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 Sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä potilaisiin tässä vaiheessa, sillä me odotamme 
että pyrkimyksemme kouluttaa lääkärit ja julkiset tiedotukset, varoittavat lopulta 
potilaat. Kuitenkin, koska ensisijainen tavoitteemme tällä turvallisuustiedotteella 
on potilasturvallisuus, voit itsenäisesti päättää otatko yhteyttä ASV-hoitolaitetta 
käyttäviin potilaisiin joilla on sydämen vajaatoimintaa, ja joiden epäilet olevan 
vaarassa. Anna potilaiden tietää että heidän paras tapansa toimia on ottaa 
yhteyttä omaan lääkäriin ja keskustella yksilöllisistä hoitosuunnitelmista.  
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