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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSKENNISGEVING 
 

Commerciële benaming: Strattice™ Reconstructive Tissue Matrix 
FSCA-identificatiecode: EVAL-2015-002 
Type actie: veiligheidskennisgeving 
 

 
Datum: 23 juni 2015 
Ter attentie van: de behandelaar/chirurg 
 
Details van betrokken product: 
Strattice™ Reconstructive Tissue Matrix (Strattice TM), een chirurgische mesh op basis van 
varkenshuid.   
 
Het product is geïndiceerd voor het versterken of de reparatie van weke delen bij onder meer 
reconstructie bij hernia's en borstreconstructie.  Deze kennisgeving heeft alleen betrekking op 
het gebruik van het product bij borstreconstructie. 
 
Beschrijving van het probleem: 
LifeCell Corporation (LifeCell) is onlangs op de hoogte gebracht van ernstige bijwerkingen bij 
bepaalde borstreconstructieprocedures waarin gebruik werd gemaakt van Strattice TM. De 
gemelde ernstige bijwerkingen waren niet het gevolg van een tekortkoming of defect in de 
Strattice chirurgische mesh, maar houden verband met een onjuiste chirurgische 
borstreconstructietechniek.   
 

De bijwerkingen werden gemeld tijdens een klinische postmarketingstudie in Frankrijk en 
bestonden in veel voorkomende complicaties bij borstreconstructieoperaties zoals infectie, 
dehiscentie, seroom of lokale ontstekingsreactie.  De frequentie van de waargenomen 
complicaties is in lijn met tekenen van een slechte chirurgische techniek, die wordt gekenmerkt 
door directe implantaatreconstructieprocedures bij patiënten bij wie de huidflappen als dun 
en/of ischemisch werden beschreven, en patiënten die onjuiste postoperatieve zorg kregen.  
 
LifeCell is bezig met het implementeren van aanvullingen op de gebruiksaanwijzing van het 
product met betrekking tot patiëntselectie, operatietechniek en postoperatief management. In 
afwachting van de nieuwe gebruiksaanwijzing dienen chirurgen die het product voor 
borstreconstructie gebruiken, naast de aanwijzingen in de huidige gebruiksaanwijzing de 
instructies in deze veiligheidskennisgeving te volgen. 
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Door de gebruiker te ondernemen actie: 
Patiëntselectie: maak een zorgvuldige afweging van de voordelen en risico’s van het uitvoeren 
van een borstreconstructie met een implantaat waarbij gebruik wordt gemaakt van Strattice 
TM voor patiënten met significante comorbiditeiten. Er is een verhoogd risico op 
postoperatieve wondcomplicaties die samenhangen met obesitas, roken, diabetes, 
immunosuppressie, ondervoeding, slechte weefseloxygenatie (zoals bij COPD) en pre- of 
postoperatieve bestraling van de borst. Clinici dienen voorzichtigheid te betrachten bij deze 
groep patiënten. 
  
Intra-operatieve techniek: controleer zorgvuldig of de huidflappen van de mastectomie een 
goede doorbloeding hebben alvorens een borstreconstructie met behulp van Strattice TM uit te 
voeren. Indien er voldoende gezonde huid aanwezig is na de mastectomie bij de patiënt, 
hebben chirurgen de keuze om een directe implantaatreconstructie uit te voeren of een reeks 
procedures bestaande uit 2 fasen (expander en vervolgens het implantaat). 

 Voer geen directe implantaatreconstructie uit in geval van een slechte doorbloeding van 
de huidflappen, als de sluiting van de huid onder overmatige spanning staat of als het 
borstimplantaat een te grote omvang heeft (>500 ml).  

 Alle huid in de huidflappen van de mastectomie die er ischemisch uitziet, moet worden 
uitgesneden. Daarnaast moet bij het sluiten van de huidflappen van de mastectomie 
overmatige spanning worden vermeden die eveneens kan bijdragen aan ischemie van 
de huidflap.   

