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Dringende terugroeping van medisch product 

RotaWire Elite™ Guidewire and wireClip™ Torquer 
Guidewire Manipulation Device 

 
 
 

Geachte «Users_Name», 
 
 
Boston Scientific start op vrijwillige basis een recall voor de RotaWire Elite™ voerdraad en de  
wireClip™ torquer voor voerdraadmanipulatie, die recent op de markt zijn geïntroduceerd en die worden 
gebruikt in combinatie met het Rotablator™ atherectomie systeem. Tijdens de gelimiteerde introductie op 
de markt heeft Boston Scientific drie klachten ontvangen over een afgebroken voerdraad. Eén breuk vond 
plaats tijdens de voorbereiding van de procedure en de andere twee breuken ontstonden tijdens de 
procedure, waardoor de boor in het pericard terecht kwam. Bij één van de twee betrokken patiënten werd 
een gecoverde  stent geplaatst om vaatperforatie te behandelen. Deze patiënt overleefde het niet. Bij de 
andere patiënt was een operatie noodzakelijk om het stukje  te verwijderen. 
 
Onze gegevens tonen aan dat uw instelling een aantal van de betrokken producten heeft ontvangen. 
Onderstaande tabel geeft een compleet overzicht van alle bij deze retouractie betrokken producten, 
inclusief productomschrijving, materiaalnummer (UPN), lotnummers en expiratiedatum. Alleen de 
materiaalnummers en lotnummers genoemd in onderstaande tabel zijn betrokken. Geen enkel ander 
Boston Scientific product is betrokken bij deze vrijwillige kennisgeving veiligheid. 
Verdere distributie of gebruik van overgebleven producten waarop deze terugroepingsactie 
betrekking heeft, dient onmiddellijk gestopt te worden.  
 
OPMERKING: we zijn ons ervan bewust dat ziekenhuizen het product vaak uit de buitenverpakking 
halen en vervolgens alleen in de binnen verpakking in de rekken opslaan. Als dit ook in uw instelling het 
geval is, is het van essentieel belang dat u deze producttabel zorgvuldig gebruikt en de UPN-codes 
van zowel de binnen- als de buitenverpakking bekijkt wanneer u een bij een retouractie betrokken 
product zoekt, aangezien de UPN-nummers op de binnen verpakking verschillen van die op de 
buitenverpakking. De productinformatie op uw specifieke Antwoord Verificatie Opvolgformulier 
(bij deze brief gevoegd) vermeldt uitsluitend de productcode van de buitenverpakking. 
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U kunt vaststellen of dit de partij in uw inventaris betreft door deze te controleren op partij-/lotnummer in 
de producttabel.  Indien dit het geval is, geef dan op uw verificatieformulier (Verification Form) aan 
hoeveel exemplaren uit elke partij u retourneert. Aangezien het product in deze partijen verkrijgbaar 
is in verpakkingen van één 5 stuks is het belangrijk dat alle vermelde hoeveelheden weergeven 
hoeveel afzonderlijke eenheden er feitelijk geretourneerd worden en niet het aantal kartons/dozen 
of multi-verpakkingen. 
 

Product omschrijving 

Materiaal # (UPN) 

Lotnummers Expiratiedatum Etiket 
buitenverpakking  

5 stuks 

Etiket binnen 
verpakking 

Single 

RotaWire Elite™ 
Guidewire and 

wireClip™ 
Torquer 

Guidewire 
Manipulation 

Device 

H802223301 H802223300 

18201519 

25 June 2017  
 

through  
 

9 September 2017 

18212726 
18256610 
18261218 
18271412 
18282032 
18362094 
18378161 
18379210 
18384443 

H802233301 H802233300 

18141187 
18194620 
18220238 
18261834 
18285502 
18303265 
18390089 

 
AANWIJZINGEN: 
 
1- U dient het gebruik van alle vermelde Boston Scientific productpartijen onmiddellijk te staken 
en alle betrokken producten uit uw inventaris te verwijderen, ongeacht waar deze units zich bevinden 
in uw organisatie. Bewaar de producten afzonderlijk op een veilige plaats alvorens ze naar Boston 
Scientific terug te sturen. 
  
