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12 novembre 2013 
 
À :  Chirurgiens 
 
Sujet :  URGENT – RAPPEL DE DISPOSITIF MÉDICAL (DEUXIÈME PHASE) 
 
Produit concerné : Coiffe de glénosphère inversée Trabecular Metal™ de Zimmer, 36 mm/40 mm 
  Instruments utilisés en arthroplastie de l'épaule 
 
Référence Zimmer: 1822565-06-17-2013 

 
Article Lot 

00-4309-071-36 Tous les lots 
identifiés dans 

l'Annexe A 00-4309-071-40 
 
Ce courrier fait suite à la notification du 21 août 2013.  
Comme indiqué dans la précédente lettre de notification, Zimmer devait vous contacter dès la mise 
à disposition des nouveaux modèles d'instrument pour remplacement. Ces nouveaux modèles sont 
désormais disponibles. Consultez la section relative aux responsabilités ci-après pour plus 
d'instructions quant au renvoi des instruments affectés. 
 
Zimmer lance désormais la phase 2 par le rappel de plusieurs lots de coiffes de glénosphère inversée 
Trabecular Metal™ du fait du risque de fracturation de l'un ou des deux onglets en cours d'utilisation car les 
onglets sont susceptibles de se dissocier du dispositif. Pour rappel, 47 réclamations relatives à des 
fracturations d'onglet ont été rapportées pour le monde.  
 

 
Fracturation potentielle d'onglet typique 

 
Risques : 
 

• Retard chirurgical pouvant atteindre 15 minutes, dû à l'obtention d'une nouvelle coiffe si le 
chirurgien décide d'installer la glénosphère avec une coiffe, ou à la localisation et l'extraction des 
onglets de l'articulation du patient. 

 
• Si les onglets ou leurs éventuels fragments sont laissés dans l'articulation, ils entraînent un risque 

de réaction auto-immune de bio-incompatibilité ainsi que d'usure supérieure de la surface 
articulaire. 

 
• Incapacité à stabiliser suffisamment la glénosphère en cas d'indisponibilité d'une nouvelle coiffe.  

 
• Irritation ou lésions des tissus mous. 

 
• Douleur. 
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Vos responsabilités : 
 

1. Merci d’isoler tout produit issu de ces lots et d’en informer Zimmer  via l’annexe 2. 
 

2. Assurez-vous que les dispositifs rappelés sont propres et stérilisés avant de les renvoyer à 
Zimmer. Remplissez le formulaire de renvoi (annexe 2) et le certificat de stérilisation (annexe 3) et 
joignez-les aux dispositifs renvoyés. 

 
3. Zimmer prendra contact avec vous afin de procéder à l’échange des dispositifs. 

 
4. Veuillez contacter votre représentant Zimmer si vous avez encore des questions ou des 

doutes après examen de cette notification. 
 
Informations réglementaires : 
 
La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ainsi que l’autorité compétente locale, sont 
informées de cette notification volontaire. 
 
Rapport de vigilance : Conformément au MEDDEV 2.12-1 Rév. 8, il est indispensable de signaler toute 
réaction indésirable observée lors de l’utilisation des produits et/ou tout problème de qualité à l’autorité 
compétente locale et/ou directement à Zimmer (le cas échéant). 
 
Veuillez informer Zimmer de tout événement indésirable associé à ce dispositif ou à tout autre produit 
Zimmer.  
 
Cordialement 
 
 
Jaime Weeks 
Post Market Surveillance & Regulatory Compliance Associate Director 
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Annexe 1 : Lots concernés par le rappel 
 

Numéro d'article 00-4309-071-36 
 

60729528 60720059 60782350 60803204 60811712 60889765 60909408 
60943022 60948237 60989841 60985366 61019823 61051119 61034821 
61140638 61178017 61207698 61237374 61304005 61338570 61356591 
61381187 61400935 61431685 61463330 61487660 61521267 61544005 
61585968 61627734 61704564 61735029 61772406 61794587 61817713 
61858701 61850103 61877862 61950512 61998686 61972672 62010251 
62018071 62041751 62078963 62096387 62121179 62136094 62141873 
62158509 62180443 62203390 62215390 62249372 62271566 62298060 

 
Numéro d'article 00-4309-071-40 

 
60720060 60729529 60782351 60875299 60902349 60948238 60943023 
60985367 61019824 61034822 61063216 61145917 61183670 61207699 
61218854 61356595 61400936 61515555 61566478 61615548 61756075 
61780197 61832594 61864229 61923988 61978214 62041752 62136099 
62180444 62226761 62289420  

 
 
La nouvelle version intègre un détrompeur pour faciliter son identification vis-à-vis de la version rappelée. 
 

 
     Ancienne version (rappelée)       Nouvelle version (remplacement) 
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Annexe 2 

 
Coiffe de glénosphère inversée Trabecular Metal™ de Zimmer, 36 mm/40 mm 

Instruments utilisés en arthroplastie de l'épaule 
 
 

FORMULAIRE DE RENVOI 
 

Renvoyez le formulaire rempli par e-mail ou fax à : 

Numéro de fax :______________             E-mail : _______________ 

Veuillez utiliser le tableau ci-dessous pour indiquer le nombre de produits concernés : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nom établissement : _____________________             
 
Nom signataire : _________________________      Fonction ________________________  
 

       Signature/visa : _________________________        Date : ____/____/____ 
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Numéro de pièce Numéro de lot Quantité à renvoyer 
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ANNEXE 3 
 

CERTIFICAT DE STÉRILISATION 
Coiffe de glénosphère inversée Trabecular Metal™ de Zimmer 

 
 
A joindre aux dispositifs en retour. 
 
En signant le présent document, j’atteste que les instruments ont été nettoyés et stérilisés avant 
d’être renvoyés à Zimmer. 
 
 

   
 
Nom établissement : _____________________             
 
Nom signataire : _________________________      Fonction ________________________  
 

       Signature/visa : _________________________        Date : ____/____/____ 
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12 november 2013  
 
Aan:  Chirurgen 
 
Onderwerp:  DRINGENDE TERUGROEPING VAN MEDISCH HULPMIDDEL (TWEEDE 

FASE) 
 
Betrokken product:  Zimmer Trabecular Metal™ Reverse Glenosphere Helmet, 36mm / 40mm 
 Instrumentatie gebruikt bij schoudervervangingsoperatie 
 
Zimmer-referentie: 1822565-06-17-2013 

 
Artikel Partij 

00-4309-071-36 Alle partijen 
in Bijlage A 00-4309-071-40 

 
Dit is een follow-up op de terugroepbrief van 31 juli 2013. In de eerdere terugroepbrief hebt u kunnen lezen dat 
Zimmer contact met u zou opnemen zodra het nieuw ontworpen hulpmiddel beschikbaar zou zijn. De nieuw 
ontworpen instrumenten zijn nu beschikbaar. Raadpleeg de onderstaande paragraaf met 
verantwoordelijkheden voor specifieke instructies voor het terugsturen van de betrokken instrumenten. 
 
Zimmer start nu met een partijspecifieke terugroepactie (fase 2) van de Trabecular Metal™ Reverse Glenosphere 
Helmets vanwege de kans op breken van een of beide tabs tijdens het gebruik. Als gevolg daarvan kan de tab losraken 
van het hulpmiddel. Er zijn (wereldwijd) 47 klachten gemeld over breuk van tabs.  
 

 
Representatieve kans op breuk van een tab 

 
Risico's 

• Langere operatietijd van maximaal 15 minuten voor het beschikbaar zijn van een alternatieve helmet als de 
chirurg ervoor kiest de Glenosphere door middel van een helmet in te brengen of de tabs te lokaliseren en uit 
de patiënt te verwijderen. 

• Als de tabs of brokstukken in de patiënt achterblijven, bestaat het risico op een auto-immuunreactie door 
bioincompabiliteit, evenals verhoogde slijtage van het gewrichtsoppervlak. 

