
 
 
 
 
 
 
 

 BELANGRIJKE INFORMATIE OVER MEDISCH HULPMIDDEL 
 

HeartMate 3™ Left Ventricular Assist System (steunhart)  
Catalogusnr. 106524INT – LVAS KIT, HM 3 

105581INT – Verpakte module uitstroom, HM3(INT)  
 
18 mei 2017 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Abbott heeft gevallen geconstateerd waarin de buigontlasting van de uitstroomcanule (OGBR – Outflow 
Graft Bend Relief) van het HeartMate 3 (HM3) Left Ventricular Assist System (LVAS) niet volledig en 
gelijkmatig is bevestigd aan de uitstroomcanule. Naar aanleiding daarvan is een interne beoordeling 
uitgevoerd van röntgenbeelden uit de U.S. MOMENTUM 3 IDE- en CAP-studies (Continuous Access 
Protocol), waarbij nog andere gevallen zijn ontdekt waarbij de OGBR niet goed was bevestigd.  
 
Hierbij informeren we u over de geactualiseerde aanbevelingen voor de begeleiding van patiënten en een 
nieuwe training om de OGBR-aansluittechniek, beschreven in de handleiding van de HM3 LVAS, 
nogmaals aan te bieden.  
 
Procentuele schatting OGBR-loslating 
We hebben wereldwijd 33 gevallen (circa 1,01%) geconstateerd waarbij de OGBR niet volledig en 
gelijkmatig was bevestigd aan de uitstroomcanule. Het gaat om de volgende specifieke percentages: 
 

• Commerciële distributie (buiten VS): Totaal aantal loslatingen: twee gemeld als klacht. Aantal 
buiten VS verspreid: 2083 (t/m feb. 2017) Percentage: (0,1%) 

• IDE (VS): Totaal aantal loslatingen: 28 (24 geconstateerd in het kader van Abbott-beoordeling 
van 448 röntgenbeelden, overige vier van studielocaties). 28/452 (6,20%) 

• CAP (VS): Totaal aantal loslatingen: 3 (2 geconstateerd in het kader van Abbott-evaluatie van 
75 röntgenbeelden, één van beoordeling röntgenbeeld door chirurg). 3/76 (3,95%) 

 
Klinische effecten  
De mogelijkheid bestaat dat er geen sprake is van symptomen door een OGBR die niet volledig en 
gelijkmatig is aangesloten. Er bestaat echter een mogelijkheid dat: (1) de uitstroomcanule knikt, met als 
gevolg verlaagde doorstroming die mogelijk leidt tot symptomen van hartfalen en heroperatie; of (2) dat er 
mechanische slijtage van de uitstroomcanule optreedt, met als gevolg intrapericardiale bloeding die 
mogelijk een hemodynamische complicatie veroorzaakt en een spoedoperatie vereist.  
 
Zie de waarschuwing in Bijlage A. 
 
Training 
Het buitendienstteam en klinisch specialisten voor Mechanical Circulatory Support (MCS) van Abbott 
zullen tijd inplannen om trainingen te houden met chirurgen in uw instelling die HM3-implantaties 
verrichten. Daarbij ligt de nadruk op het aansluiten van de OGBR op de uitstroomcanule. De training 
omvat een praktijkdemonstratie van de wijze waarop de aansluiting volledig en gelijkmatig wordt 
uitgevoerd en er wordt begeleiding geboden bij het beoordelen van thoraxfoto’s post-implantatie om te 
bepalen of de OGBR-aansluiting goed is uitgevoerd. 

Alle trainingen moeten vóór 31 augustus 2017 zijn ingepland en gegeven.  



 

Aanbevelingen voor de patiëntbegeleiding 
 
Patiënten die al een implantaat dragen 
• Voor patiënten die al een HM3 LVAS dragen moet een actuele röntgenfoto worden beoordeeld om te 

verifiëren of de OGBR volledig en gelijkmatig is bevestigd aan de uitstroomcanule. Indien er geen 
beelden van de uitstroomcanule en buigontlasting beschikbaar zijn, moeten deze bij het 
eerstvolgende bezoek van de patiënt worden gemaakt en beoordeeld om te verifiëren of de OGBR 
goed aansluit.  

