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Maart 2017  
 
Medtronic referentie : FA759 
 
Geachte Arts,  
 
U ontvangt deze brief om u te informeren over een vrijwillige terugroep actie van de  niet gebruikte Medtronic 
StrataMR™ instelbare kleppen & shunt-systemen voor hersentherapie.   
 
Volgens ons traceability systeem heeft u één of meerdere producten van Medtronic ontvangen die onder deze 
vrijwillige  terugroep actie vallen. De Medtronic producten  kunnen in enkele gevallen een verhoogde weerstand en 
verslechterde doorstroming van  cerebrospinaalvocht (CSF) tot gevolg hebben.   
Deze situatie kan ontstaan als de kleppositie is veranderd naar een bepaalde positie die dan een hogere weerstand tot 
gevolg heeft.  De verhoogde doorstroom weerstand is een gevolg van de MRI  weerstandknop op de bodem van het 
klep-rotor mechanisme wanneer deze bovenop de MRI weestandsranden wordt geplaatst , in plaats van op één van de 
drukposities in de rotorbehuizing. (zie Figuur 1 & 2).  Deze situatie kan alleen ontstaan tijdens het veranderen van de  
kleppositie.  
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Figuur 2 
Voorbeeld van een  Incorrecte 

rotor oriëntatie  

Figuur 1 
Voorbeeld van een correcte 

rotor oriëntatie.  
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Als de  StrataMR™ klep   in  een positie  staat zoals aangegeven in  Figuur 2, dan kan er een doorstroming ontstaan die 
ongeveer tweemaal zo groot is als de hoogste StrataMR’s prestatieniveauinstelling van 2.5, welke kan leiden tot  te 
geringe afvoer van het cerebrospinaalvocht (CSF). Deze situatie kan resulteren in ongewenste gezondheidsklachten 
zoals: hoofdpijn, misselijkheid, overgeven of  verdoving.  Indien dit niet wordt behandeld kan dit coma of de dood tot 
gevolg hebben.  
Ons intern onderzoek gaf aan dat het aantal StrataMR™ klachten gerelateerd aan een incorrecte afvoer van CSF 
verhoogd zijn in de maand Januari 2017. Door deze verhoging is de klachten incidentie 1.45% van het totaal aantal 
gedistribueerde producten sinds November 2015; 1,1% van de totaal gedistribueerde producten resulteerde in een her-
operatie. We hebben geen rapporten ontvangen over overlijden van patiënten.   
 
De incorrecte klep rotor oriëntatie/positie (Figuur 2) kan worden veroorzaakt door een verplaatsing of verkeerde 
positie van de StrataMR™ “Plaatsbepalingshulpstuk”, ten opzichte van het klepmechanisme.     
 
Onderstaande afbeeldingen zijn voorbeelden van een juiste en onjuiste positionering en centrering en zijn in deze brief 
opgenomen om u als arts te helpen om de klep positie correct in te stellen.  
 
Figuur 3 is een illustratie van een correcte techniek .  Figuren 4, 5, & 6 zijn een illustratie van incorrecte 
positionering en centrering welke vermeden moet worden.  
 

      
 
 
 
 

 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 

Figuur 3 
Correct  

Juiste positionering en juiste 
centrering van 

“plaatsbepalingshulpstuk” en 
klep mechanisme 

Figuur 4 
Incorrect  

Slechte positionering , maar 
juiste centrering van 

“plaatsbepalingshulpstuk” en 
klep mechanisme 

Figuur 5 
Incorrect  

Juiste positionering maar 
slechte centrering van 

“plaatsbepalingshulpstuk” en  
klep mechanisme 

 Figuur 6 
Incorrect  

Juiste positionering, slechte 
centrering van 

“plaatsbepalingshulpstuk” en  

klep mechanisme 
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Bij een juiste afstelling van het StrataMR instelbare klep systeem, is het belangrijk om op te merken dat indien de 
drukniveau-instellingen van de klep nauwkeurig zijn gecentreerd en uitgelijnd,gebruik makend van de juiste techniek 
zoals in de handleiding beschreven (zie ook Figuur 3 en Addendum A), de MRI resistente ‘sleutel’ op het juiste 
drukniveau zal worden  ingesteld. 
 
 
 Medtronic vraagt u het volgende te ondernemen:  
 

1. Identificeer en plaats alle niet gebruikte producten die in uw voorraad aanwezig zijn in quarantaine. 
 

2. Retourneer alle niet gebruikte producten aan Medtronic. Uw Medtronic vertegenwoordiger zal u assisteren met 
de retourzending en indien nodig met vervangende producten.  
 