• Onmogelijkheid om de glenosphere voldoende te plaatsen als er geen alternatieve helmet beschikbaar is.  
• Irritatie of beschadiging van het weefsel. 
• Pijn. 
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Uw verantwoordelijkheden 

1. Als u een product uit deze partijen aantreft, zet het product dan apart en stel uw Zimmer-
verkoopvertegenwoordiger hiervan op de hoogte. 

2. Zorg ervoor dat de teruggeroepen hulpmiddelen gereinigd en gesteriliseerd worden voordat u ze overhandigt 
aan uw Zimmer-verkoopvertegenwoordiger. Vul het retourformulier (Bijlage 1) en de Verklaring van 
sterilisatie (Bijlage 2) in als u de hulpmiddelen overhandigt aan uw vertegenwoordiger. 

3. Uw Zimmer-verkoopvertegenwoordiger komt het teruggeroepen product bij uw instelling ophalen en zorgt 
ervoor dat u vervangende hulpmiddelen krijgt met het nieuwe ontwerp. 

4. Indien u na het lezen van deze mededeling nog vragen of twijfels hebt, neem dan op met uw 
vertegenwoordiger van Zimmer. 

 
Overige informatie 
Deze vrijwillige actie wordt gerapporteerd aan de Amerikaanse Food and Drug Administration ('FDA') en de lokale 
bevoegde overheid. 
 

 
Vigilantierapportage: Ongewenste bijwerkingen van het gebruik van deze producten en/of kwaliteitsproblemen 
kunnen tevens worden gerapporteerd overeenkomstig MEDDEV 2.12-1 Rev. 8 bij de lokale gezondheidszorgautoriteit 
in uw land (indien van toepassing). 

 
 
Gelieve Zimmer op de hoogte te houden van eventuele ongewenste voorvallen geassocieerd met dit instrument of met 
andere producten van Zimmer. Ongewenste voorvallen kunnen aan Zimmer worden gemeld via 
zimmer.per@zimmer.com.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jaime Weeks 
Post Market Surveillance & Regulatory Compliance Associate Director 

  

mailto:zimmer.per@zimmer.com
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Bijlage A: Lotnummers die bij de terugroeping betrokken zijn 
 

Artikelnummer 00-4309-071-36 
 

60729528 60720059 60782350 60803204 60811712 60889765 60909408 
60943022 60948237 60989841 60985366 61019823 61051119 61034821 
61140638 61178017 61207698 61237374 61304005 61338570 61356591 
61381187 61400935 61431685 61463330 61487660 61521267 61544005 
61585968 61627734 61704564 61735029 61772406 61794587 61817713 
61858701 61850103 61877862 61950512 61998686 61972672 62010251 
62018071 62041751 62078963 62096387 62121179 62136094 62141873 
62158509 62180443 62203390 62215390 62249372 62271566 62298060 

 
Artikelnummer 00-4309-071-40 

 
60720060 60729529 60782351 60875299 60902349 60948238 60943023 
60985367 61019824 61034822 61063216 61145917 61183670 61207699 
61218854 61356595 61400936 61515555 61566478 61615548 61756075 
61780197 61832594 61864229 61923988 61978214 62041752 62136099 
62180444 62226761 62289420  

 
 
Het nieuwe ontwerp heeft een rib om identificatie van het nieuwe ontwerp versus het teruggeroepen product mogelijk 
te maken. 
 

 
    Oude ontwerp (teruggeroepen)              Nieuwe ontwerp (vervanging) 

 
 
 
  



 

Pagina 4 van 5 
 

 
Bijlage 1 

 
 Zimmer Trabecular Metal™ Reverse Glenosphere Helmet, 36mm / 40mm 
 Instrumentatie gebruikt bij schoudervervangingsoperatie 

 
 

VERWIJDERING  
REACTIEFORMULIER 

Stuur het ingevulde formulier per e-mail of fax aan  

uw plaatselijk vertegenwoordiger van Zimmer. 

Faxnummer:______________ E-mail: _______________ 

Gebruik de onderstaande tabel om de hoeveelheden van het betrokken product te vermelden: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Naam en adres kliniek: ___________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Handtekening van persoon die formulier invult:_______________________________________  
 
Naam in blokletters: _____________________ 
 
Titel _____________________________________      Telefoon (          ) _______-___________  
 
Datum: _________________ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Onderdeelnummer Partijnummer Terug te sturen hoeveelheid 
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BIJLAGE 2 

 
VERKLARING VAN STERILISATIE 

Zimmer Trabecular Metal™ Reverse Glenosphere Helmet 
 
Door het ondertekenen van deze verklaring verklaar ik dat de instrumenten werden gereinigd en 
gesteriliseerd voordat ze werden teruggestuurd naar Zimmer, Inc. 
 
 

 Beschrijf de ontsmettingsmethode: ______________________ 
 
 
 
Naam in blokletters___________________ Handtekening_______________________ 

 
       Titel _______________________ Telefoon: (       ) ______-_______ 
 
       Datum: ____/____/____ 

 
       Regionummer: ____________________  
 
       Naam account: _______________________________________________ 

 
 
Opmerking: Wij verzoeken u dit formulier bij de terug te sturen onderdelen te voegen. 
 
 



 
 
 

FSN n° 2014-13788 
File 13688 
Manufacturer Getinge Disinfection AB 
Device Getinge 46 series 
Commission date 02/10/2014 



Avis urgent de sécurité sur le 
terrain 

 
 
 
Réf. n° GD3373  
Rév. : C 
 
 
 
 
 

Révision B de l'avis de correction du dispositif TE028 

 
Produit concerné : Laveur-désinfecteur de la gamme 46 de Getinge avec PACS 300 
Date de publication :  28-08-2013 
Type d'action : Modification du dispositif 
 

Attention : cette modification concerne tous les utilisateurs et le personnel de service au contact du 
produit. 

Détails des dispositifs concernés : 

Ce problème concerne uniquement les laveurs-désinfecteurs à chauffage électrique Getinge de la 
gamme 46 avec le module PACS 300, fabriqués entre 2004 et 2008.  

Description du problème : 

Les études ont révélé que le système de protection contre les surchauffes de l'élément de chauffage 
tombait en panne dans certaines circonstances. 

Description du risque 

Gravité 

Si ce problème survient, il existe un risque de surchauffe. Cette surchauffe est susceptible de 
provoquer des blessures graves telles que des brûlures ou des complications respiratoires dues à 
l'inhalation de fumée. 

Probabilité d'occurrence d'une surchauffe 

Selon le nombre de machines installées et la fréquence des occurrences, la probabilité est considérée 
comme faible (0,1 %).  

Probabilité d'occurrence de blessures 

Aucune blessure grave n'a été rapportée. Les surchauffes rapportées concernent uniquement les 
machines, c'est-à-dire qu'elles ne se sont pas étendues. D'après les preuves disponibles, la 
probabilité d'occurrence de blessures est considérée comme faible. 

Conseils relatifs aux actions à entreprendre : 

Vous serez contacté par un représentant Getinge pour remplacer le système de protection contre les 
surchauffes.  

Étant donné la faible « probabilité de blessures sur les personnes », un utilisateur normal qui 
entretient et utilise la machine comme prévu peut sans risques continuer à l'utiliser en attendant le 
remplacement. Si les performances de la machine changent, contactez le représentant Getinge. 

Ci-joint le formulaire de réponse client qui peut être renseigné puis envoyé au représentant local 
Getinge.  La réception du formulaire de réponse nous permet de savoir que vous avez bien reçu et 
compris le contenu de cet avis.   

Getinge regrette les désagréments occasionnés par cette correction sur le terrain. Votre satisfaction 
concernant les produits et services Getinge est très importante pour nous.  Si vous avez des 
questions, veuillez contacter votre représentant Getinge local. 

