP05073  NovaStar plus,NIVmask,AAVnV,L  
MP05074  NovaStar plus,NIVmask,AAVnV,XL  
MP05080  NovaStar® plus Headgear  

 


