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Medtronics referanse: FA875
Til brukere av insulinpumpen Paradigm,
Du mottar dette skrivet fordi du er registrert som bruker av en Medtronic MiniMed™
Paradigm™ eller MiniMed™ 508 insulinpumpe. Fordi din sikkerhet er vår førsteprioritet gjør vi
deg oppmerksom på en potensiell risiko med cybersikkerheten.
Potensiell risiko med cybersikkerhet:
Insulinpumpene MiniMed™ Paradigm™ og MiniMed™ 508 er laget for å kunne kommunisere,
ved bruk av trådløs radiofrekvens (RF), med annet utstyr som blodsukkermålere,
glukosesensorers sendere, CareLink™ USB og fjernkontroller.
Forskere innen sikkerhet har identifisert en potensiell sårbarhet vedrørende cybersikkerhet
relatert til disse insulinpumpene. Uautorisert personell med tekniske egenskaper og verktøy
kan potensielt sende radiosignaler til en insulinpumpe i nærheten, og endre innstillinger og
kontrollere insulintilførselen. Dette kan føre til hypoglykemi (hvis for mye insulin blir tilført), eller
hyperglykemi og diabetisk ketoacidose (hvis for lite insulin blir tilført).
VIKTIG MERKNAD: Vi har ikke mottatt noen rapporter på at uautorisert personell har endret
innstillingene, eller hvor insulintilførselen er kontrollert.
HVA MÅ GJØRES:
Med tanke på din sikkerhet anbefaler vi deg å ta følgende forhåndsregler:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ikke del pumpens serienummer med noen.
Vær oppmerksom på meldinger, varsler og alarmer fra pumpen.
Kanseller umiddelbart bolusdoser som er utilsiktet.
Følg nøye med på dine blodsukkerverdier og håndter dem riktig.
Ikke koble til noens tredjeparts utstyr, eller bruk programvarer som ikke er autorisert av
Medtronic.
Koble din CareLink™ USB fra datamaskinen når den ikke brukes til å laste ned data fra
insulinpumpen din.

Disse pumpemodellene ER sårbare for denne potensielle risikoen:
Insulinpumper
MiniMedTM ParadigmTM 512/712 pumper
MiniMedTM ParadigmTM 515/715 pumper
MiniMedTM ParadigmTM 522/722 pumper
MiniMedTM ParadigmTM Veo 554/754 pumper (programvare 2.5 og 2.6)
MiniMed™ 508 pumper
Disse pumpemodellene er IKKE sårbare for denne potensielle risikoen:
Insulinpumper
Software Versions
MiniMed™ Paradigm™ Veo 554/754 med programvare 2.7A eller
Alle
større
For å finne programvareversjonen til insulinpumpen MiniMedTM
Paradigm™ Veo 554/754, gå til statusskjermen:
▪ For å åpne statusskjermen trykk ESC til du ser
statusskjermen.
▪ For å se mer tekst på statusskjermen trykk pilene opp eller
ned for å bla, og for å se all informasjonen.
▪ For å gå ut av statusskjermen trykk ESC til statusskjermen
går vekk.
MiniMedTM 640G pumper
MiniMedTM 670G pumper

Alle

Hos Medtronic er din sikkerhet vår førsteprioritet. Vi er forpliktet til å levere sikre og effektive
behandlingsformer. Vi setter pris på at du har tatt deg tid å lese gjennom dette skrivet.
Har du ytterligere spørsmål ber vi deg kontakte din lokale Seksjon for Behandlingshjelpemidler.
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