  



Avis urgent de sécurité sur le 
terrain 

 
 
 
Réf. n° GD3373  
Rév. : C 
 
 
 
 
 

Révision B de l'avis de correction du dispositif TE028 

Transmission de cet avis de sécurité sur le terrain :  

Cet avis doit être transmis à toutes les personnes impliquées au sein de votre organisation ou de 
toute autre organisation ayant reçu les dispositifs éventuellement concernés. Veuillez transmettre 
cet avis à toutes les autres organisations sur lesquelles cette action a des conséquences. 

Gardez toujours cet avis présent à l'esprit ainsi que toute action résultante, et ce pendant un certain 
temps afin de garantir l'efficacité de l'action corrective. 

Le soussigné confirme que cet avis a été adressé à l'organisme de réglementation approprié. 
 
 
Signature 
 
 
 
Salutations, 
Philip Nokrach 
Responsable AQ/AR, Getinge Disinfection AB 
 
  
 
 



Belangrijke melding in verband 
met de veiligheid 

 
 
 
Ref. nr.: GD3373  
Rev: C 
 
 
 
 
 

TE028 Melding maatregelen apparaat, Rev B 

 
Betreffende producten: Was-/desinfecteermachine van Getinge 46-serie met PACS 300 
Datum van uitgifte:  2013-08-28 
Type actie: Aanpassing van het apparaat 
 

Bedoeld voor: Alle gebruikers en onderhoudsmedewerkers die in contact met het product komen. 

Details over de betreffende apparaten: 

Het probleem beperkt zich tot de elektrisch verwarmde was/-desinfecteermachines van de Getinge 
46-serie met de PACS 300-module, geproduceerd tussen 2004 en 2008.  

Omschrijving van het probleem: 

Uit onderzoek blijkt dat het oververhittingsbeveiligingssysteem van het verwarmingselement onder 
bepaalde omstandigheden mogelijk niet meer werkt.  

Omschrijving van het risico 

Ernst 

Als dit probleem zich voordoet, bestaat er kans op oververhitting. Deze oververhitting kan ernstig 
letsel veroorzaken, zoals brandwonden of complicaties aan de luchtwegen door inademing van rook. 

Waarschijnlijkheid van oververhitting 

Op basis van het aantal geïnstalleerde machines en het aantal incidenten is de waarschijnlijkheid dat 
dit zich voordoet laag (0,1 %).  

Waarschijnlijkheid van letsel bij personen 

Er zijn geen gevallen van ernstig letsel gemeld. De gemelde oververhittingsincidenten hebben zich 
beperkt tot de machines en hebben zich niet verspreid. De waarschijnlijkheid van letsel bij personen 
op basis van het beschikbare bewijsmateriaal is klein. 

Advies voor te nemen maatregelen: 

Een vertegenwoordiger van Getinge neemt contact met u op voor vervanging van het 
oververhittingsbeveiligingssysteem.  

Gezien de lage 'waarschijnlijkheid van letsel bij personen' kunnen normale gebruikers die de machine 
zoals bedoeld onderhouden en gebruiken de machines gewoon blijven gebruiken in afwachting van 
vervanging. Als u afwijkingen in de werking van de machine opmerkt, neem dan contact op met uw 
contactpersoon bij Getinge. 

Bijgevoegd vindt u een reactieformulier voor klanten; wij willen u vragen om het formulier in te 
vullen en naar uw plaatselijke vertegenwoordiger van Getinge te sturen.  Als wij het reactieformulier 
terugkrijgen, weten wij dat u de melding hebt ontvangen en dat u de inhoud ervan hebt begrepen.  

Getinge betreurt eventueel ongemak dat deze maatregelen kan veroorzaken. Het is voor ons uiterst 
belangrijk dat u tevreden bent over de producten en diensten van Getinge.  Als u nog vragen hebt, 
neem dan contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Getinge. 

  



Belangrijke melding in verband 
met de veiligheid 

 
 
 
Ref. nr.: GD3373  
Rev: C 
 
 
 
 
 

TE028 Melding maatregelen apparaat, Rev B 

Verspreiding van deze melding in verband met de veiligheid:  

Geef deze melding door aan iedereen die binnen uw organisatie of andere organisaties waaraan de 
betreffende apparaten zijn overgedragen van deze melding op de hoogte moet worden gesteld. 
Verspreid deze melding onder andere organisaties die door deze maatregel kunnen worden 
beïnvloed. 

Houd deze melding en de daarop volgende maatregelen gedurende een bepaalde periode in de 
gaten, zodat u zeker weet dat het probleem wordt verholpen. 

De ondergetekende bevestigt dat deze melding is aangemeld bij de betreffende regelgevende 
instantie. 
 
 
Handtekening 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Philip Nokrach 
Manager QA/RA, Getinge Disinfection AB 
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26 août 2013 
 
À l’attention de :  Chirurgiens et responsables matério-vigilance – personnel de bloc opératoire 
 
Sujet :  DISPOSITIF MÉDICAL, Action Corrective De Sécurité 
 
Produit concerné : Extracteur de glénosphère inversée Trabecular Metal™ Zimmer 
 Instruments utilisés en arthroplastie de l'épaule 
 
 
 

Numéro d'article : 00-4309-049-00 
 

Numéros de lots concernés : 
 

60452884 60461858 60531990 60549559 60605842 60612781 60684768 
60754281 60815778 60909547 60959086 60978338 61029048 61135953 
61213252 61274877 61334929 61431672 61566464 61594740 61690097 
61756058 61857748 61858851 61889174 61906350 61910781 61918666 
62039450 62096379 62101249 62141887 62160965 62215378 62254111 
62269856 62304206 62311096  

 
 
Zimmer publie une notification de sécurité concernant certains lots spécifiques de son extracteur de glénosphère inversée 
Trabecular Metal™ pour un risque de dysfonctionnement du dispositif s'il est utilisé sans lubrification adéquate.  
En effet le dispositif est susceptible de ne pas produire l'impact attendu sur la glénosphère lorsqu’on appuie sur la gâchette. 
En outre, l’embout du dispositif est susceptible de développer une fracturation pendant le fonctionnement, ce qui 
occasionne l'impossibilité de retirer la glénosphère.  
17 cas de réclamations ont été recensés pour une absence de production d'impact et 8 cas pour sur une fracturation de 
l’embout (au niveau mondial). 
 

   
      Extracteur de glénosphère          Embout fracturé 

 
Risques 

• Si le dispositif ne produit pas d'impacts sur la glénosphère ou si l’embout développe une fracturation, la chirurgie 
peut s'en trouver retardée : il faut alors récupérer un dispositif alternatif ou situer l’embout fracturé. Un retard 
pouvant atteindre une heure a été rapporté. 

• L'incapacité de retirer la glénosphère sans méthode ou instrument alternatif immédiatement disponible peut 
nécessiter une intervention chirurgicale complémentaire. 

• Risque de retrait involontaire de l’embase glénoidienne et des vis de fixation si des instruments autres que 
l'extracteur sont utilisés pour retirer la glénosphère. Si la cavité glénoïde est retirée involontairement avec 
l’embase glénoidienne et les vis de fixation, des interventions de chirurgie reconstructrice complémentaires 
peuvent se révéler nécessaires. 

• Si l’embout fracturé est implanté, il existe un risque de réaction auto-immune induite par une bio-incompatibilité ; 
par ailleurs, une intervention de reprise chirurgicale peut être nécessaire pour retirer l’embout fracturé du patient. 
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Vos responsabilités: 
 
1. Lisez attentivement la notification et vérifiez bien que le personnel concerné en connaît le contenu. 
2. Si votre produit est référencé dans la présente notification, vérifiez avant et après utilisation l'absence de fissures et 

le bon état de l’embout.  
De même, menez une inspection immédiate pour vous assurer que toutes les pièces mobiles sont lubrifiées avant 
chaque utilisation selon les recommandation d'entretien, de nettoyage et de maintenance, ainsi que selon le Manuel 
de Stérilisation 97-5000-170-00. Si vous trouvez un dispositif qui ne fonctionne pas correctement ou si son embout 
est endommagé, faites-le parvenir à votre représentant commercial Zimmer ou directement au service qualité-
affaires réglementaires de Zimmer accompagné des informations nécessaires.   
Des produits de remplacement d'un nouveau modèle sont en cours de fabrication. Nous vous préviendrons, dès que 
le produit de remplacement sera disponible. Nous vous demanderons alors de renvoyer tous les dispositifs affectés 
encore en votre possession au moment de la disponibilité du nouveau produit. 

