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Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden 
Brev till hälso- och sjukvårdspersonal 

Angående 

 Autosoft 90 infusionsset 

_________________________________________________________________________

________ 

16 sep 2022 

Avsändare: 

Unomedical a/s  

Infusionsprodukter  

Aaholmvej 1-3, Osted 

DK-4320 Lejre 

Danmark 

Bästa vårdgivare, 

Detta brev innehåller information om en korrigerande åtgärd som rör de Autosoft 90 infusionsset 

som anges i det bifogade bladet. 

Vi vill också göra dig uppmärksam på att vi kommer att meddela alla patienter som eventuellt 

använder olika modeller av Autosoft 90 infusionsset. Patienterna kommer att få ett mejl och/eller ett 

brev med information som är relevant för den modell av Autosoft 90-infusionssetet som de använder. 

Problembeskrivning: 

Unomedical a/s har funnit att värdet i punkt 14 ”Fyll kanylen med insulin” i bruksanvisningen är ett 

felaktigt värde på 0,1 enheter för 6 mm-typen och ett felaktigt värde på 0,2 enheter för 9 mm-typen. 

De korrekta värdena för påfyllningsvolym är: 0,3 enheter för 6 mm-typen och 0,5 enheter för 9 mm-

typen. 

Åtgärder som ska vidtas: 

Den enda åtgärd som krävs är att använda det korrekta värdet 0,3 enheter för 6 mm-typen och det 

korrekta värdet 0,5 enheter för 9 mm-typen vid utförande av punkt 14 i bruksanvisningen. 

FYLLA KANYLEN 

U-100 INSULIN:

6 mm: 0,3 enheter (0,003 ml) 

9 mm: 0,5 enheter (0,005 ml) 

Information om berörda produkter: 

Produktlistan som medföljer korrigeringen innehåller alla lotnummer som omfattas av detta 

meddelande. 

RISK för hälsan: 

Autosoft 90 infusionsset är avsett för subkutan infusion av insulin som administreras med en extern 

pump. Infusion av färre enheter insulin än förväntat kan leda till en högre blodglukosnivå än avsett. 
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En minimal luftvolym injicerad subkutant har ingen klinisk betydelse. Patienten, vårdgivaren eller 

sjukvårdspersonalen förväntas vara uppmärksamma på om blodglukosnivån avviker från den optimala 

och administrera en extra dos efter behov.  

Efterföljande infusioner efter den första infusionen fungerar som avsett.  

 

Omedelbara konsekvenser: Övergående och marginellt högre blodglukosnivå än avsett. 

Konsekvenser på lång sikt: Inga 

 

Spädbarn och barn är teoretiskt mest utsatta. Risken innebär att 0,2 eller 0,3 färre enheter insulin än 

avsett injiceras, oavsett infusionsvolym. Spädbarn och barn behöver en lägre total mängd insulin än 

vuxna. Följaktligen utgör risken en högre andel av deras infusionsvolym jämfört med för vuxna. 

 

Återkallelsens omfattning: 

Unomedical a/s är som laglig tillverkare skyldiga att kontakta alla slutanvändare/konsumenter som 

har köpt någon av de berörda loterna. Vi ber därför om ditt fulla samarbete.  

 

Vi beklagar eventuella olägenheter för dig på grund av detta. Om du har frågor eller vill rapportera ett 

klagomål ber vi dig kontakta Tandem Helpline. 

 

 

Vi tackar för att du har tagit dig tid och ägnat uppmärksamhet åt detta viktiga meddelande.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Lars Bresler 

Vice President Quality, Infusion Care 

Unomedical a/s 

 

 

 

 

 

 