2- U wordt verzocht het bijgesloten verificatieformulier in te vullen, zelfs als u geen producten hebt 
die u wilt retourneren.  
 
3- Nadat u het verificatieformulier ingevuld heeft, kunt u het op of vóór DATE, naar uw plaatselijke 
Boston Scientific-klantenservice sturen, ter attentie van «Customer_Service_Fax_Number». 
 
4- Als u producten heeft die geretourneerd moeten worden, neem dan contact op met uw 
plaatselijke Boston Scientific klantenservice door te bellen met: «Customer_Service_Tel», om de 
retournering te regelen. 
 
5- Breng alle gezondheidsdeskundigen in uw organisatie van dit bericht op de hoogte, als zij dit moeten 
weten, evenals alle instellingen waar de mogelijk betrokken producten aan zijn doorgegeven (indien van 
toepassing). Geef aan Boston Scientific de gegevens door van eventueel betrokken producten die aan 
andere organisaties zijn doorgeleverd (indien van toepassing).  
 



 

 

- Pagina 3 van 3 - 
 

 
 
 
 
De bevoegde overheidsinstantie is van deze Kennisgeving inzake veiligheid op de hoogte gebracht. 
 
We betreuren het ongemak dat deze actie voor u veroorzaakt, maar stellen uw begrip voor onze 
maatregelen voor patiëntveiligheid en klantentevredenheid op prijs. 
 
 
Als u vragen of hulp nodig heeft bij deze kennisgeving inzake veiligheid, neem dan contact op met uw 
plaatselijke vertegenwoordiger.  
 
Hoogachtend, 

 
Marie Pierre Barlangua     Bijlage: Verificatieformulier 
Quality Department         
Boston Scientific International S.A.  
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Het formulier a.u.b invullen, zelfs als u geen betrokken producten heeft,  
en naar uw plaatselijke klantenservice sturen:  

«Customer_Service_Fax_Number»  
 
«Sold_to» - «Hospital_Name» - «City» - «Country_Name» 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verificatieformulier – dringende terugroeping van medisch product 
"Name of the Product" 

91098167-FA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1- Wij verklaren de Kennisgeving veiligheid d.d. «Date_notif_sent» van Boston Scientific te hebben ontvangen. 
 
2- Volgens onze administratie heeft u het volgende betrokken product ontvangen (controleer a.u.b. ook de 
voorraad met de vermelde volledige lijst van betrokken producten) 
 

/!\ VERMELD ALLE GERETOURNEERDE PRODUCTEN ALS AFZONDERLIJKE EENHEDEN EN NIET ALS AANTAL 
VERPAKKINGEN/DOZEN/MULTIPACKS 

 

Beschrijving van product Materiaal-nummer lotnummer(s) Bestelbon klant Aantal dozen 
ontvangen  

Aantal losse 
stuks te 

retourneren 
«DESCRIPTION»      

 
3- We bevestigen dat we alle ruimtes, waar het betrokken product zich kan bevinden, gecontroleerd hebben. 
 
4- DUID EEN VAN DEZE VERKLARINGEN AAN*, ONDERTEKEN DIT FORMULIER en stuur het naar: 

«Customer_Service_Fax_Number» 
 
 We hebben geen betrokken product 

 
 

 We hebben betrokken producten gevonden: Bevestig a.u.b. hierboven de te retourneren hoeveelheid. Als u 
producten retourneert die hierboven niet vermeld worden, voeg dan a.u.b. het UPN (materiaalnummer), het 
lotnummer en de te retourneren hoeveelheid toe. 

 
OM PRODUCTEN TE RETOURNEREN: 
1- Neem contact op met «Customer_Service_Tel» uw plaatselijke klantenservice om teruggave van de betrokken 
producten te regelen 
2- Maak de zending klaar 
3- Volg de aanwijzingen van uw plaatselijke klantenservice op met betrekking tot het ophalen van de zending 
 
 
 
NAAM* __________________________________________________ FUNCTIE _____________________________ 
(Typen of met blokletters invullen a.u.b.) 
 
 
Telefoon _________________________________________________ Afdeling ___________________________ 
 
 
Gemachtigde HANDTEKENING*_________________________________________ DATUM*___________________ 
* Vereist vakje           (dd/mm/jjjj)  
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