 De ruimte die wordt gemaakt voor het implantaat/de expander, moet de 
implantaatexpander precies omsluiten, zodat er in de implantaatpocket geen ruimte 
overblijft waarin zich vloeistof kan ophopen.  De huidflappen moeten precies over de 
spier/Strattice-laag passen, zonder dat er huid overblijft en zonder overmatige 
spanning.   

 Er moeten drains worden aangebracht in de ruimte met het implantaat/de expander 
alsmede in de ruimte tussen de huidflap en de Strattice TM, om het risico op 
vloeistofophoping te verminderen.    

 Zoals bij elk chirurgisch implantaat moet een zorgvuldige steriele techniek worden 
gebruikt en moet contact van het implantaat met de huid van de patiënt tot een 
minimum worden beperkt. 

  
Postoperatieve zorg: de drains moeten blijven zitten tot het drainagevolume minder dan 20-
30 ml per 24 uur bedraagt.  Doorgaans worden de drains na 1 tot 2 weken verwijderd, maar dit 
moet worden afgestemd op de klinische omstandigheid en de hoeveelheid vocht die de drain 
produceert.   
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Behandel een eventuele vroege postoperatieve indicatie van huidflapischemie agressief door 
vroegtijdige excisie van het ischemische weefsel en spanningsloze sluiting van het weefsel.  Het 
kan noodzakelijk zijn het volume van de weefselexpander of het implantaat te verminderen om 
sluiting te vergemakkelijken.  
 
Vul het bijgesloten bevestigingsformulier voor corrigerende actie in verband met veiligheid in 
en stuur het terug naar LifeCell volgens de instructies op het formulier. 
 
Doorgeven van deze veiligheidskennisgeving: 
Deze veiligheidskennisgeving moet worden doorgegeven aan eenieder binnen uw organisatie 
die van de inhoud op de hoogte moet zijn of aan alle organisaties waaraan Strattice TM is 
overgedragen. 
 
Contactpersoon voor vragen: 
Mocht u nog vragen hebben of ergens niet zeker over zijn, neem dan contact op met de 
plaatselijke vertegenwoordiger van LifeCell of de Europese gevolmachtigde, KCI Medical 
Products, Ltd. (+44 (0)1202 654 112). 
 
LifeCell heeft de relevante regelgevende instanties in kennis gesteld van deze 
veiligheidskennisgeving. 
 
U kunt erop vertrouwen dat het handhaven van een hoge veiligheids- en kwaliteitsstandaard 
onze hoogste prioriteit heeft. Mocht u vragen hebben, neem dan direct contact met ons op aan 
de hand van de hierboven vermelde contactgegevens. 
 
 
Hoogachtend, 
 

 
 
Frances E. Harrison, RAC 
 
Vice President 
Regulatory Affairs, Quality Assurance & Tissue Services 
LifeCell Corporation 
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BEVESTIGINGSFORMULIER VOOR CORRIGERENDE ACTIE IN VERBAND MET VEILIGHEID 
 

DATUM 
 
NAAM 
ADRES 
 
 
 
FSCA-identificatiecode: EVAL-2015-002 
 
Beschrijving:  Strattice™ Reconstructive Tissue Matrix voor borstreconstructie 
 
Type actie: veiligheidskennisgeving 
 
Ik heb de kennisgeving van LifeCell Corporation van 23 juni 2015 ontvangen waarin wordt 
aangegeven dat er een corrigerende actie in verband met veiligheid is gestart voor het 
hierboven vermelde product. Ik heb de kennisgeving gelezen en begrepen en zal de hierin 
opgenomen instructies opvolgen. 
 
 
 
____________________________________   ______________________________ 
Handtekening       Datum 
 
 
____________________________________    
In blokletters 
 
 
 
 

Stuur dit formulier ondertekend en gedateerd naar contactlifecell@acelity.com (e-mail). 

mailto:contactlifecell@acelity.com

