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Důležitá informace týkající se bezpečnosti pro pacienty s 

diabetem, kteří používají NovoPen Echo®  

 

Praha, Česká republika, 10. července 2017 – společnost Novo Nordisk A/S zjistila, že 

pouzdro inzulinové zásobní vložky používané u pera NovoPen Echo®, pokud je vystaveno 

některým chemikáliím, například některým čisticím prostředkům, v malém počtu šarží 

může prasknout nebo se rozlomit. Pero NovoPen Echo® používají k inzulinové léčbě 

pacienti s cukrovkou. 

 

Společnost Novo Nordisk vyzývá pacienty s diabetem používající pero NovoPen Echo® 

z některých dotčených šarží, aby vyměnili pouzdro zásobní vložky, protože některé 

z těchto pouzder může být poškozeno, či se může v budoucnu poškodit, pokud nebude 

nyní vyměněno. Čísla dotčených šarží jsou uvedena níže. 

 

Obrázek pouzdra zásobní vložky 

 

 
 

Používání aplikátoru s prasklým nebo rozlomeným pouzdrem zásobní vložky může mít za 

následek podání menšího množství inzulinu, než které je nastavené, a to může vést k 

vysoké hladině cukru v krvi. Riziko vysoké hladiny cukru v krvi způsobené použitím 

aplikátoru s poškozeným pouzdrem zásobní vložky je vyhodnoceno jako menší než 

0,1 %. To znamená že, pouze jeden pacient z 1 000 by mohl zaznamenat vysokou 

hladinu cukru v krvi v důsledku poškození pouzdra zásobní vložky. 

 

Varovné příznaky vysoké hladiny cukru v krvi (hyperglykemie) se obvykle objevují 

postupně a mohou zahrnovat zarudlou, suchou pokožku, pocit ospalosti nebo únavy, 

sucho v ústech, ovocný (acetonový) zápach dechu, častější močení, pocit žízně, ztrátu 

chuti k jídlu, pocit nevolnosti (pocit na zvracení nebo zvracení). Nemusíte pociťovat 

žádné fyzické příznaky vysoké hladiny cukru v krvi, vysoká hladina cukru v krvi se může 

projevit pouze při měření hladiny cukru v krvi. 
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Čísla dotčených šarží pera NovoPen Echo® dodávaných do České republiky jsou uvedena 

v tabulce níže: 

 

NovoPen Echo®  

DVG1566 

DVG1716 

EVG2914 

EVG2915 

FVG8132 

FVG8216 

FVG8217 

FVG8218 

FVG8412 

Tabulka 1 – Seznam dotčených šarží pera NovoPen Echo® v České republice 

 

 

Číslo šarže je vytištěno na peru NovoPen Echo®, jak ukazuje obrázek níže (obr. 1).  

 

 

 

Obrázek 1. Červený rámeček ukazuje, kde je umístěno číslo šarže. Například číslo šarže na peru 

NovoPen Echo® je  FVG7364 

 

 

 

Pokud pacienti vlastní pero NovoPen Echo®, s číslem šarže, které není uvedeno výše, 

není důvod k pochybnostem a mohou si být jisti, že pero funguje správně. 

 

Co dělat, pokud vlastníte pero NovoPen Echo® s jedním z výše uvedených čísel 

šarže: 

 Léčbu nepřerušujte bez konzultace s lékařem.  

 Abyste obdrželi nezávadné pouzdro zásobní vložky, k peru NovoPen Echo®, 

uveďte kontaktní údaje (jméno, adresu, telefonní číslo, e-mail a počet dotčených 

pouzder zásobní vložky) a to buď prostřednictvím webové stránky místní pobočky 

společnosti Novo Nordisk www.novonordisk.cz či na korporátních webových 

stránkách společnosti Novo Nordisk www.novonordisk.com nebo kontaktujte 

společnost Novo Nordisk tel. +420 233 089 611 nebo infoline@novonordisk.com. 

Toto nezávadné pouzdro zásobní vložky pak našroubujte dle instrukcí v Návodu k 

použití pera na stránce 2 a 3 - http://www.novonordisk-vpois.cz sekce Diabetes 

Mellitus, Aplikační technika, NovoPen Echo® nebo ve videu 

http://www.novotraining.com/novopenecho/CZ01 

http://www.novonordisk.cz/
http://www.novonordisk.com/
mailto:infoline@novonordisk.com
http://www.novonordisk-vpois.cz/?odd=3&sec=141&manual=1
http://www.novotraining.com/novopenecho/CZ01
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 Pokud se objeví neočekávané příznaky příliš vysoké hladiny cukru v krvi, musíte si 

měřit hladinu cukru v krvi dle pokynů zdravotníků častěji. 

 

 V případě, že se u Vás v souvislosti s tímto výrobkem objeví příznaky příliš 

vysokých hladin cukru v krvi, požádejte o radu svého lékaře. 

 Jakékoli podezření na nežádoucí příhody s použitím aplikátoru a podezření na 

závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek léčivého přípravku či stížnosti 

oznamte společnosti Novo Nordisk, dosažitelné na tel. +420 233 089 611 nebo 

infoline@novonordisk.com. 

 

 

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na svého lékaře nebo společnost Novo Nordisk na tel. 

+420 233 089 611 nebo infoline@novonordisk.com. 

 

Usilujeme o výrobu a distribuci co nejkvalitnějších produktů. Upřímně se omlouváme za 

tuto nešťastnou situaci a za možné nepříjemnosti, které může tato situace způsobit 

pacientům a zdravotnickým pracovníkům. Abychom zajistili bezpečnost pacientů a 

minimalizovali negativní dopady, které tato situace způsobila, úzce spolupracujeme se 

Státním ústavem pro kontrolu léčiv. 

 
Společnost Novo Nordisk je globální farmaceutickou společností se sídlem v Dánsku. S více než 90letou tradicí v 

oblasti inovací patří mezi vedoucí společnosti v léčbě diabetu. Společnost rovněž zaujímá vedoucí postavení v 

léčbě hemofilie, v terapii růstovým hormonem a hormonální substituční terapii. Zaměstnává přibližně 42 000 

pracovníků v 77 zemích a své produkty prodává ve více než 165 zemích. Navštivte novonordisk.com, Facebook, 

Twitter, LinkedIn, YouTube  

 

 

 
Daniela White, General Manager 

Novo Nordisk s.r.o. 

Evropská 33 c, 160 00 Praha 6, Česká republika 

www.novonordisk.cz 

 

Karel Rychna, CMR Manager 

+420 233 089 611, +420 724 333 331, kryc@novonordisk.com 

Stanislava Daňková, Quality Assurance Manager 

+420 233 089 611, +420 724 333 325, sndv@novonordisk.com 
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