3. Votre représentant commercial Zimmer viendra récupérer le produit rappelé dans votre établissement au moment 
opportun (phase 2 de cette action sur le terrain). 

4. N’hésitez pas à contacter votre représentant Zimmer pour toute question relative à cette notice de sécurité. 
 
Informations réglementaires  
  
La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ainsi que l’autorité compétente de santé locale, sont informées de 
cette notification volontaire. 
 

 
Rapport de vigilance : Conformément au MEDDEV 2.12-1 Rév. 8, il est indispensable de signaler toute réaction indésirable 
observée lors de l’utilisation des produits et/ou tout problème de qualité à l’autorité compétente de santé locale et/ou 
directement à Zimmer. 

 
 
Veuillez informer Zimmer de tout événement indésirable associé à ce dispositif ou à tout autre produit Zimmer. Les 
événements indésirables peuvent être rapportés à Zimmer via zimmer.per@zimmer.com. 
 
Cordialement 
 
 
Jaime Weeks 
Post Market Surveillance & Regulatory Compliance Associate Director 
 
 
 
 
 

mailto:zimmer.per@zimmer.com
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    Wemmel, 26Augustus, 2013 
 
Aan:  Chirurgen 
 
Onderwerp:  FIELD SAFETY CORRECTIVE ACTION  
 
Betrokken product:  Zimmer TM® Reverse Glenosphere Distractor 
  Instrument gebruikt bij schouderoperaties 
 
 

Artikelnummer 
00-4309-049-00 

 
Betrokken lotnummers: 

 
60452884 60461858 60531990 60549559 60605842 60612781 60684768 
60754281 60815778 60909547 60959086 60978338 61029048 61135953 
61213252 61274877 61334929 61431672 61566464 61594740 61690097 
61756058 61857748 61858851 61889174 61906350 61910781 61918666 
62039450 62096379 62101249 62141887 62160965 62215378 62254111 
62269856 62304206 62311096  

 
 
Zimmer start een lotspecifieke notificatie van de TM® Reverse Glenosphere Distractor vanwege het feit dat het hulpmiddel 
mogelijk niet goed functioneert wanneer het wordt gebruikt zonder voldoende smeermiddel. Als gevolg daarvan kan het 
hulpmiddel mogelijk niet voldoende impact hebben op de Glenosphere, wanneer de trekker wordt overgehaald. Daarnaast 
kan het voetstuk van het hulpmiddel breken tijdens gebruik waardoor het hulpmiddel mogelijk de Glenosphere niet kan 
verwijderen. Er zijn 17 klachtenmeldingen binnengekomen over het hulpmiddel dat niet voldoende impact heeft en 8 
klachtenmeldingen over het breken van het voetstuk. 
 

   
      Glenosphere Distractor           Fractuur voetstuk 

 
Risico's 

• Indien het hulpmiddel niet voldoende impact heeft op de Glenosphere of de voet breekt af, kan de operatieduur 
uitlopen omdat er een vervangend hulpmiddel moet worden verkregen of  door de recuperatie van de gebroken 
voet. Verlenging van de operatieduur van een uur is gemeld. 

• Onmogelijkheid om de Glenosphere te verwijderen zonder directe alternatieve methode of instrument om de 
Glenosphere te verwijderen kan een extra operatie nodig maken. 

• Er bestaat het gevaar van een onbedoelde verwijdering van de basisplaat en fixatieschroeven bij gebruik van 
andere middelen dan de Distractor om de Glenosphere te verwijderen. Indien onbedoeld het glenoïdbot verwijderd 
wordt tegelijk met de basisplaat en de fixatieschroeven, is mogelijk verdere reconstructieve chirurgie noodzakelijk. 

• Indien de gefractureerde voet geïmplanteerd wordt, bestaat het risico van een auto-immuunreactie vanwege bio-
incompabiliteit, alsmede een mogelijk noodzakelijke revisiechirurgie om het gebroken voetstuk uit de patiënt te 
verwijderen. 
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Uw verantwoordelijkheden 
 

1. De mededeling lezen en ervoor zorgen dat alle betrokken personen op de hoogte worden gebracht van de inhoud 
ervan. 

2. Als u een product treft dat in deze Field Safety Notice wordt genoemd, inspecteer deze dan voor en na gebruik op 
barsten en vergewis u ervan dat de voet intact is. Inspecteer tevens onmiddellijk of alle bewegende delen gesmeerd 
worden voorafgaand aan elk gebruik volgens de Aanbevelingen voor Verzorging-, Reiniging-, Onderhoud- en 
Sterilisatiehandleiding 97-5000-170-00. Mocht u een hulpmiddel aantreffen dat niet juist functioneert of een 
beschadigd voetstuk heeft, geef dit dan aan uw Zimmer vertegenwoordiger om terug te sturen naar Zimmer via een 
Product Experience Report (PER). 

3. Op dit moment worden vervangende producten met een nieuw ontwerp vervaardigd. Uw kliniek wordt hiervan in 
de komende maanden op de hoogte gesteld zodra het vervangende product verkrijgbaar is. Op dat moment wordt u 
verzocht alle betreffende hulpmiddelen die op dat moment in uw bezit zijn terug te sturen zodra het nieuwe 
product geleverd is. 

4. Uw Zimmer vertegenwoordiger zal het teruggeroepen product op het juiste moment uit uw instelling weghalen 
(Fase 2 van deze vrijwillige correctieve actie). 

5. Indien u na het lezen van deze mededeling nog vragen of twijfels hebt, neem dan contact op met uw 
contactpersoon bij Zimmer. 

 
Overige Informatie 
 
Deze vrijwillige actie wordt gerapporteerd aan de Amerikaanse Food and Drug Administration (“FDA”) en aan de lokale 
bevoegde overheid. 

 
Vigilantierapportage: Ongewenste bijwerkingen van het gebruik van deze producten, en/of kwaliteitsproblemen kunnen 
tevens worden gerapporteerd overeenkomstig MEDDEV 2.12-1 Rev. 8 bij de lokale gezondheidszorgautoriteit in uw land. 
 
Gelieve Zimmer op de hoogte te houden van eventuele ongewenste voorvallen geassocieerd met dit instrument of met 
andere producten van Zimmer. Ongunstige voorvallen kunnen aan Zimmer worden gemeld via zimmer.per@zimmer.com. 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Jaime Weeks 
Post Market Surveillance & Regulatory Compliance Associate Director 
 
 
 
 
 

mailto:zimmer.per@zimmer.com
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Philips Healthcare FSN79500286  Octobre 2013 

 
URGENT – Notification de sécurité 

Système d’échographie Philips modèle EPIQ 7 
 

L’utilisation du format de date international du système est susceptible d’aboutir à des 
erreurs de calcul de l’âge gestationnel 

 

 
Philips Healthcare Company - Confidentiel 

 
 
 

 

 

 
Cher client, 
 
Un problème affectant le système d’échographie Philips modèle EPIQ 7 équipé des versions 1.0 et 1.0.1 du 
logiciel a été détecté. La version du logiciel du système s’affiche dans le bandeau supérieur de la boîte de 
dialogue, sous <Setup> <Options> (<Configuration> <Options>). 
 
