
   
 
 

Pagina 1 van 3 
 

 

 
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSKENNISGEVING 

Palindrome™ Precision SI chronische katheter, Palindrome™ SI chronische katheter,  
Palindrome™ Precision HSI chronische katheter en Palindrome™ HSI chronische katheter 

 
18 mei 2015 
 
Ter attentie van: Aankoopdienst en dienst Nefrologie  
 
U wordt verzocht deze berichtgeving  aan alle chirurgen, chirurgische medewerkers en andere 
mogelijke gebruikers van het product door te geven.  
 
Geachte klant: 
 
Het doel van deze brief is u te informeren dat Medtronic zestien (16) productcodes terugroept van de  
Palindrome catheters met zilver nl. Covidien Palindrome™ SI chronische katheter, Palindrome™ Precision SI 
chronische katheter, Palindrome™ Precision HSI chronische katheter en Palindrome™ HSI chronische 
katheter met een vervaldatum van februari 2018 en eerder.  
 
Medtronic voert deze corrigerende maatregelen in verband met de veiligheid (FSCA; Field Safety Corrective 
Action) uit, omdat recent intern onderzoek heeft uitgewezen dat de betrokken producten mogelijk niet voldoen 
aan de minimale specificaties voor zilverafgifte voor de volledige periode van 30 dagen. Het zilver dat door de 
huls wordt afgescheiden , is bedoeld om microbiële kolonisatie op het oppervlak van de katheter en in het 
subcutane tunnelkanaal te verminderen. De testresultaten tonen aan dat de zilverafgifte in eerste instantie 
voldoet aan de specificaties, maar dat deze vanaf dag negen vermindert. Patiënten bij wie dit product op dit 
moment is geïmplanteerd, lopen geen verhoogd risico vanwege deze mogelijke afwijking.  
 
We hebben geen meldingen ontvangen van nadelige effecten met betrekking tot dit probleem. Deze FSCA 
wordt uitgevoerd als voorzorgsmaatregel. 
 
Deze melding heeft enkel betrekking op de Palindrome chronische catheters met zilver, wat betekent dat u de 
andere Palindrome catheters verder kan gebruiken.  
 
Deze FSCA beperkt zich tot de productcodes met een vervaldatum van februari 2018 en eerder en geldt 
NIET
 

 voor andere productcodes van Medtronic. 

Productcode Productomschrijving  

8888145048 Palindrome HSI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 23 cm 

8888145048C Palindrome HSI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 23 cm 

8888145048CP Palindrome Precision HSI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 23 cm 

8888145049 Palindrome HSI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 28cm 

8888145049C Palindrome HSI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 28cm 

8888145049CP Palindrome Precision HSI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 28cm 

8888145050 Palindrome HSI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 33cm 

8888145050C Palindrome HSI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 33cm 

8888145050CP Palindrome Precision HSI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 33cm 

8888145057 Palindrome HSI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 19cm 

8888145057C Palindrome HSI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 19cm 

8888145057CP Palindrome Precision HSI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 19cm 
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VEREISTE HANDELINGEN:  

1. Staak het gebruik van de betrokken producten en plaats deze in quarantaine. 
 
2. Stuur het betrokken product als volgt terug: 
 

• KLANTEN DIE HET PRODUCT RECHTSTREEKS BIJ MEDTRONIC HEBBEN GEKOCHT  
Vul het verificatieformulier voor retouren in voor de Palindrome™ Precision SI chronische katheter, 
Palindrome™ Precision HSI chronische katheter en Palindrome™ HSI chronische katheter en stuur het per fax 
naar +32 15 29 81 98, ter attentie van Michiel Ceulemans, of per e-mail naar 
complaints.belgium@covidien.com.  Als u geen exemplaren terug te geven hebt, vul het controleformulier dan 
in met vermelding van nul (0) exemplaren.  
Na ontvangst van uw formulier neemt onze klantenservice contact met u op om de retourzending van uw 
producten te regelen. U ontvangt een tegoed voor door u geretourneerde ongebruikte producten met een 
vervaldatum die nog niet is verstreken. Neem contact op met uw lokale Covidien-vertegenwoordiger voor meer 
informatie over alternatieve producten.  
 
• KLANTEN DIE HET PRODUCT VIA EEN DISTRIBUTEUR HEBBEN GEKOCHT 
Vul het verificatieformulier voor retouren (bijgevoegd) in en neem rechtstreeks contact op met uw distributeur 
voor instructies over het retourneren van het product. Stuur het ingevulde formulier per e-mail naar het volgende 
adres: complaints.belgium@covidien.com, of per fax naar +32 15 29 81 98. Alle betrokken producten moeten 
via de distributeur worden geretourneerd met een kopie van het ingevulde formulier.  
  

