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Vēstule veselības aprūpes speciālistam 

 

 
Saskaņota Zāļu valsts aģentūrā 
 
INOmax (sl āpek ļa II oks īda) baloni: lietojot ar ier īci INOmax DSIR, g āzes padeve 
var apst āties der īguma termi ņa beigu m ēnes ī 
 
Godātais veselības aprūpes speciālist! 
 
Linde Healthcare AB, saskaņojot ar Eiropas Zāļu aģentūru un Zāļu valsts aģentūru, 
vēlas Jums atgādināt:  
 

Kopsavilkums 

• INOmax (slāpekļa oksīda) gāzes baloniem ir defekts, kas nozīmē 
to, ka neviens balons, kam tuvojas derīguma termiņa beigu 
datums, un, ko lieto ar INOmax DSIR slāpekļa oksīda padeves 
ierīci (DSIR), nedarbosies. Tādēļ visi INOmax baloni, kuru 
derīguma termiņa beigas ir nākamajos trijos mēnešos, jānomaina 
saskaņā ar uzņēmuma nomaiņas programmu. 

• Jebkura terapija, kas būs uzsākta pirms derīguma termiņa beigu 
mēneša sākuma, šajā derīguma termiņa beigu mēnesī turpināsies. 
Tomēr, ja terapija tiks pārtraukta, atsākšana derīguma termiņa 
beigu mēnesī ar INOmax DSIR ierīci nebūs iespējama. Ja tā 
notiks, pacientu neatradinot, var iestāties iespējami dzīvību 
apdraudoša rikošeta reakcija. 

• Lai gāzes padeves pārtraukuma izraisīto nelabvēlīgo reakciju 
risku samazinātu līdz minimumam, uzņēmumā Linde ir uzsākta 
nomaiņas programma, kuras ietvaros jānodrošina, lai visi INOmax 
baloni tiktu noņemti trīs mēnešus pirms derīguma termiņa beigu 
mēneša. Lai sekmētu nomaiņas programmu, Jums e-pastā regulāri 
tiks nosūtīts to balonu saraksts, kam nākamo triju mēnešu laikā 
beigsies derīguma termiņš. 

• Minētais defekts attiecas uz 400 ppm un 800 ppm gan 2 l, gan 
10 l tilpuma baloniem, bet tikai tādā gadījumā, ja tos lieto ar 
INOmax DSIR ierīci. 

 
 



Papildu inform ācija par drošuma apsv ērumiem un ieteikumi   
2017. gada martā INOmax (slāpekļa oksīda) gāzes baloniem tika konstatēts defekts, 
kas nozīmē to, ka neviens balons, kam tuvojas derīguma termiņa beigu datums, un, 
ko lieto ar INOmax DSIR slāpekļa oksīda padeves ierīci (DSIR), nedarbosies. Šis 
defekts izpaužas tā, ka ierīce vairs nevar pareizi nolasīt derīguma termiņa beigu 
datumu. Tā vietā, lai derīguma termiņa beigu datumu lasītu kā mēneša pēdējo 
datumu, ierīce nolasa derīguma termiņa beigas kā mēneša pirmo datumu. Ja 
INOmax tiks palaists jebkādā laikā derīguma termiņa beigu mēnesī, ierīce raidīs 
trauksmi, un pēc divām minūtēm slāpekļa oksīda padeve tiks pārtraukta. 
 
Gadījum ā, ja terapija ir jau s ākta un ārst ēšana tiek p ārtraukta, j ālieto INOmax 
DSIR rezerves sist ēmas l īdz br īdim, kam ēr pievienojat ier īcei jaunu balonu ar 
tādu der īguma termi ņa beigu datumu, k ādu ier īce akcept ē.  
 
Gadījumā, kad INOmax DSIR pārtrauc gāzes padevi, vienmēr var aktivizēt 
pneimatisko primāro rezerves ierīci INOblender (daļa no INOmax DSIR ierīces). 
 
 
Sīkāka inform ācija 

Ja Jūsu īpašumā ir baloni, kam derīguma termiņš beidzies, un/vai baloni, kam līdz 
marķētajam derīguma termiņa beigu mēnesim atlikuši trīs mēneši vai mazāk un, ja ar 
Jums neviens nav sazinājies par to nomaiņu, lūdzu, zvaniet savam vietējam 
izplatītājam. 
 
Linde kontaktpersona Latvijā - SIA AGA darbinieks ar Jums sazināsies, lai 
noskaidrotu informāciju attiecībā uz nomaiņu. 
 
Aicin ājums zi ņot 
Lūdzu, turpiniet ziņot par visiem aizdomīgajiem bojātajiem INOmax baloniem 
elektroniski aga.ksc@lv.aga.com, vai zvanot pa tālr. 80005005. 
 
Atgādinām, ka saskaņā ar zāļu blakusparādību ziņošanas noteikumiem Latvijā 
ārstniecības personām un farmaceitiem jāziņo par novērotām iespējamām zāļu 
blaknēm Zāļu valsts aģentūrai (ZVA), sūtot ziņojumu (veidlapa “Ziņojums par zāļu 
blakusparādībām”) pa faksu: 67078428 vai pa pastu, adrese: Jersikas iela 15, Rīga, 
LV-1003. Ziņojumus iespējams nosūtīt arī elektroniski ZVA mājaslapā 
www.zva.gov.lv. Papildinformācijas nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar ZVA pa 
tālr.: 67078438 
 
 
Uzņēmuma kontaktpersona 
Ja vēlaties saņemt papildu informāciju par iepriekš minēto, lūdzu, sazinieties ar  
Ivetu Stārasti 22 038 587, vai Andu Mazuri Vitenbergu 29251722. 
 
 
Anda Mazure Vitenberga  
Kvalific ētā persona  
AGA SIA 


