
 
 

 
 

 

Urgent veiligheidsbulletin 

 
Naam van het betrokken product:  Direct Flow Medical® transkatheter-aortaklepsysteem 
FSCA-code:     EU-072016-001 
Type actie:  Verduidelijking van de drukgrenzen voor het Direct Flow 

Medical® transkatheter-aortaklepsysteem 
Datum: 19 juli 2016 

Ter attentie van: Klant van Direct Flow Medical  

Deze brief bevat belangrijke informatie die onmiddellijk uw aandacht vereist.  

Beschrijving 
van het 
probleem: 

Direct Flow Medical voert een corrigerende veiligheidsactie uit om extra nadruk te 
leggen op de oorspronkelijke inhoud van de gebruiksaanwijzing en om een fout in de 
gebruiksaanwijzing te corrigeren. 
 
1. Direct Flow Medical heeft vernomen dat er tijdens de positionering hogere 
vuldrukken worden toegepast dan in de gebruiksaanwijzing aangegeven (16 atm). 
Deze corrigerende veiligheidsactie dient om gebruikers eraan te herinneren om zich te 
houden aan de in de gebruiksaanwijzing aangegeven drukgrenzen en om gedurende de 
ingreep 16 atm niet te overschrijden. 
 
2. Volgens de gebruiksaanwijzing is 12–16 atm toegestaan na de wisselprocedure.  Deze 
corrigerende veiligheidsactie dient om gebruikers op de hoogte te brengen dat de druk 
van het wisselsysteem op 12 atm moet worden ingesteld, en niet hoger, voordat de 
positiedraden worden losgekoppeld.   
 
Als deze vereisten m.b.t. de druk niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot verlies 
van de druk in de bioprothese en kan de patiënt worden blootgesteld aan polymeer.  
Dit kan leiden tot een instabiele hemodynamiek van de patiënt en zou een tweede 
medische interventie, waaronder een chirurgische ingreep, noodzakelijk kunnen maken. 

Door de 
gebruiker te 
ondernemen 
actie: 

1. Houd u aan de drukgrenzen in de gebruiksaanwijzing. Op geen enkel moment 
tijdens de ingreep mag de druk hoger zijn dan 16 atm.  Conform de 
gebruiksaanwijzing voor PL 9089 rev. M, paragraaf 10.4, stap 4: 'De bioprothese 
positioneren', 'Vul de aortaring met het vulapparaat met RES tot 12–16 atm om 
de positie te controleren. NB: De druk in de bioprothese mag niet hoger zijn 
dan 16 atm.' 

2. Verlaag de druk in het wisselsysteem tot 12 atm en sluit kraantje 2 vervolgens 
aan het einde van de uitwisseling van het polymeer (wanneer de plunjers de lijn 
op het wisselsysteem bereiken).  Zorg dat de druk stabiel is op 12 atm voordat u 
de positiedraden loskoppelt. 

3. Vul het bijgesloten antwoordformulier in en stuur het binnen 10 dagen terug 
zodat wij er zeker van zijn dat u deze belangrijke communicatie hebt 
ontvangen. 



 
 

 
 

VOORSTEL 
van Direct 
Flow 
Medical: 

1. Een medewerker van Direct Flow Medical zal een training geven om vóór het 
volgende klinische gebruik van het product de nadruk op deze handelingen te 
leggen.  

2. Direct Flow Medical is bezig met het bijwerken van de gebruiksaanwijzing. 

 

Dit bulletin moet worden gedeeld met alle personen in uw organisatie die hiervan op de hoogte dienen 

te zijn.  

De ondergetekende bevestigt dat deze kennisgeving aan de betreffende regelgevende instantie is 

verstrekt. 

Als u vragen hebt over deze brief, kan aanvullende informatie worden aangevraagd door een e-mail te 

sturen naar compliance@directflowmedical.com. 

Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor het ongemak dat dit voor u kan veroorzaken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Laura Nagel 
Vice President, Quality Assurance 
Direct Flow Medical, Inc. 
451 Aviation Blvd., Suite 107A 
Santa Rosa, CA 95403, VS 
Tel.: +1.949.707.0010, doorkiesnr. 321 
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Antwoordformulier 

 
Naam van het betrokken product:  Direct Flow Medical® transkatheter-aortaklepsysteem 
FSCA-code:     EU-072016-001 
Type actie:  Verduidelijking van de drukgrenzen voor het Direct Flow 

Medical® transkatheter-aortaklepsysteem 
 
 

Kruis het betreffende vakje hieronder aan: 
 

Ik heb de informatie in de bijgaande kennisgeving van Direct Flow Medical gelezen. Alle 
betreffende medewerkers in het hieronder vermelde ziekenhuis/de hieronder vermelde kliniek 
zijn van de inhoud ervan op de hoogte gebracht. 
 
 

Ziekenhuis/kliniek:   _____________________      
 

Handtekening: __________________          Datum:  _________________________ 
 
Naam: _________________________         Functie:   ________________________ 
 
Telefoon: ______________________           E-mail: __________________________ 
 
 
Per fax of e-mail terugsturen naar: 
 Direct Flow Medical, Inc.  
 Attn: Compliance  
 E-mail: compliance@directflowmedical.com 
 Fax: +1 (707) 576-0430 
 
Vermeld 'EU-072016-001- July 2016' in het onderwerpveld van de e-mail.  
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