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Dringende veiligheidsmededeling 

 

Betrokken product: BIRMINGHAM HIP™ Modular Head, monoblock-versie 

FSCA-referentie: R-2015-24 

FSCA-actie:  Adviserende kennisgeving 

Details van betrokken product: Zie hieronder 

 

Weledelgeleerde heer/vrouwe, 

 

Deze brief is bedoeld om u te informeren over een vrijwillige FSCA (Field Safety Corrective Action, corrigerende 

veiligheidsactie) met betrekking tot de BIRMINGHAM HIP™ Modular Head, monoblock-versie (monoblock 

BHMH), gefabriceerd door Smith & Nephew Orthopaedics Ltd., Leamington Spa, Verenigd Koninkrijk. Deze FSCA 

betreft een update over de actuele prestaties van de monoblock BHMH bij patiënten bij wie het hulpmiddel al is 

geïmplanteerd, en vormt een aanvulling op de meest recente actie die met betrekking tot de manchetversie van 

de BIRMINGHAM HIP™ Modular Head (BHMH met manchet) is ondernomen in maart 2015 (R-2015-02). Let op: 

deze veiligheidsactie geldt niet voor het BIRMINGHAM HIP™ Resurfacing System. 

 

Achtergrond 

Overeenkomstig verplichtingen in het kader van postmarketingsurveillance controleert Smith & Nephew 

voortdurend de prestaties van zijn producten. 

 

Met de introductie van de BHMH met manchet in 2006 werd de productie van de monoblock BHMH in 2008 

stopgezet. 

 

In 2012 heeft Smith & Nephew uit voorzorg de gebruiksaanwijzing voor de BHMH met manchet vrijwillig 

aangepast (FSCA-referentie C1214). De monoblock BHMH was op dat moment niet langer in de handel 

verkrijgbaar. Halverwege 2014 is de BHMH met manchet vervolgens om commerciële redenen geleidelijk uit 

productie genomen. In maart 2015 heeft Smith & Nephew zijn klanten een adviserende kennisgeving (R-2015-

02) gestuurd met de waarschuwing dat patiënten bij wie de BHMH met manchet is geïmplanteerd, mogelijk een 

groter risico op een revisieoperatie lopen. 

 

Na de recente veiligheidsactie met betrekking tot de BHMH met manchet heeft Smith & Nephew een 

uitgebreide evaluatie van de prestaties van de monoblock BHMH uitgevoerd. Op grond van analyse van deze 

gegevens is Smith & Nephew van oordeel dat patiënten bij wie de monoblock BHMH is geïmplanteerd, een 

groter risico op een revisieoperatie lopen. Daarom heeft het bedrijf besloten zijn klanten een adviserende 

kennisgeving te sturen. 

  

Deze FSCA is aangemeld bij de relevante bevoegde instanties. 
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Context en redenen voor deze FSCA 

Tijdens de continue postmarketingsurveillance heeft Smith & Nephew opgemerkt dat in de National Joint 

Replacement Registry-gegevens van de Australian Orthopaedic Association voor de monoblock BHMH, 

geraadpleegd in augustus 2015, het patiënt-tijdincidentiecijfer gelijk is aan: 

 

 1,28 (95% BI: 1,09; 1,50) revisies per 100 geobserveerde componentjaren, wat 63% hoger is dan het 
totale klassegemiddelde voor conventionele totale heupartroplastiek van 0,81 (95% CI: 0,79; 0,82). 

 

Daarnaast laten gegevens die in juli 2015 in de online Supplier Feedback-service van de National Joint Registry 

voor Engeland, Wales en Noord-Ierland zijn geladen, een Kaplan-Meier-schatting van het revisierisico zien van: 

 

 6,2% (95% BI: 6,19; 6,21) na zes jaar, 75% hoger dan het klassegemiddelde voor alle ongecementeerde 
THA’s van 4,67% (95% BI: 4,54; 4,80). 

 
Dit risico op revisie is hoger dan de Britse National Institute Health and Care Excellence (NICE)-benchmark 
(Technology Appraisal 304, februari 2014). 
 

