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Geachte dokter, 

 

 

Deze brief bevat belangrijke productinformatie over Boston Scientific AUTOGENTM DR ICD’s en CRT-D’s. Bij 

deze apparaten kan optioneel een rechtsventriculaire automatische drempel (RVAT - Right Ventricular 

Automatic Treshold) test worden uitgevoerd om de drempel voor RV-stimulatie te bepalen en de amplitude 

aan te passen in dagelijkse omstandigheden. Als de RVAT-testfunctie is ingeschakeld en er worden continu 

geluidssignalen gedetecteerd tijdens een kort RV-geluidsvenster na een atriale stimulatie, krijgt een patiënt 

mogelijk geen doeltreffende stimulatie-ondersteuning tot de RVAT-test is afgelopen (dus maximaal 20 

hartcycli). Tot op heden werd er één geval  van korte periodes van duizeligheid vermeld.. Opmerking: er is 

geen bijkomend risico voor patiënten bij wie de RVAT-functie is uitgeschakeld. 

 

Boston Scientific ontwikkelt een softwareoplossing die voorkomt dat dit apparaat zich zo gedraagt wanneer 

de RVAT-testfunctie is ingeschakeld. Na goedkeuring volgens de lokale regelgeving zal deze software-

oplossing worden geïmplementeerd via een niet-invasieve download vanaf de programmer. 

 

 

Aanbevelingen voor patiëntbeheer 

De RVAT-test kan worden gebruikt in het ziekenhuis om een automatische drempeltest uit te voeren 

(standaard ingeschakeld) of kan worden ingeschakeld voor ambulant gebruik (standaard niet ingeschakeld). 

Tot de implementatie van een software-oplossing, raadt Boston Scientific het volgende aan: 

1. Bij ambulante RVAT-tests raden we aan dat de RVAT-testfunctie niet wordt ingeschakeld in 

AUTOGEN DR ICD’s en CRT-D’s, vanwege het potentiële risico van hartstilstand tijdens de RVAT-test. 

Als de ambulante RVAT-testfunctie is ingeschakeld, raadt Boston Scientific aan de RVAT-functie zo 

snel mogelijk en binnen de drie maanden uit te schakelen. Om ervoor te zorgen dat de RVAT-

testfunctie niet is ingeschakeld voor ambulant gebruik: 

• Selecteer het tabblad SETTINGS (INSTELLINGEN) 

• Selecteer het tabblad SETTINGS SUMMARY (OVERZICHT INSTELLINGEN)  

• Selecteer in het gedeelte BRADY het pictogram NORMAL SETTINGS (NORMALE 

INSTELLINGEN) 

• Selecteer in het gedeelte PACING and SENSING (STIMULATIE en DETECTIE) de gewenste 

RV Amplitude voor stimulatie (selecteer niet Auto) 

• Zorg ervoor dat DAILY TREND (DAGELIJKSE TREND) niet is geselecteerd 

• Druk op PROGRAM (PROGRAMMEREN) om de geselecteerde stimulatie met vaste 

amplitude in te voeren. 

Raadpleeg de Bijlage voor een bijbehorende schermafbeelding van programmer en een uittreksel van 

een afgedrukt rapport dat kan helpen bepalen of de RVAT-testfunctie is ingeschakeld. 

 

2. Bij RVAT-tests in het ziekenhuis of aangevraagde tests, raden we aan dat artsen drempels handmatig 

testen en niet de automatische RVAT-test gebruiken. Selecteer Amplitude onder het veld Test Type 

(Type Test) (selecteer niet Auto Amplitude). Raadpleeg de bijlage voor een bijbehorende 

schermafbeelding van programmer.  
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Mogelijk betrokken modellen 

Alle AUTOGEN defibrillators hebben de RVAT-testfunctie. Als de RVAT-testfunctie is ingeschakeld in een 

AUTOGEN DR ICD of CRT-D apparaatmodel en er worden continu geluidssignalen gedetecteerd in een RV 

geluidsvenster na een atriale stimulatie, kan het apparaat worden beïnvloed door dit apparaatgedrag:  

 

 

 

 

 

 

Er is een online zoekhulpmiddel beschikbaar op www.bostonscientific.com/ppr-intl om te bepalen of een 

specifiek apparaat is betrokken bij een productwaarschuwing.  

 

AUTOGEN ICD’s met één kamer (VR-modellen) hebben dit gedrag nog niet vertoond. De linksventriculaire 

automatische drempel-test (LVAT) (voor AUTOGEN CRT-D’s) en de rechtsatriale automatische drempel-test 

(RAAT) (voor AUTOGEN CRT-D’s en ICD’s met dubbele kamer) vertonen dit gedrag niet en werken zoals 

bedoeld. Daarnaast werken de pacemakers en CRT-P modellen van Boston Scientific met een vergelijkbare 

automatische stimulatietestfunctie zoals bedoeld en vertonen deze apparaten dit gedrag niet. 

 

Extra informatie 

Wij blijven gedetailleerde, bijgewerkte productprestatie-informatie bijsluiten bij ons Product Performance 

Report dat ieder kwartaal gepubliceerd wordt op www.bostonscientific.com/ppr-intl. 

 

Boston Scientific is zich bewust van de impact van deze mededeling voor zowel u als uw patiënten en wil u 

eraan herinneren dat de veiligheid van de patiënt onze eerste zorg blijft. Indien u verdere vragen hebt met 

betrekking tot deze mededeling of klinische gevolgen wilt melden, neem dan contact op met uw Boston 

Scientific-vertegenwoordiger of de technische dienst. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Ivan Jansen     Linda van Bezouwen-Geurten 

Xxxxxxx      BeNeLux Quality Assurance 

  

  

Apparatuurlijn Modelnummers  

AUTOGEN CRT-D  G172 / G173 / G175 / G177 / G179 

AUTOGEN DR ICD D046 / D047 / D176 / D177 
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Bijlage 

 
Om ervoor te zorgen dat de RVAT-testfunctie niet is ingeschakeld voor ambulant gebruik:  

 

 
 

 
Bepaal op een afgedrukt rapport (in het gedeelte Instellingen) of de RVAT-testfunctie is ingeschakeld 

door de RV-stimulatie-output te bekijken voor: “Auto” of “Trend” 

 
 

 
 
Om ervoor te zorgen dat de RVAT-testfunctie niet is ingeschakeld voor gebruik in het ziekenhuis: 

 

 
 

 

Selecteer NIET  

Selecteer NIET  

Selecteer een vaste 
uitvoer die de 

stimulatiedrempel 

Selecteer NIET  

Selecteer amplitude   

“Auto” of “Trend” geeft aan dat 
de RVAT-testfunctie is 


