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Handelsnaam betrokken product: Sydney IVF PVP  
Fabrikant: William A. Cook Australia Pty Ltd 
Referentienummer Cook: 2015FA0006  
Soort maatregel: Corrigerende maatregel in verband met de gebruiksveiligheid  (Field Safety Corrective 
Action - FSCA) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Datum: 10 oktober 2015 
 
Opgelet: Risicomanagement/recall procedure 
 
Details over de betreffende medische hulpmiddelen: 
 
Productnaam: Sydney IVF PVP  
 
Productcode: K-SIPV-200-5 
 
Batchnummers: Hoofdbatchnummer M0615061Z, sub-batchnummers S19470, S19531, S19246, 
S19305 en S19382  
 

Beschrijving van het probleem: 
William A. Cook Australia Pty Ltd stelt u hierbij  op de hoogte  van een recall van Sydney IVF PVP, 
verstrekt als een set van 5 flesjes (K-SIPV-200-5), met hoofdbatchnummer M0615061Z en sub-
batchnummers S19470, S19531, S19246, S19305 en S19382.   
 
De batch wordt teruggeroepen omdat is aangetoond dat tijdens de produktie te veel water is toegevoegd 
waardoor het product is verdund en niet conform de specificaties..  De batch voldoet aan alle 
vrijgavespecificaties, inclusief Mouse Embryo Assay. De verdunning resulteert echter in een verlies van 
viscositeit en zorgt voor een hypo-osmotische omgeving voor de spermacellen. Hierdoor kan het voor de 
embryoloog lastig zijn de spermacellen te vangen en kan de staart van de spermacel opzwellen, 
waardoor deze onbruikbaar wordt of minder effectief bij het bevruchten van de eicel. Het is mogelijk dat 
patiënten aanvullende gamete collectie  moeten  ondergaan.  
 
Uit onze gegevens is gebleken dat uw instelling producten heeft ontvangen die onder deze corrigerende 
maatregel vallen. 
 
Advies aan de gebruiker over te nemen maatregelen: 

1. Bekijk de meegestuurde lijst met betrokken producten en batchnummers die naar uw account zijn 
verstuurd en vernietig eventuele betrokken producten die u nog in voorraad hebt. 
 

2. Vul het bijgevoegde antwoordformulier in en stuur dit via e-mail 
aan European.Complaints@CookMedical.com of per fax via +353 61 334441 aan Cook Medical, 
ter attentie van European Customer Quality Assurance. 
 

3. Meld alle nadelige gevolgen aan Cook Medical Customer Relations door contact op te nemen 
met onze klantenservice (Customer Services Department). 
 

U wordt gecrediteerd voor de vernietigde producten.  
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Cook Australia betreurt het eventuele ongemak voor uw kliniek. U kunt erop vertrouwen dat we gepaste 
maatregelen zullen treffen om herhaling van dit probleem te voorkomen. 
 
 
 
 
Verzending van deze veiligheidsmededeling (Field Safety Notice - FSN):  
 
Deze kennisgeving moet worden doorgegeven aan iedereen binnen uw organisatie die hiervan op de 
hoogte moet zijn en aan elke organisatie waaraan de desbetreffende hulpmiddelen zijn doorgezonden.  
 
Geef deze kennisgeving door aan andere organisaties waarop deze actie van invloed is.  
 
Om de effectiviteit van de corrigerende maatregel te waarborgen, verzoeken wij u deze kennisgeving en 
de te nemen maatregelen gedurende een aangewezen periode te blijven opvolgen. 
 
Contactpersoon voor referentie: 
   
Sinead Burke 
Directeur Regelgeving 
COOK Medical Europe  
O’Halloran Road, National Technology Park, Limerick, IRELAND  
 
Of  
 
Annemarie Beglin  
Manager kwaliteitscontrole 
COOK Medical Europe  
O’Halloran Road, National Technology Park, Limerick, IRELAND  
 
Mocht u nog vragen hebben, gelieve ons te contacteren  via e-
mail European.Complaints@CookMedical.com of  telefoon +353 61 334440).  
 
We bevestigen dat deze kennisgeving is gemeld aan de desbetreffende regelgevende instantie.  
 