3. Indien de betrokken producten zijn geïmplanteerd dan vragen we u de instructies over de drukafstelling 
nauwkeurig te volgen zodat de patiënt de optimale behandeling krijgt.  

 
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG – AFMPS)  is op de hoogte gebracht 
van deze communicatie. 
 
Wij verzoeken u deze informatie te delen met andere belanghebbenden in uw organisatie. Indien een getroffen 
product is verstuurd naar een andere vestiging van uw instelling, gelieve deze informatie naar deze vestiging door te 
sturen en eventueel te assisteren met het retourneren van getroffen producten. 
 
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, gelieve dan  contact op te nemen met uw sales representative. 
 
Hoogachtend, 
 
NV Medtronic Belgium SA 
 
 
 
 

Olivia Natens 
Country Director Belgium 

 
LET’S TAKE HEALTHCARE 
FURTHER, TOGETHER 
 
 
Bijlage: Addendum A (Uittreksel van de handleiding)  
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Addendum A 
 
 

 
Om ervoor te zorgen dat de klep juist is afgesteld, is het zeer belangrijk om na te gaan dat het 
plaatsbepalingshulpstuk op de juiste wijze is gecentreerd boven  het magnetische klepmechanisme en is uitgelijnd 
met de richting van de CSV flow. De volgende tekst komt uit de Nederlandstalige gebruiksaanwijziging (IFU) en dient 
om de arts te helpen met de juiste techniek om de gewenste druk-/prestatieniveau-instellingen te bekomen.   
 
Waarschuwingen: De StrataMR klep is ontworpen met vijf “wells” die met verhoogde wanden van elkaar zijn 
gescheiden. Het klepmechanisme moet zich binnen deze wells bevinden om de beoogde drukflowprestaties te kunnen 
behalen, anders kan onvoldoende drainage optreden, wat kan leiden tot complicaties bij de patient. 
 
De StrataMR bijstellingshulpstukken zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door gekwalificeerd personeel. Zorg ervoor 
dat gebruikers voorafgaand over voldoende kennis beschikken om verkeerd gebruik te voorkomen. 
 
De StrataMR klep is ontworpen met vijf wells die met verhoogde wanden van elkaar zijn gescheiden. Het 
klepmechanisme moet zich binnen deze wells bevinden om de beoogde drukflowprestaties te kunnen behalen, anders 
kan onvoldoende drainage optreden, wat kan leiden tot  complicaties bij de patient. 
Het wordt ten strengste aangeraden het oorspronkelijke prestatieniveau van de StrataMR klep niet meer dan één 
prestatieniveau per 24 uur te wijzigen. Gedurende deze periode, na de bijstelling dient de klinische toestand van de 
patiënt zorgvuldig te worden gemonitord. 
Het plaatsbepalingshulpstuk positioneren na implantatie. 
 
Waarschuwing: het indicatorhulpstuk kan onjuiste aflezingen van de prestatieniveau-instelling weergeven als het 
hulpstuk niet uitgelijnd is met de richting van de CSV-flow en niet  gecentreerd is  boven het magnetische 
klepmechanisme. 
 
1. Plaats de patient uit de buurt van grote metalen voorwerpen, zodat de geïmplanteerde klep gemakkelijk te 

bereiken is. De patient mag staan of op de rug liggen. 
 
2. Palpeer de implantatieplaats van de klep om de locatie van de klep en het klepreservoir vast te stellen. Het 

magnetische klepmechanisme bevindt zich naast en stroomafwaarts van het klepreservoir.(figuur 5a en 5b). 
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3. Plaats het plaatsbepalingshulpstuk zodanig boven de klep dat de rode flowrichtingspijl is uitgelijnd met de 
richting van de CSV-flow door de klep, en is gecentreerd boven het magnetische klepmechanisme (figuur 6a 
and 6b). 

 
 

4. Controleer of de uitlijningszone van het plaatsbepalingshulpstuk is gecentreerd boven het klepmechanisme 
(van harde kunststof) en niet boven de klepreservoirkoepel (figuur 7). 

 

 
 
Het is belangijk om aan te geven dat de bovenvermelde instructie een extract is van de officiële gebruiksaanwijzing 
(IFU) van de  “StrataMR™ bijstellingshulpstukken”. Gelieve de officiele gebruiksaanwijzing (IFU) “StrataMR™ 
bijstellingshulpstukken” te raadplegen voor de volledige instructies.    
 
 
 


