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Geachte arts / geachte apotheker, 
 
In deze brief vindt u recente resultaten van product analyses van Medtronic (DBS) pocketadapters, waarover meldingen 
van hoge impedantie ontvangen waren. Tevens worden specifieke punten uit de handleiding – gebruik van 
pocketadapters en controle van systeem integriteit gedurende implanteersessies – benadrukt. Dit heeft betrekking op 
Pocketadapter Modellen 64001 en 64002, die gebruikt kunnen worden voor de volgende implanteerbare 
Neurostimulatoren: Activa® PC (Model 37601) en Activa® RC (Model 37612).  
 
Probleemomschrijving: 
Bij zestien (16) DBS pocketadapters die, in verband met hoge elektrode-impedantie, zijn terug gestuurd naar  Medtronic, 
zijn bij analyse breuken van de geleidingsdraden geconstateerd op de plaats waar de geleidingsdraad het connectorblok 
verlaat. Wereldwijd zijn ongeveer 20.000 DBS pocket adapters verkocht sinds de productlancering in 2009. Dit betekent 
dat de hierboven beschreven situatie bij 0,08% van de verkochte producten is opgetreden. 
 
Van de zestien (16) teruggestuurde producten, werden er twee (2) geretourneerd  nadat de draadbreuk was 
geconstateerd tijdens de ingreep, en 14 producten werden geretourneerd nadat de draadbreuk werd geconstateerd na de 
implantatie (waardoor een nieuwe ingreep nodig was). Medtronic doet momenteel onderzoek naar de oorzaak naar deze 
kwestie. 
 
Het ontwerp van het pocket adapter connectorblok is vergelijkbaar met die van de DBS Extensies, modellen 37085 en 
37086. Medtronic heeft voor die modellen productinformatie uitgestuurd  in april 2015 (FA648), waarbij gedeelten van de 
handleiding, met betrekking tot het gebruik van extensies en systeemcontrole gedurende implanteersessies, werden 
benadrukt in verband met het optreden van draadbreuken bij extensies. 
 
Aanbevelingen: 
Om de kans op een breuk in de geleidingsdraad zo klein mogelijk te maken, vragen wij u om de instructies in de DBS Pocket 
Adapter Implantatie Handleiding  te volgen (zie onder), om er zeker van te zijn dat de adapterkabel geen scherpe bocht of 
knik maakt ten tijde van de implantatie. De volledige Implantatie Handleiding vindt u in de verpakking van het product. 
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Voer daarnaast een systeemcontrole uit voor de juiste elektrode-impedantie, voordat de huidopening gesloten wordt. 
Deze test wordt beschreven in de Activa PC Model 37601 Implantatie Handleiding – zie hieronder. De volledige 
implantatie handleiding kan online bekeken worden op www.medtronic.com/manuals. 
 

 
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG – AFMPS)  is op de hoogte gebracht 
van deze communicatie. 
 
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. 
 
Hoogachtend, 
 
Medtronic Belgium 
 
  
 
Olivia Natens 
Country Director Belgium 
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