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Naléhavá bezpečnostní informace

Pokyny pro další bezpečné používání
terapeutického systému BEMER

28.12.2020

Odesilatel: 

BEMER Int. AG, Austraße 15, 9595 Triesen, LICHTENŠTEJNSKO

Adresát: 

Všem uživatelům a pacientům terapeutického systému BEMER Classic a Pro.

Identifikace dotčených zdravotnických prostředků:

Terapeutické systémy BEMER Classic und Pro (výr. č. 410200, výr. č. 420200, výr. č. 
410100, výr. č. 420100)

Popis problému: 

Společnost BEMER Int. AG se dozvěděla o případech, u nichž nebylo možno s jistotou 
vyloučit spojitost mezi použitím terapeutického systému BEMER a technickou závadou 
inzulinové pumpy, resp. chybnou funkcí kardiostimulátoru (aktivní medicínské implantáty). 
Nelze vyloučit, že elektromagnetická pole, která vznikají v terapeutickém systému BEMER, 
tyto poruchy vyvolala.

U pacientů, kteří nosí aktivní medicínské implantáty (např. kardiostimulátory, defibrilátory, 
mozkové stimulátory, svalové stimulátory) nebo implantáty určené k dávkování 
medikamentů (např. infuzní pumpy), by mohlo při používání terapeutického systému 
BEMER dojít k jejich poruše nebo chybné funkci.
Společnost BEMER Int. AG na základě těchto informací přizpůsobila hodnocení rizik a 
návod k obsluze a stanovila relativní a absolutní kontraindikace.

Jaká opatření má adresát učinit?

U pacientů, kteří nosí aktivní medicínský implantát vedoucí ke stimulaci (např. 
kardiostimulátor, defibrilátor, mozkový stimulátor nebo svalový stimulátor), nesmí být 
terapeutický systém BEMER nadále aplikován, ledaže by jeho použití pacientovi výslovně 
povolil odborný lékař poté, co individuálně posoudil všechna rizika. Jste-li pacient, kterého 
se to týká, okamžitě prosím ukončete používání terapeutického systému BEMER a obraťte 
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se na svého odborného lékaře. Odborný lékař poté posoudí všechna rizika a rozhodne, 
zda můžete v terapii pokračovat.

Odborný lékař musí při svém posuzování rizik odhadnout, zda může docházet k 
interferenci terapie BEMER při maximální magnetické indukci 150 µT (průměrná indukce 
při celotělové terapii je 21 µT), vychází-li se z individuálně nastavených hraničních hodnot 
implantátu a při zohlednění odstupu mezi aplikátorem (cívkou) a kardiostimulátorem a jeho 
elektrodami.

Pokud by odborný lékař došel k názoru, že nelze vyloučit interferenci, tedy narušení 
provozní bezpečnosti, je nutno od pokračování aplikace terapie BEMER ustoupit.

U pacientů, kteří nosí aktivní medicínské implantáty určené k dávkování farmaceutik (např. 
infuzní pumpy), představuje tato skutečnost absolutní kontraindikaci, tzn. terapeutický 
systém BEMER už nesmí být dále aplikován. 

Tyto kontraindikace musí uživatelé zohlednit při dalším používání. 

Předání zde popsaných informací dále:

Pokud jste produkty poskytli třetím osobám, předejte jim prosím kopii této informace nebo 
o tom informujte níže uvedenou kontaktní osobu. O této bezpečnostní informaci byl 
uvědomen Váš příslušný národní úřad.

Kontaktní osoba:

Paní Kirsten Hübner
BEMER Int. AG
Austrasse 15
9495 Triesen
Lichtenštejnsko

00423 399 39 70
sales@bemergroup.com

mailto:sales@bemergroup.com
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Omlouváme se za nepříjemnosti a děkujeme za Vaši spolupráci!

S přátelskými pozdravy

Sandra Schwarzenberger, MBA
QMB


