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Geachte arts / geachte apotheker, 
 
Met deze brief willen wij u er van op de hoogte brengen dat er een probleem is vastgesteld met een recente 
software update voor het Model 2490C  CareLink™ Monitor. Een aantal van deze thuismonitors maakt mogelijk 
geen contact meer met het CareLink™ Netwerk via de traditionele (analoge) vaste telefoonverbinding. 
Volgens onze gegevens volgt u op dit moment een of meerdere patiënten met thuismonitors die deze update 
gehad hebben.  
 
Probleemomschrijving: 
Er is vastgesteld dat een recente software update werd uitgevoerd met foutieve telefoonnummer informatie, 
waarmee de thuismonitor contact probeert te maken met het CareLink Netwerk. Monitors die deze update 
hebben gekregen kunnen door deze fout mogelijk niet langer contact maken met het Carelink Netwerk. 
Hierdoor kan de data van het geïmplanteerde apparaat, inclusief CareAlerts, niet verstuurd worden aan het 
ziekenhuis en kunnen toekomstige software updates ook niet ontvangen worden.  
 
Thuismonitors die op dit moment een mobiele of internetverbinding maken (bijvoorbeeld WireX) om op het 
CareLink Netwerk te komen, hebben geen last van dit probleem. In bijlage A vindt u een lijst van betrokken 
serienummers. Deze lijst is gebaseerd op informatie die wij beschikbaar hadden op 7 maart 2016. 
 
Acties voor ziekenhuizen met patiënten die gebruik maken van een 2490C CareLink Monitor die betrokken is 
bij deze Veiligheidsinformatie: Wij adviseren om dit probleem op te lossen middels het aansluiten van een 
WireX Mobiele Adaptor of een WireT Ethernet Adaptor op de bestaande monitor van de patiënt. Deze adaptor 
zal de verbinding van de monitor met het CareLink Netwerk herstellen. 
 
• Voor WireX adaptors is het nodig dat patiënten hun monitor in een gebied plaatsen waar dekking van een 

mobiel netwerk is. 
• Voor WireT adaptors is het nodig dat de patiënt een internet verbinding heeft.  
 
Uw vertegenwoordiger kan u helpen om een WireX Mobiele Adaptor of WireT Ethernet Adaptor te bestellen, 
om aan de bestaande monitor van de patiënt aan te sluiten. 

 
 
 

N.V. Medtronic Belgium S.A. 
Burgemeester E. Demunterlaan 5 
5 Avenue du Bourgmestre E. Demunter 
Brussel 1090 Bruxelles 
België/Belgique 
 
Tel./Tél. +32 (0)2 456 0900 
Fax              +32 (0)2 460 2667 
www.medtronic.be 
 



In de tussentijd kan de programmer in het ziekenhuis worden gebruikt om het implantaat uit te lezen. 
 
Medtronic is gestopt met de distributie van deze software update  en heeft het Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG – AFMPS)  reeds op de hoogte gebracht. 
 
Wij streven ernaar u te allen tijde optimaal te informeren over de veiligheid en prestaties van onze producten, 
waarbij gebruikers- en patiëntveiligheid voorop staat. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs en zullen u alle 
nodige ondersteuning bieden. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat dit probleem mogelijk 
veroorzaakt. 
 
Indien u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met uw sales representative of met Medtronic Belgium  op 
telefoonnr.: 02-4560900. 
 
Hoogachtend, 
 
Medtronic Belgium 
 
  
 
Olivia Natens 
Country Director Belgium 
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Here is what you need to do if your type continues on more than one page: 
 
1. Put your cursor at the beginning of the type on the second page, then 
2. Go to the Page Layout menu above, and pull down on the Margins arrow to the last one that says 
Custom Margins 
3. Change your top margin to .5” instead of 3” 
4.  Pull down on the Apply to arrow at the bottom, and put it on This Point Forward, and hit OK 
 
This will start your type on all the pages from page two on at a margin of .5”. 
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