Dans les paramètres du système, si le format de date du système est réglé sur International, c’est-à-dire 
JJ/MM/AAAA, le système continue à interpréter la date comme si elle était au format MM/JJ/AAAA sur l’écran 
Patient Data Entry (Introduction des données de la patiente). Cette anomalie se retrouve dans les champs de 
date « Last Menstrual Period » (LMP ; Date des dernières règles), « Established Due Date » (EDD ; Date 
d’accouchement prévue) et « Conception Date » (Date de la conception). Le champ « Last Menstrual Period » 
(Date des dernières règles) apparaît dans quatre types d’examen : Obstetric (OB ; Obstétrical), Fetal Echo 
(Echographie fœtale), Gynecology (GYN ; Gynécologique) et Breast (Sein) et est copié automatiquement à 
partir d’un type d’examen vers les autres.  
 
S’il venait à se reproduire, ce problème pourrait engendrer un risque pour les patientes. Cette notification de 
sécurité a pour objectif de vous informer sur : 

 la nature du problème et les conditions dans lesquelles il est susceptible de se produire ; 

 les actions à entreprendre par le client / l’utilisateur pour prévenir les risques pour les patientes ; 

 les actions prévues par Philips pour remédier au problème. 
 
 

 
 
Vous recevez cette notification parce que nos fichiers nous indiquent que vous êtes en possession d’un système 
d’échographie EPIQ 7 concerné par ce problème. Philips a remédié à ce problème dans la version 1.1 du 
logiciel du système d’échographie EPIQ 7. Dans les prochaines semaines, un technicien de Philips, spécialisé 
en échographie, vous contactera afin de programmer la mise à jour gratuite de votre système vers la 
version 1.1. 
 
En attendant la mise à jour de votre système, il est possible d’éviter ce problème en veillant à régler le format de 
date du système sur le paramètre par défaut, soit MM/JJ/AAAA.  
 
Une mauvaise interprétation par le système de la date introduite dans le champ LMP (Date des dernières 
règles) est susceptible d’entraîner des erreurs de calcul de l’âge gestationnel (GA) et de la date d’accouchement 

Ce document contient des informations importantes pour pouvoir continuer à 
utiliser votre équipement correctement et en toute sécurité 

 
Prière de passer en revue les informations ci-après avec tous les membres de votre personnel qui 
doivent prendre connaissance du contenu de cette notification. Il est important de comprendre les 

implications de cette notification. 
 

Conservez-en une copie avec le mode d’emploi de l’équipement. 
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URGENT – Notification de sécurité 

Système d’échographie Philips modèle EPIQ 7 
 

L’utilisation du format de date international du système est susceptible d’aboutir à des 
erreurs de calcul de l’âge gestationnel 

 

 
Philips Healthcare Company - Confidentiel 

 
 
 

 

 

prévue (EDD). Des erreurs de calcul de l’âge gestationnel généreront également des valeurs calculées erronées 
pour le percentile et l’écart type des mesures biométriques pour les paramètres Abdominal Circumference (AC ; 
Périmètre abdominal), Biparietal Diameter (BPD ; Diamètre bipariétal), Estimated Fetal Weight (EFW ;estimation 
du poids fœtal), Femoral Length (FL ; Longueur fémorale), Head Circumference (HC ;Périmètre crânien), 
Humerus (Humérus), Occipital Frontal Diameter (OFD ; Diamètre fronto-occipital), Tibia (Tibia), Ulna (Cubitus). 
Les cliniciens se basent souvent sur ces informations pour la prise de décisions cliniques. 
 
Ce problème est susceptible de se reproduire si l’on modifie le format de date dans les paramètres du système.  
 
Les mesures anatomiques réellement prises au cours d’un examen sont exactes et s’affichent correctement, 
tant à l’écran que sur la page de rapport. Le calcul de l’âge échographique moyen (Average Ultrasound Age, 
AUA) est également exact à l’écran et sur la page de rapport.  
 
Si vous souhaitez un complément d’information ou une assistance concernant ce problème, vous pouvez 
contacter votre représentant local Philips. 
 
Philips Healthcare Customer Care Center : 02 525 6880, Option 3 
 
Cette notification a été transmise à l’organisme de réglementation compétent. 
 
Philips vous présente ses excuses pour les éventuels désagréments occasionnés par ce problème. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
Fred Viaud 
Directeur principal, Quality and Regulatory 
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DRINGEND – Veiligheidsmededeling 

Philips EPIQ 7-echografiesysteem 
 

Gebruikmaking van het internationale systeem voor datumnotatie kan leiden tot fouten 
in de berekening van de zwangerschapsduur 

 

 
Philips Healthcare Company — Vertrouwelijk 

 
 
 

 

 

 
Geachte klant, 
 
Er is een probleem geconstateerd met het EPIQ 7-echografiesysteem softwareversie 1.0 en 1.0.1 van Philips. 
De softwareversie van uw systeem wordt weergegeven in de bovenste balk van het dialoogvenster onder 
<Setup><Options> (<configuratie><opties>). 
 
Als bij de systeeminstellingen de datumnotatie wordt ingesteld op International (DD/MM/JJJJ), blijft het systeem 
de datum op het scherm voor gegevensinvoer van patiënten (Patient Data Entry, PDE) interpreteren als 
MM/DD/JJJJ. De afwijking speelt in de datumvelden voor laatste menstruatie (Last Menstrual Period, LMP), 
uitgerekende datum (Established Due Date, EDD) en conceptiedatum (Conception Date). Het veld voor laatste 
menstruatie is aanwezig bij vier typen onderzoeken: verloskunde (Obstetric, OB) echo van foetus (Fetal Echo), 
gynaecologie (Gynecology, GYN) en borst (Breast) en wordt automatisch ook bij de andere onderzoekstypen 
ingevuld.  
 
Als dit probleem zich opnieuw voordoet, kan het een risico voor de patiënt met zich meebrengen. Deze 
veiligheidsmededeling is bedoeld om u te informeren over: 

 de aard van het probleem en de omstandigheden waaronder het zich kan voordoen, 

 de acties die de klant moet ondernemen om risico’s voor patiënten te voorkomen, 

 de acties gepland door Philips om het probleem te corrigeren. 
 
 

 
 
U ontvangt deze brief omdat uit onze administratie blijkt dat u een EPIQ 7-echografiesysteem heeft ontvangen 
waarbij dit probleem speelt. Philips heeft dit probleem gecorrigeerd in softwareversie 1.1 van het EPIQ 7-
echografiesysteem. Binnen enkele weken zal een Philips-technicus contact met u opnemen om een afspraak te 
maken voor de kosteloze upgrade van uw systeem naar softwareversie 1.1. 
 
Zolang de upgrade van uw systeem nog niet is uitgevoerd, kunt u dit probleem vermijden door te zorgen dat uw 
systeem voor de datum gebruikmaakt van de standaardinstelling MM/DD/JJJJ.  
 
Als het systeem de datum in het veld voor laatste menstruatie verkeerd interpreteert, kan dit fouten veroorzaken 
bij de berekening van de zwangerschapsduur (Gestational Age, GA) en uitgerekende datum (EDD). De foutieve 
berekening van de zwangerschapsduur veroorzaakt daarnaast onjuiste waarden bij de berekening van het 
percentiel en de standaarddeviatie van biometrische bepalingen van buikomvang (Abdominal Circumference, 

Dit document bevat belangrijke informatie voor een blijvend veilig en juist 
gebruik van uw apparatuur 

 
Bespreek onderstaande informatie met al uw medewerkers die op de hoogte moeten zijn van de 

inhoud van deze mededeling. Het is belangrijk te begrijpen wat de implicaties van deze mededeling 
zijn. 

 
Bewaar a.u.b. een exemplaar bij de gebruiksaanwijzing van uw apparatuur. 
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DRINGEND – Veiligheidsmededeling 

Philips EPIQ 7-echografiesysteem 
 

Gebruikmaking van het internationale systeem voor datumnotatie kan leiden tot fouten 
in de berekening van de zwangerschapsduur 

 

 
Philips Healthcare Company — Vertrouwelijk 

 
 
 

 

 

AC), bipariëtale diameter (Biparietal Diameter, BPD), geschat foetaal gewicht (Estimated Fetal Weight, EFW), 
femurlengte (Femoral Length, FL), hoofdomtrek (Head Circumference, HC), humerus, occipito-frontale diameter 
(Occipital Frontal Diameter, OFD), tibia, ulna. Artsen baseren zich dikwijls op deze informatie voor het nemen 
van klinische beslissingen.  
 