Patiënten die een nieuw implantaat krijgen 
• Voor patiënten die een nieuw implantaat krijgen moet één dag na de implantatie een röntgenfoto 

worden gemaakt en beoordeeld om te verifiëren of de OGBR volledig en gelijkmatig is bevestigd. 

Constatering van OGBR-loslating bij beoordeling röntgenfoto 
• Als bij beoordeling van de röntgenfoto OGBR-loslating wordt geconstateerd, dienen artsen de 

zorgaanbevelingen voor patiënten vast te stellen op basis van elke afzonderlijke casus. Daarnaast 
dient u in overleg met de klinisch specialist van Abbott een klacht te deponeren via de gebruikelijke 
klachtenprocedure.  
 

Zie ook Figuur 1 en Figuur 2 in Bijlage A voor de in de handleiding van de HM3LVAS opgenomen 
waarschuwing en foto’s van de (aansluiting van de) buigontlasting. 
 
Gelieve het bijgevoegde bevestigingsformulier te tekenen en te retourneren. 
 
Mocht u nog vragen hebben over dit bericht, neemt u dan contact op met de Technische Dienst van 
Abbott op +46 8474 4147. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. U kunt uw vragen 
ook stellen aan de MCS-vertegenwoordiger van Abbott.  
  
Het spijt ons als door deze situatie voor u of uw patiënten eventueel moeilijkheden ontstaan. Abbott 
streeft ernaar producten en service van de hoogste kwaliteit te bieden.  
 
Hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
Susan Jezior Slane 
Divisional Vice President, Quality Assurance and Compliance 
Abbott Cardiovascular and Neuromodulation 
 
  

 



Bijlage A 
 

Figuur 1 
 

 
 

WAARSCHUWING! 

• Als de buigontlasting niet zodanig aan de afgedichte uitstroomcanule wordt 
bevestigd dat er een volledige en gelijkmatige aansluiting ontstaat, kan de canule 
knikken en slijten. Dit kan ernstige ongewenste voorvallen tot gevolg hebben, 
zoals afname van de bloeddoorstroming door het steunhart en/of bloeding. 

• Tijdens sluiting van het sternum dient te worden gewaarborgd dat de aansluiting 
van de afgedichte buigontlasting op de uitstroomcanule in stand blijft. 

• Wanneer het steunhart wordt geactiveerd, moet de doorstroming van de hart-
longmachine snel worden verlaagd voor voldoende bloedtoevoer naar het 
steunhart. Zo mogelijk moet de HeartMate III worden gehandhaafd op een 
pompdebiet van meer dan 3 lpm en een pompsnelheid van meer dan 4000 rpm. 

 
Figuur 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
Acknowledgement Form 

 
 

PLEASE COMPLETE ALL REQUESTED INFORMATION 
AND RETURN IMMEDIATELY 

 
 
HeartMate 3 Surgical Technique Reinforcement 
 
By signing below I acknowledge that: 
 

• I have received Abbott’s communication (dated May 18, 2017) concerning cases in 
which the outflow bend relief on the HeartMate 3 Left Ventricular Assist System (LVAS) 
was not secured to the sealed outflow graft. 

• I understand the information that Abbott has provided in this notice and that retraining on 
the outflow bend relief connection is required for all surgeons who implant the HeartMate 
3 device. 

• I understand that all surgeons who implant the HeartMate 3 device are required to 
review the outflow bend relief connection steps in the HeartMate 3 Instructions for Use 
(IFU).  

• I understand that review of post-implant x-rays or other appropriate imaging modalities 
will be required to ensure the outflow bend relief is fully and evenly secured to the 
outflow graft.  

 
HeartMate 3 Implanting Surgeon 

Name (print):  _____________________________________________ 
Title (print):   _____________________________________________ 
Signature:   _____________________________________________ 
Facility Name: _____________________________________________ 
Date:    _____________________________________________ 
Phone Number:  _____________________________________________ 
E-mail:   _____________________________________________ 
 
 

Please return signed and dated form to CustomerServiceBE@sjm.com. 
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