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DRINGEND VEILIGHEIDSBULLETIN  

Ref. FRMML-2015-1006-PR30xx & VS30xx 

 

Plaats alle partijen van de onderstaande hulpmiddelen in quarantaine 
en stop met het gebruik ervan: 
 

- Kiwee® Testis prothese: REF. PR3001, PR3002, PR3003, PR3004, PR3005 

- Vaginal Stent – opblaasbaar: REF. VS3020, VS3022, VS3024, VS3026 

 
Beschrijving van het probleem: 

 
Het EC-certificaat van alle medische hulpmiddelen van de fabrikant Silimed, de 
toeleverancier van Coloplast, is tijdelijk opgeschort door de aangemelde instantie, 
vanwege deeltjes die op het oppervlak van sommige borstimplantaten zijn aangetroffen. 
Er bestaat geen aanwijzing dat deze kwesties een bedreiging zouden vormen voor de 
veiligheid van de persoon die het implantaat gebruikt. 
 
De opschorting geldt ook voor de Testis prothesen en de Vaginale Stents die door 
Coloplast op de markt worden gebracht. 
 
Overeenkomstig de aanbevelingen van de autoriteiten verzoekt Coloplast alle betroffen 
hulpmiddelen die van Silimed afkomstig zijn, in quarantaine te plaatsen en met het gebruik 
van deze hulpmiddelen tot nader order te stoppen. 
 
De onderzoekingen zijn nog in volle gang en dit bulletin zal zo spoedig mogelijk worden 
gevolgd door verdere informatie. 
 
Maatregelen die de distributeur moet nemen: 
 

• De distributie van de betroffen producten stopzetten 

• De betroffen producten tot nader order in quarantaine plaatsen 

• Het veiligheidsbulletin (Field Safety Notice, FSN) doorsturen aan alle 

eindgebruikers aan wie de hulpmiddelen verkocht zijn 

• Het bijgevoegde document "Bevestiging van ontvangst van FSN" invullen en 

terugsturen 
 

 

Maatregelen die de gebruiker moet nemen: 

• Stoppen met het implanteren van de betroffen producten 

• De betroffen producten tot nader order in quarantaine plaatsen 

• Het bijgevoegde document "Bevestiging van ontvangst van FSN" invullen en 

terugsturen 
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Productinformatie  

De Testis prothese is geïndiceerd bij esthetische constructie in gevallen van afwezigheid 
van testikels of een geslacht veranderende operatie; en bij reconstructiechirurgie in 
gevallen van aangeboren afwijkingen, trauma en ziekten van de testikels, zoals epididymis 
en orchitis, na testis- of prostaatkanker, bij atrofie ten gevolge van trauma's of torsie. 

 

De Vaginal Stent wordt gebruikt bij chirurgische of non-chirurgische procedures, om de 

vagina te herstellen en/of te creëren, met het doel om de afmetingen van de neovagina te 

behouden, door de juiste vorm en dilatatie te bieden. 
 
 

Overdracht van dit veiligheidsbulletin  

Geef dit bericht door aan de relevante personen in uw organisatie.  

 

Zorg dat u zich gedurende een gepaste periode bewust blijft van dit bulletin en van de hieruit 

volgende maatregelen, om te garanderen dat de correctieve maatregelen effectief zijn.  

  

U dient ook, als u deze producten verder gedistribueerd hebt, de geadresseerden 

onmiddellijk van deze kennisgeving op de hoogte te stellen.  

 

U dient uw kennisgeving aan uw klanten te versterken door een kopie van deze 

kennisgevingsbrief bij te voegen.  

 

Deze kennisgeving dient tot het gebruikersniveau verspreid te worden. Uw medewerking 

wordt op prijs gesteld en is noodzakelijk. 

 

De ondergetekende bevestigt dat dit bericht is doorgegeven aan de relevante bevoegde 

autoriteiten. 

 

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen op: 

 
Contactgegevens: 

Coloplast Belgium NV/SA  

De Gijzeleer Industrial Park  

Guido Gezellestraat 121  

1654 Beersel 

Maria Scifo 

E-mail: order.be@coloplast.com 

Tel. + 32 2 334 35 33/39 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 
Tina Gotschalk 
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FSN-ref.: FRMML-2015-1006 - PR30xx & VS30xx 
 

Bevestiging van ontvangst van FSN 
 

 

Vul a.u.b. het formulier in en verstuur het naar het onderstaande e-mailadres - u dient het 

document ook in te vullen als u de producten niet in voorraad hebt. 

 

E-mail : order.be@coloplast.com 

 
In quarantaine geplaatste product:  
 
Kiwee® Testicular Implant:  
 
 Artikelnummer 

PR3001 PR3002 PR3003 PR3004 PR3005 

In quarantaine te plaatsen 

volume in uw bezit 

     

 
Vaginal Stent – opblaasbaar:  
 
 Artikelnummer 

VS3020 VS3022 VS3024 VS3026 

In quarantaine te plaatsen 

volume in uw bezit 

    

 
 

�   Wij hebben alle voorraden gecontroleerd en de betreffende producten zijn niet 

in voorraad. 
 
 

Naam van klant: _______________________________________________________ 

 

 

Naam/Beroep: _______________________________________________________ 

 
 

  
 

Datum/Handtekening: 

 
 

 

Gelieve de bevestiging van ontvangst  
uiterlijk terug te sturen op: 01-11-2015 

 