Dit probleem kan worden gereproduceerd door de datumnotatie in de systeeminstellingen te wijzigen.  
 
Werkelijke anatomische metingen die tijdens een onderzoek worden gedaan, zijn nauwkeurig en worden correct 
op het scherm en op de rapportpagina weergegeven. De berekening van de gemiddelde echografische leeftijd 
(Average Ultrasound Age, AUA) wordt eveneens correct op het scherm en op de rapportpagina weergegeven.  
 
Als u meer informatie of ondersteuning met betrekking tot dit probleem nodig heeft, kunt u contact opnemen met 
uw lokale Philips-vertegenwoordiger. 
 
Deze mededeling is gemeld aan de desbetreffende regelgevende instantie. 
 
Philips Healthcare Customer Care Center: 02 525 6881, Optie 3. 
 
Philips biedt zijn verontschuldigingen aan voor het ongemak dat dit probleem met zich meebrengt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Fred Viaud 
Sr. Director, Quality and Regulatory 
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30 décembre 2013 
 
À :  Chirurgiens, cliniques 
 
Objet :  NOTIFICATION CONCERNANT UN DISPOSITIF MÉDICAL 
 
Référence Zimmer :  FA- 2013-01 
 
Produit concerné :  Instruments manuels pour chirurgie orthopédique – Instructions pour l'entretien, le nettoyage, la 

maintenance et la stérilisation des instruments Zimmer  
 
Vous êtes utilisateurs de notre matériel chirurgical et c’est pourquoi nous  attirons votre attention sur ce présent courrier.   
 

Zimmer GmbH vous informe par la présente que, parallèlement à l'actualisation de ses instructions pour le nettoyage et la 
désinfection des instruments « Instruments manuels pour chirurgie orthopédique – Instructions pour l'entretien, le 
nettoyage, la maintenance et la stérilisation » (référence 97-5000-170-00), les modifications suivantes ont été apportées à 
la version actuelle et sont enregistrées comme la révision 5 : 

• Section 8 F « Préparation des agents nettoyants » 

Zimmer fournit à présent des exemples d'agents nettoyants de manière à compléter les informations selon 
lesquelles les agents nettoyants doivent être préparés en respectant la dilution d'emploi et la température 
recommandées par le fabricant. 

Les informations relatives à l'utilisation éventuelle d'agents nettoyants alcalins sont à présent détaillées pour ce 
type d'agents (pH ≤ 12). 

• Section 8 I « Instructions pour le nettoyage/la désinfection automatisé(e) » 

Les informations antérieures ont été supprimées, tout en précisant qu'un nettoyage/une désinfection 
automatisé(e) supplémentaire n'est pas nécessaire après un pré-nettoyage manuel. En revanche, de nouvelles 
informations ont été ajoutées à la Section 8F, mentionnant qu'il est préférable de combiner nettoyage manuel et 
automatisé et que cette méthode est applicable à tous les dispositifs. 

• Section 11 « Références » 

Pour compléter la liste des normes, la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux figure à présent dans 
les références même si la référence à la norme ISO 17664 (élément n°16 de la précédente liste de références) 
satisfait les exigences de la directive. 

 

Veuillez noter que la version révisée actuelle de la brochure figure sur la dernière page de celle-ci. 

Une version électronique de la brochure correspondant aux instruments est disponible sous le lien suivant : 
 
http://www.zimmer.com/en-US/hcp/global/surgical-instrument-cleaning.jspx 

 
 
Risques 

• Aucun risque spécifique n'a été identifié concernant la mise à jour de la brochure. 
 
Vos responsabilités 

1. Veuillez-vous assurer que la version actuelle de la brochure (révision 5) est utilisée dans votre clinique. 
2. Veuillez confirmer à l'aide de l'annexe 1 que les informations ont été dûment diffusées. 
3. Veuillez contacter votre représentant Zimmer si vous avez encore des questions ou des doutes après examen de 

cette notification. 
 
 
 

http://www.zimmer.com/en-US/hcp/global/surgical-instrument-cleaning.jspx


 

Page 2 sur 5 
 

 

 
 
Informations spéciales relatives aux instruments spécifiques énumérés dans l'annexe 2 (pour certains pays 
uniquement) : 
 
Ces informations ont été récemment élaborées par Zimmer GmbH et sont spécifiques au nettoyage et à la maintenance 
des axes et alésoirs flexibles conformément à la description fournie dans l'annexe 2. 
 
 
Informations relatives à la vigilance 
L'autorité compétente locale sera informée de cette notification volontaire. 
 
Conformément au MEDDEV 2.12-1 Rév. 8, il est indispensable de signaler toute réaction indésirable observée lors de 
l’utilisation des produits et/ou tout problème de qualité à l’autorité compétente locale et/ou directement à Zimmer. 

 
 
Veuillez informer Zimmer de tout événement associé à ce dispositif ou à tout autre produit Zimmer. Les effets secondaires 
peuvent être signalés à Zimmer en écrivant à zimmer.per@zimmer.com ou à votre représentant Zimmer local. 
 
Cordialement, 
 
 
 
Matthias Bürger 
Vice President 
Quality Assurance and Regulatory Affairs - EMEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zimmer.per@zimmer.com
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Annexe 1 
 
 

Instruments manuels pour chirurgie orthopédique – Instructions pour l'entretien, le nettoyage, la maintenance et la 
stérilisation  

(Référence 97-5000-170-00, Révision 5) 
Notification 

 
FORMULAIRE DE CONFIRMATION-RÉPONSE 

Veuillez renvoyer le formulaire rempli par e-mail ou par fax à 
 

votre représentant Zimmer local. 

Numéro de fax : ______________ E-mail : _______________ 

 
 
Je confirme/Nous confirmons par la présente que la brochure actuelle (version 5) mentionnée dans cette 
notification a été dûment diffusée auprès des cliniques utilisant Zimmer Instruments. 
 
Nom et adresse de la clinique : _______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Signature de la personne remplissant ce formulaire ___________________________________________ 
 
Nom en majuscules ____________________________ 
 
Fonction _________________________________      Téléphone (          ) _______-___________  
 
Date : _________________ 
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Annexe 2 : 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AU RETRAITEMENT 
Ces informations supplémentaires concernent le processus de nettoyage des instruments Zimmer énumérés ci-dessous : 

Réf. article Description 
01.00069.409  Mèche ø  9 mm  
01.00069.410  Mèche ø  10 mm  
01.00069.411  Mèche ø  11 mm 
01.00069.412  Mèche ø  12 mm 
01.00069.413  Mèche ø  13 mm 
01.00069.414  Mèche ø  14 mm 
01.00069.415  Mèche ø  15 mm 
01.00069.416  Mèche ø  16 mm 
01.00069.417  Mèche ø  17 mm 

110.44.150  

Axe flexible pour têtes d'alésoir 
intramédullaire, profondeur maxi. 440 mm, ø 
9–12,5 mm 

110.44.155  

Axe flexible pour têtes d'alésoir 
intramédullaire, profondeur maxi. 440 mm, ø 
13–19 mm 

110.44.207  
Alésoir intramédullaire flexible monobloc, 
coupe distale, ø 7 mm 

110.44.208  
Alésoir intramédullaire flexible monobloc, 
coupe distale, ø 8 mm 

110.44.209  
Alésoir intramédullaire flexible monobloc, 
coupe distale, ø 9 mm 

02.00020.040  Mèche ø 13 mm avec axe flexible  
75.80.04 Axe flexible 

 
En raison de leur géométrie, ces instruments nécessitent une attention spéciale pour le retraitement. Zimmer 
recommande de combiner nettoyage manuel et automatisé conformément à la description générale figurant dans le 
document « Instruments manuels pour chirurgie orthopédique – Instructions pour l'entretien, le nettoyage, la maintenance 
et la stérilisation », réf. 97-5000-170-3. En outre, la procédure validée pour ces articles inclut : 