Handtekening 

 
Annemarie Beglin 
Manager kwaliteitscontrole 
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ANTWOORDFORMULIER CORRIGERENDE MAATREGEL 

GEBRUIKSVEILIGHEID  
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Referentienr. veiligheidsmaatregel: 2015FA0006  
 
Betreffende product: Sydney IVF PVP / K-SIPV-200-5      
 
Vermeld de volgende informatie:  
 

Klantnummer (zoals aangegeven op de bijgevoegde productlijst):___________________ 
 
Naam klant:  ____________________________________________________ 
 
Adres: ____________________________________________________ 
 
Postcode, plaats: _____________________________________________________ 
 
Ingevuld door: _____________________________________________________ 
 
Afdeling: ______________________________________________________ 
 
Telefoonnummer:  ______________________________________________________ 

(In drukletters a.u.b.) 
 

 
Gelieve aan te duiden wat voor u van toepassing is: 
 

      We hebben geen van de betreffende producten meer in voorraad 
 

      Onze resterende voorraad is vernietigd, zie details in onderstaande lijst 
 
 
Distributeurs: 
Zijn uw klanten op de hoogte gebracht van deze corrigerende maatregel in verband met de veiligheid in 

het veld?        Ja  Nee 
 

   We hebben geen van de betreffende producten nog in voorraad 
 

      We onze resterende voorraad vernietigd, zie details in onderstaande lijst 
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Geef hieronder het batchnummer van het product en per verpakking het gebruikte en vernietigde aantal: 
 

Batchnummer product Aantal gebruikt Aantal vernietigd 

 ______ set van 5 flesjes (voor 
volledig opgebruikte 
verpakkingen) 
 
______ flesjes (voor gedeeltelijk 
opgebruikte verpakkingen) 

______ set van 5 flesjes (voor volledig 
opgebruikte verpakkingen) 
 
______ flesjes (voor gedeeltelijk 
opgebruikte verpakkingen) 
 

 ______ set van 5 flesjes (voor 
volledig opgebruikte 
verpakkingen) 
 
______ flesjes (voor gedeeltelijk 
opgebruikte verpakkingen) 

______ set van 5 flesjes (voor volledig 
opgebruikte verpakkingen) 
 
______ flesjes (voor gedeeltelijk 
opgebruikte verpakkingen) 
 

 ______ set van 5 flesjes (voor 
volledig opgebruikte 
verpakkingen) 
 
______ flesjes (voor gedeeltelijk 
opgebruikte verpakkingen) 

______ set van 5 flesjes (voor volledig 
opgebruikte verpakkingen) 
 
______ flesjes (voor gedeeltelijk 
opgebruikte verpakkingen) 
 

 ______ set van 5 flesjes (voor 
volledig opgebruikte 
verpakkingen) 
 
______ flesjes (voor gedeeltelijk 
opgebruikte verpakkingen) 

______ set van 5 flesjes (voor volledig 
opgebruikte verpakkingen) 
 
______ flesjes (voor gedeeltelijk 
opgebruikte verpakkingen) 
 

 ______ set van 5 flesjes (voor 
volledig opgebruikte 
verpakkingen) 
 
______ flesjes (voor gedeeltelijk 
opgebruikte verpakkingen) 

______ set van 5 flesjes (voor volledig 
opgebruikte verpakkingen) 
 
______ flesjes (voor gedeeltelijk 
opgebruikte verpakkingen) 
 

 ______ set van 5 flesjes (voor 
volledig opgebruikte 
verpakkingen) 
 
______ flesjes (voor gedeeltelijk 
opgebruikte verpakkingen) 

______ set van 5 flesjes (voor volledig 
opgebruikte verpakkingen) 
 
______ flesjes (voor gedeeltelijk 
opgebruikte verpakkingen) 
 

 ______ set van 5 flesjes (voor 
volledig opgebruikte 
verpakkingen) 
 
______ flesjes (voor gedeeltelijk 
opgebruikte verpakkingen) 

______ set van 5 flesjes (voor volledig 
opgebruikte verpakkingen) 
 
______ flesjes (voor gedeeltelijk 
opgebruikte verpakkingen) 
 

 ______ set van 5 flesjes (voor 
volledig opgebruikte 
verpakkingen) 
 
______ flesjes (voor gedeeltelijk 
opgebruikte verpakkingen) 

______ set van 5 flesjes (voor volledig 
opgebruikte verpakkingen) 
 
______ flesjes (voor gedeeltelijk 
opgebruikte verpakkingen) 
 

 
Ondertekend: __________________________________________ Datum: __________________ 
 
 
 
Gelieve het ingevulde antwoordformulier terug te sturen via e-mail naar 
European.Complaints@cookmedical.com of via fax op het nummer + 353 61 334441. 
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