
VĒSTULE VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTAM 

 
 

2021. gada 03. jūnijā 
 

 

INOmax (slāpekļa oksīds) — gāzes balonu vārstu noslēgšanas problēmas pēc 
lietošanas: piesardzības pasākumi, atvienojot gāzes balonus no spiediena 
regulatoriem 

 
 
 
Cien. veselības aprūpes speciālist! 
 

Uzņēmums Linde Healthcare AB, vienojoties ar Eiropas Zāļu aģentūru (EZA) un Latvijas Zāļu Valsts aģentūru, 
sniedz šādu, lietotājiem svarīgu informāciju: 

 
Kopsavilkums 
 

• Lietotāji ir ziņojuši, ka nespēj pienācīgi noslēgt INOmax® gāzes balonus pēc to atvēršanas, kad 
gāzes balons vēl nav tukšs (kā norāda regulatorā redzamais spiediens). 

• Aplēstais defektu īpatsvars ir 0,17% no piegādātajiem gāzes baloniem. Šis darbības traucējums 
neietekmē INOmax padevi pacientam ārstēšanas laikā. Neskatoties uz lietotājiem sagādātajām 
neērtībām, netiek veikta gāzes balonu atsaukšana pacientiem kritiska zāļu trūkuma riska dēļ. 

• Sastopoties ar minēto problēmu, lietotājs, iespējams, nevarēs izpūst spiediena regulatora šļūteni 
atbilstoši lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem, lai noņemtu spiediena regulatoru no 
gāzes balona vārsta. NO2 izskalošana netiek ietekmēta. 

• Ziņotais defekts neietekmē pareizu INOmax® devas piegādi. Nav ziņots par nelabvēlīgu ietekmi 
pacientiem, kuru ārstēšanā izmantoti defektīvi INOmax gāzes baloni. 

• Minētā defekta gadījumā rīkojieties tā, kā aprakstīts tālāk. 

• Nepārtrauciet iesākto ārstēšanu un turpiniet lietot gāzes balonu, kamēr ārstēšana ir pabeigta 
vai kamēr gāzes balons ir tukšs (tukšus gāzes balonus var noslēgt bez problēmām). 

• Ja šī problēma rodas, uzsākot terapiju, ieteicams izmantot rezerves piegādes sistēmu. Ja nav 
iespējams izmantot rezerves sistēmu, joprojām terapijā var izmantot gāzes balonu, kuru nav 
iespējams pienācīgi noslēgt.   

• Nekad nemēģiniet noņemt spiediena regulatoru no vārsta ar spēku vai jebkādiem 
instrumentiem, piemēram, skrūvgriezi, jo mēģinot atvienot to no gāzes balona, kamēr 
savienojums vēl ir zem spiediena, iespējams gūt aukstuma radītus apdegumus, saskaroties 
ar spiediena regulatora aprīkojumu. 

• Mēģiniet noslēgt INOmax gāzes balona vārstu, izmantojot INOmeter, stingri uzspiežot  ar 
roku. 

• Ja šādi neizdodas noslēgt gāzes balona vārstu, sazinieties ar uzņēmuma Linde pārstāvi. 

• Nepieciešamības gadījumā izmantojiet rezerves sistēmu. 
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Sīkāka informācija par drošuma apsvērumiem un rekomendācijām.  
 
Kopā ar gāzes balona vārsta ražotāju uzņēmums Linde ir identificējis defekta cēloni un veicis darbības šī 
defekta novēršanai. 

 
Nepastāv risks, ka slāpekļa oksīds varētu izplūst atmosfērā/telpā no gāzes balona ar defektīvu vārstu, kamēr 
tas pievienots regulatoram. Ja ir iespējams drošā veidā atvienot regulatoru no gāzes balona, noteikti 
uzlieciet vāciņu vārsta izvadam. 
 
 
 
Atgādinājums par INOmax terapeitiskajām indikācijām  
 
INOmax kopā ar ventilāciju un citām atbilstošām aktīvām vielām tiek nozīmēts: 
• Jaundzimušiem bērniem ar gestācijas vecumu 34 nedēļas un vairāk, kuri cieš no hipoksiskas respiratoras 
mazspējas, kas saistīta ar klīniski vai ehokardiogrāfiski pierādītu pulmonālo hipertensiju ar nolūku uzlabot 
oksigenāciju un samazināt ekstrakorporālo membrānu oksigenācijas nepieciešamību. 

• kā daļa no pirmsoperācijas un pēcoperācijas pulmonālas hipertensijas ārstēšanas pieaugušajiem 
un jaundzimušiem bērniem, zīdaiņiem un maziem bērniem, bērniem un pusaudžiem, 0-17 gadu 
vecumā apvienojumā ar sirds ķirurģiju, lai selektīvi samazinātu plaušu arteriālo spiedienu un 
uzlabotu labā sirds kambara darbību un oksigenāciju. 

 
Ziņošana par blakusparādībām 
 
Atgādinām, ka saskaņā ar zāļu blakusparādību ziņošanas noteikumiem Latvijā ārstniecības personām un 
farmaceitiem jāziņo par novērotām iespējamām zāļu blaknēm Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) elektroniski ZVA 
mājaslapā www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes “Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm, 
biovigilanci” un izvēloties “Ziņo par zāļu blaknēm”, un “Ārstniecības personas, farmaceita ziņojuma 
veidlapa”. Papildinformācijas nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar ZVA pa tālr.: 67078438. 
 
 
Uzņēmuma kontaktinformācija 
 
Ja vēlaties uzzināt plašāku informāciju par iepriekš minēto problēmu, sazinieties ar Vadimu Medžidovu: 
Vadims.medzidovs@linde.com  
Mob. +371 27837 775 
 

 
Ar cieņu, 
 
Anda Mazure Vitenberga  
Kvalificētā persona 
Linde Gas SIA 
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