- Immersion dans une solution de pré-nettoyage pendant au moins 1 h 
- Utilisation d'un pistolet à eau pour rincer abondamment la lumière 
- Obturer l'autre extrémité de la lumière et courber l'instrument pendant le rinçage 
- Rincer abondamment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidus visibles 
- Utiliser une lancette de vaporisation pour la lumière 
- Nettoyage aux ultrasons pendant au moins 10 min, à 45 °C, en position courbée (voir photo) 
- Utiliser un port de connexion pour lumière sur le laveur-désinfecteur  
- Obturer l'autre extrémité de la lumière pendant le lavage automatisé 
- Sélectionner un cycle de lavage incluant plusieurs étapes de nettoyage et d'irrigation consécutives 
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Photo : Exemple de fixation en position courbée 
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30 december 2013 
 
Aan:  Chirurgen, Ziekenhuizen –Sterilisatie-afdeling 
 
Onderwerp:  MELDING MEDISCH TOESTEL 
 
Zimmer-referentie:  FA 2013-01 
 
Betrokken product:  Manual Orthopaedic Surgical Instruments – Instructions of Care, Cleaning, Maintenance and 

Sterilization for Zimmer Instruments (Handleiding orthopedisch-chirurgische instrumenten – 
Instructies voor het verzorgen, reinigen, onderhouden en steriliseren van Zimmer-instrumenten) 

 
U ontvangt deze brief omdat onze administratie aangeeft dat u een huidige gebruiker bent van de Zimmer Instruments-
systemen en de bijbehorende Manual Orthopaedic Surgical Instruments. 
 

Zimmer GmbH stelt u hierbij op de hoogte dat, samen met een verbetering van de reinigings- en ontsmettingsinstructies 
van Zimmer voor instrumenten 'Manual Orthopaedic Surgical Instruments – Instructions of Care, Cleaning, Maintenance 
and Sterilization' (referentienr. 97-5000-170-00), de volgende wijzigingen werden geïntroduceerd in de huidige versie, die 
als Revisie 5 werd geregistreerd: 

• Deel 8 F 'Preparation of Cleaning Agents' (Bereiding van reinigingsmiddelen) 

Zimmer heeft nu voorbeelden aangehaald van reinigingsmiddelen, als aanvulling op de informatie dat 
reinigingsmiddelen moeten worden bereid op de gebruiksverdunning en temperatuur die worden aanbevolen door 
de fabrikant. 

De informatie over het mogelijke gebruik van alkalinereinigingsmiddelen is nu verder gespecificeerd met 
betrekking tot alkalinereinigingsmiddelen (pH ≤ 12). 

• Deel 8 I 'Automated Cleaning/Disinfection Instructions' (Instructies voor geautomatiseerde reiniging/desinfectie) 

De eerdere informatie die aangaf dat aanvullende geautomatiseerde reiniging/desinfectie niet noodzakelijk was 
na een handmatige voorreiniging, werd verwijderd. In plaats daarvan is er nieuwe informatie toegevoegd aan 
Deel 8 F, waarin vermeld wordt dat de voorkeur wordt gegeven aan een combinatie van de handmatige en 
geautomatiseerde methodes, en dat dit voor alle instrumenten kan worden gebruikt. 

• Deel 11 'References' (Literatuur) 

Ter verdere afronding van het vermelden van de normen, wordt er nu ook gerefereerd naar de Richtlijn Medische 
Hulpmiddelen 93/42/EEC, hoewel de referentie naar ISO 17664 (eerder item 16 van de literatuurlijst) voldoet aan 
de vereisten van de Richtlijn. 

 

Merk op dat de actuele revisie van de brochure vermeld staat op de laatste pagina van de brochure. 

Een elektronische versie van de betreffende brochure voor instrumenten kunt  u op de volgende webpagina terugvinden: 
 
http://www.zimmer.com/en-US/hcp/global/surgical-instrument-cleaning.jspx 

 
 
Risico's 

• Er werden geen specifieke risico's geïdentificeerd met betrekking tot de update van de brochure. 
 
Uw verantwoordelijkheden 

1. Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat de huidige versie van de brochure (Revisie 5) in uw ziekenhuis wordt 
gebruikt. 

2. Wij verzoeken u tevens door middel van Bijlage 1 te bevestigen dat de informatie op de juiste manier is 
geïmplementeerd. 

http://www.zimmer.com/en-US/hcp/global/surgical-instrument-cleaning.jspx
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3. Indien u na het lezen van deze mededeling nog vragen of twijfels hebt, neem dan contact op met uw 
vertegenwoordiger van Zimmer. 

 
 
Speciale informatie voor specifiek instrumenten zoals vermeld staat in Bijlage 2 (niet voor alle landen van 
toepassing): 
 
Deze informatie werd nieuw opgesteld door Zimmer GmbH en is specifiek bedoeld voor het reinigen en onderhouden van 
de flexibele reamers en schachten die worden beschreven in Bijlage 2. 
 
 
Vigilantie-informatie 
Deze vrijwillige actie wordt gerapporteerd aan de lokale bevoegde overheid binnen de EU. 
 
Ongewenste bijwerkingen van het gebruik van deze producten en/of kwaliteitsproblemen kunnen tevens worden 
gerapporteerd overeenkomstig MEDDEV 2.12-1 Rev. 8 bij de lokale gezondheidszorgautoriteit in uw land. 

 
 
Wij verzoeken u Zimmer op de hoogte te houden van eventuele ongewenste voorvallen die met dit instrument of met 
andere producten van Zimmer gepaard gaan. Ongewenste voorvallen kunnen worden gemeld aan Zimmer op 
zimmer.per@zimmer.com of bij uw plaatselijke vertegenwoordiger van Zimmer. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Matthias Bürger 
Vice President 
Quality Assurance and Regulatory Affairs - EMEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zimmer.per@zimmer.com
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Bijlage 1 
 
 

Manual Orthopaedic Surgical Instruments – Instructions of Care, Cleaning, Maintenance and Sterilization 
(Referentienr. 97-5000-170-00, Revisie 5) 

Kennisgeving 
 

ANTWOORDFORMULIER BEVESTIGING 

Bezorg  het ingevulde formulier per e-mail of fax aan  
 

uw vertegenwoordiger van Zimmer. 

Faxnummer:______________ E-mail: _______________ 

 
 
Ik/Wij bevestig(en) hierbij dat de huidige brochure (versie 5) zoals vermeld staat in deze kennisgeving op de 
juiste manier werd geïmplementeerd in de betrokken klinieken die gebruikmaken van Zimmer-instrumenten. 
 