• ALLE KLANTEN 
Wij verzoeken alle klanten om Medtronic een antwoord te sturen, ONGEACHT of u op uw locatie betrokken 
producten hebt. Uw reactie is van essentieel belang voor onze controle van de effectiviteit van deze FSCA. Vul 
het verificatieformulier voor retouren in en stuur het terug naar Medtronic door middel van de vermelde instructies.  
 
Bedankt voor uw interesse uw klandizie

Indien u op de hoogte bent van incidenten in verband met dit probleem, verzoeken we u contact op te nemen 
met uw lokale vertegenwoordiger van Medtronic via de hierboven vermelde contactgegevens, om informatie te 
verstrekken over deze incidenten zodat kan worden voldaan aan de wettelijke rapportagevereisten. 

 en uw steun. Het FAGG is op de hoogte gesteld van deze 
maatregelen.  

 
Onze excuses voor dit ongemak. Bedankt voor uw interesse en uw steun. Mocht u nog vragen of opmerkingen 
hebben, dan kunt u contact opnemen met uw  Medtronic Product manager, Barbara Sleypen, op 0475-92 37 
71. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
Paul E. Soenen 
Business Unit Director Medical Care Solutions 

8888145062 Palindrome SI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 19 cm 

8888145063 Palindrome SI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 23cm 

8888145066 Palindrome SI chronische-katheterset 14,5 Fr x 55 cm 

8888145066C Palindrome SI chronische-katheterset 14,5 Fr x 55 cm 

mailto:complaints.belgium@covidien.com�
mailto:complaints.belgium@covidien.com�


   
 
 

Pagina 3 van 3 
 

 

AFBEELDING 1: Identificatie van partij- en bestelcode op etiket

 

Bestelcode 

Bestelcode 

Vervaldatum 
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DRINGENDE PRODUCT TERUGROEPING  
 

Palindrome™ Precision SI chronische katheter, Palindrome™ SI chronische katheter,  

Palindrome™ Precision HSI chronische katheter en Palindrome™ HSI chronische 
katheter 

 
Antwoordformulier 

         18 mei 2015 

Klant Contactgegevens Covidien Contactgegevens 
Klantennaam/distributeur:  
Covidien klantennummer:   

 
Aan:  Covidien België B.V.B.A 

Afhaaladres: 
Afdeling: 
Straat: 
Stad: 
Postcode: 
Contactpersoon bij afhaalpunt: 
Openingsuren: 

 
Adres: Generaal De Wittelaan 9/5 
2800 Mechelen 
 

Telefoon n°: Telefoon n°:  +32 15 29 81 48 
Fax n°:  Fax n°: +32  15 29 81 98 

E-mail:  E-mail:  complaints.belgium@covidien.com  
   

Productcodes: 

Productcode Productomschrijving  

8888145048 Palindrome HSI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 23 cm 

8888145048C Palindrome HSI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 23 cm 

8888145048CP Palindrome Precision HSI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 23 cm 

8888145049 Palindrome HSI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 28cm 

8888145049C Palindrome HSI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 28cm 

8888145049CP Palindrome Precision HSI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 28cm 

8888145050 Palindrome HSI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 33cm 

8888145050C Palindrome HSI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 33cm 

8888145050CP Palindrome Precision HSI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 33cm 

8888145057 Palindrome HSI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 19cm 
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Gelieve in onderstaande tabel de product code, lot nummer en hoeveelheid aan te duiden die u in stock 
heeft. 

Product code Factuur- of ordernummer 
(indien beschikbaar) Lotnummer Hoeveelheid (Eaches)  

    

    

    

    

    

 

 

Zelfs als u geen geaffecteerde producten in stock heeft, gelieve dit formulier in te vullen en aan 
Covidien te retourneren.  

 

Door het ondertekenen van dit formulier confirmeert u het ontvangst van de dringende Field Safety 
Notice evenals controle van de inventaris. 

Informatie voor de koerier: 

Aantal op te halen pakketten:  
 

Gewicht:   < 45kg    > 45kg   

 

Naam ondergetekende: (drukletters aub) Handtekening: Datum: 

   

 

 

8888145057C Palindrome HSI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 19cm 

8888145057CP Palindrome Precision HSI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 19cm 

8888145062 Palindrome SI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 19 cm 

8888145063 Palindrome SI chronische-katheterset met VenaTrac-stilet 14,5 Fr x 23cm 

8888145066 Palindrome SI chronische-katheterset 14,5 Fr x 55 cm 

8888145066C Palindrome SI chronische-katheterset 14,5 Fr x 55 cm 



        

 

Page 3 of 3 
 

• Gelieve dit formulier naar het hierboven vermelde faxnummer of e-mailadres te sturen, niet later 
dan 10 dagen na ontvangst van het formulier 

•  Gelieve de producten niet terug te sturen alvorens de correcte retourdocumentatie te hebben 
ontvangen. Onze klantendienst zal u contacteren om de retour van de geaffecteerde producten en 
het krediet te organiseren. 

• Deze Field Safety Corrective action wordt ondernomen met het medeweten van het FAGG 
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