In een prospectief, in één centrum uitgevoerd klinisch onderzoek, waarin een cohort van 105 totale 

heupvervangingen met monoblock BHMH-hulpmiddelen en ongecementeerde SYNERGY™-femurstelen werd 

gevolgd, waren de concentraties kobaltionen in volbloed bij 15 heupen (14,3%) hoger dan 7 µg/l. In peer 

reviewed literatuur is beschreven dat een sterkere verhoging van kobaltionen dan van chroomionen in het bloed 

van THA-ontvangers een verschijnsel is waarvan wordt aangenomen dat het verband houdt met invretende 

corrosie van de conische uiteinden. Conuscorrosie is in de recente literatuur veel besproken en al enige tijd is 

bekend dat deze corrosie voorkomt bij bepaalde THA-systemen. Dit onderzoek wijst erop dat er sprake is van 

een mogelijk verhoogd risico op invretende corrosie en versnelde afgifte van metaaldébris op het raakvlak van 

het conische uiteinde tussen de steel en de kop. 

 

Informatie met betrekking tot de patiëntveiligheid 

We bevelen aan dat artsen zich bij de follow-up van patiënten die een THA hebben ondergaan, aan hun 

standaardprotocol houden. Patiënten kunnen zich presenteren met pijn en beperkte mobiliteit, wat mogelijk kan 

leiden tot een groter risico op een revisieoperatie. Bij patiënten die last krijgen van symptomen als pijn, zwelling, 

opgezette slijmbeurzen, pseudotumoren, weefselmassa’s, vochtophoping, lokale ophoping van overmatige 

metaaldeeltjes of overgevoeligheid voor metaal, kan een revisieoperatie noodzakelijk zijn, met de bijbehorende 

risico’s en de kans op functievermindering. De noodzaak van extra follow-up, inclusief de noodzaak van 

diagnostische beeldvorming en bloedonderzoek, dient per geval te worden vastgesteld na een gedetailleerde 

beoordeling van de klinische omstandigheden van de patiënt. 

 

In bepaalde jurisdicties hebben orthopedische verenigingen of bevoegde instanties protocollen voor de follow-

up van MoM-patiënten aanbevolen, afhankelijk van het type hulpmiddel en de klinische presentatie. Deze 

protocollen kunnen de screening van zowel symptomatische als asymptomatische patiënten inhouden. 

 

Door de gebruiker te ondernemen acties 

1. Vul het retourformulier in en stuur het op naar de nationale vertegenwoordiger/distributeur van Smith 
& Nephew om ontvangst van deze veiligheidsmededeling te bevestigen. 

2. Geef deze veiligheidsinformatie door aan iedereen binnen uw organisatie die ervan op de hoogte moet 
zijn. 

3. Blijf gedurende enige tijd de aandacht op deze mededeling en de daaruit voortvloeiende actie vestigen; 
op die wijze wordt de effectiviteit van de corrigerende actie gewaarborgd. 

Betrokken producten 
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Deze FSCA is van toepassing op de volgende producten: 

 

Productbeschrijving Catalogusnummers Partijen 

BIRMINGHAM HIP™ Modular Head 

38MM~58MM 

74121238, 74121242, 74121246, 74121250, 

74121254, 74121258, 74121338, 74121342, 

74121346, 74121350, 74121354, 74121358, 

74121438, 74121442, 74121446, 74121450, 

74121454, 74121458, 74121538, 74121542, 

74121546, 74121550, 74121554, 74121558  

Alle partijen 

 

Smith & Nephew verplicht zich ertoe uitsluitend producten te leveren die aan de hoogste kwaliteitsnormen 

voldoen en ondersteuning te geven aan chirurgen die deze producten gebruiken. 

 

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Bill Aubrey op het telefoonnummer +44 7983 598299 of via het 

e-mailadres fieldactions@smith-nephew.com. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Andy Weymann, MD 

Chief Medical Officer 

Advance Surgical Devices Division 

Smith & Nephew 

 

 

 

Contactgegevens dochteronderneming/distributeur 

 

 

 

 

 

Retourformulier 
Vul dit formulier a.u.b. in en stuur het naar bovengenoemd adres om te voorkomen dat u herhalingsverzoeken ontvangt. 

 Wij bevestigen dat wij deze veiligheidsmededeling hebben ontvangen. 

Instelling:  Referentie: R-2015-24 

Naam:  Datum/handtekening:   
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