Naam en adres kliniek: _______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Handtekening van persoon die het formulier invult:___________________________________ 
 
Naam in blokletters: _____________________ 
 
Titel _____________________________________      Telefoon (          ) _______-___________  
 
Datum: _________________ 
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Bijlage 2: 
HERVERWERKINGSUPPLEMENT 
Deze aanvullende informatie heeft betrekking op het reinigingsproces van de hieronder vermelde Zimmer-instrumenten: 

Onderdeelnr. Omschrijving 

01.00069.409  Boorgat ø 9 mm  
01.00069.410  Boorgat ø 10 mm  
01.00069.411  Boorgat ø 11 mm 
01.00069.412  Boorgat ø 12 mm 
01.00069.413  Boorgat ø 13 mm 
01.00069.414  Boorgat ø 14 mm 
01.00069.415  Boorgat ø 15 mm 
01.00069.416  Boorgat ø 16 mm 
01.00069.417  Boorgat ø 17 mm 

110.44.150  

Flexibele schacht voor intramedulaire 
reamerkoppen, max. diepte 440 mm, ø 9–
12,5 mm 

110.44.155  

Flexibele schacht voor intramedulaire 
reamerkoppen, max. diepte 440 mm, ø 13–
19 mm 

110.44.207  
Flexibel intramedulair reamer-monoblok, 
snijden aan de voorkant, ø 7 mm 

110.44.208  
Flexibel intramedulair reamer-monoblok, 
snijden aan de voorkant, ø 8 mm 

110.44.209  
Flexibel intramedulair reamer-monoblok, 
snijden aan de voorkant, ø 9 mm  

02.00020.040  Boor ø 13 mm met flexibele schacht  
75.80.04 Flexibele schacht 

 
Vanwege hun geometrie hebben deze instrumenten speciale zorg nodig voor de herverwerking. Zimmer beveelt een 
combinatie van handmatige en geautomatiseerde reiniging aan zoals in het algemeen wordt beschreven in de 'Manual 
Orthopaedic Surgical Instruments – Instructions for Care, Cleaning, Maintenance and Sterilization', nummer 97-5000-170-
3. Daarnaast omvat de gevalideerde procedure voor deze artikelen het volgende: 

- Weken in een voorreinigingsoplossing gedurende ten minste 1 uur 
- Gebruik van een watersproeipistool om het lumen te spoelen 
- Sluiten van het andere uiteinde van het lumen en buigen van het instrument tijdens het spoelen 
- Spoelen tot er geen zichtbare resten meer worden uitgespoeld 
- Gebruik van een sproeilancet voor het lumen 
- Ultrasoon reinigen gedurende ten minste 10 minuten, 45 °C, in gebogen staat (zie afbeelding) 
- Gebruik van een lumenverbindingspoort in de wasser-desinfector 
- Sluiten van het andere uiteinde van het lumen tijdens het geautomatiseerd wassen 
- Gebruik van een wascyclus met verschillende achtereenvolgende reinigings- en spoelstappen 
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Afbeelding: Voorbeeld voor fixatie in gebogen staat 
 



 
 
 

FSN n° FSN 2014-14653 
File 14653 
Manufacturer Baxter Healthcare 
Device Infusion sets without needles, transfer sets, extension sets, air 

inlets, infusion bags 
Commission date 02/10/2014 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 janvier 2014 

 

Description du produit Code Produit 

Bladder Irrigation Connector EMC3207 

 

Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, Baxter souhaite vous informer de sa décision de procéder à titre de précaution 
au rappel du produit susmentionné. 
 
Dans le cadre de son processus d’amélioration continue, Baxter a passé en revue toutes les 
données de stabilité réalisées afin d’appuyer les allégations figurant sur l’étiquetage de ce 
produit et a découvert que les exigences en matière de barrière microbienne, barrière fournie 
par les matériaux de l’emballage qui maintient la stérilité du produit, n’étaient pas respectées 
pour le code produit mentionné ci-dessus.  
 
Dès lors, Baxter ne peut pas garantir la stérilité du produit tout au long de la durée de vie 
revendiquée pour celui-ci. 
 
Baxter n’a pas reçu de plaintes liées aux allégations de l’étiquetage de ce produit. 
 
Le risque médical pour le patient a été évalué comme élevé.  
En conséquence, Baxter a décidé de procéder au rappel de tous les lots du code produit 
affecté. 
Baxter ne dispose pas pour le moment  d’alternative à ce produit. 
 
Nous vous demandons d’arrêter immédiatement d’utiliser tout lot comportant le code produit 
susmentionné et de mettre en quarantaine toutes les unités dont vous pourriez disposer en 
stock. 
 
 
Afin d'organiser au mieux ce rappel de lots, nous vous demandons de suivre les mesures 
suivantes: 
 
 

1- Communiquer cette information à tout le personnel qui utilise ce dispositif au sein de 
votre établissement ; 

2- Si vous êtes grossiste ou distributeur de ces dispositifs, communiquer cette information 
vers vos clients et centraliser les formulaires des états des stocks ; 

3- Identifier et retirer de vos stocks toutes les unités de ce code dont vous disposez ; 
4- Compléter le formulaire réponse état des stocks et le retourner au numéro de fax 

suivant : 068 27 27 42 

RAPPEL DE 
LOTS 
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Le remplissage de ce formulaire confirmera la réception de votre part de cette notification et 
vous évitera ainsi de recevoir une nouvelle notification. 
 
Une fois votre formulaire de réponse reçu, vous serez contacté par notre service clientèle afin 
de mettre en place les modalités de retour des produits et d’évoquer avec vous les conditions 
commerciales liées à cette opération. 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser des désagréments que cette action peut 
entraîner. 
 
Pour toutes questions, nous vous remercions de contacter Philip Van Mieghem, Product 

Manager, au +32 2 386 85 69 ou par email philip_van_mieghem@baxter.com  
 
Nous vous prions de bien vouloir recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de notre 
considération distinguée. 
 

 
 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Pharmacien responsable Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
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Formulaire de réponse client  
Rappel de lot – lettre du  21 janvier 2014  

Bladder Irrigation Connector - Code produit EMC3207  - Numéros de lot: tous 
 

Veuillez compléter et renvoyer une copie de ce formulaire  
par établissement au numéro de fax 

068 27 27 42 

ou par courriel à l’adresse email complaint_benelux@baxter.com     
afin de confirmer que vous avez reçu cette notice 

Inutile d’envoyer un bordereau. 
  

 

Nom et adresse de 
l’établissement : 
(en majuscules) 
 

 

 

Formulaire de réponse  
complétée par : 
(en majuscules) 
 

 

 

Fonction  :   
(en majuscules) 

 

 

Numéro de téléphone  : 
(avec le préfixe) 
 

 

Nous avons reçu la lettre mentionnée ci-dessus, effectué les actions décrites dans la 
lettre, transmis cette information à notre personnel et, le cas échéant, à d’autres 
services/structures/départements. 

 Nous n’avons plus les produits concernés en stock. 

 Nous avons encore ………. unités de:  

Code produit N° de lot quantité 

   

   

   

Signature / date 

 ________________________________________________________________ 
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21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 
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Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
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ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  
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21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 
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Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
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ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  
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21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 
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Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
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ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  
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21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 
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Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
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ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
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ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 

Baxter is Registered Trademarks of Baxter International, Inc.                                                                     FCA-2013-130 

 

 

21 januari, 2014 

 

Productbeschrijving  Productcode  

Connector voor blaasirrigatie EMC3207 

 

Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Baxter wil u hierbij informeren over een productterugname met betrekking tot bovengenoemd 
product als preventieve maatregel. 

In het kader van haar permanent verbeteringsproces heeft Baxter de vereisten op de etiketten 
van haar producten onderzocht. Daarbij hebben we vastgesteld dat de hoger vermelde 
productcode onvoldoende stabiliteitsgegevens bevat die de steriliteit van het product kan 
garanderen. 

Daarom kan Baxter de steriliteit van de verpakking tot aan de vermelde vervaldatum niet 
garanderen. 

Baxter heeft met betrekking tot het betreffende product geen klachten ontvangen die verband 
zouden houden met deze stabiliteitsgegevens. 

Het medisch risico is als hoog ingeschat; daarom heeft Baxter besloten om alle loten van de 
betreffende productcode terug te roepen.  

Baxter kan op dit ogenblik nog geen alternatieve producten voorstellen.  

Wij verzoeken u per direct te stoppen met de distributie en/of het gebruik van dit product en om 
alle eenheden die u hiervan nog op voorraad heeft te blokkeren. 

Indien u het genoemde product aan andere afdelingen, instellingen of eenheden heeft geleverd, 
stuurt u dit bericht dan a.u.b. door naar de betreffende persoon of instelling. 

U wordt vriendelijk verzocht het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en te sturen naar 
het op het formulier vermelde faxnummer of e-mailadres. 

Wanneer u dat doet, bevestigt u tevens dat u deze mededeling heeft ontvangen en voorkomt u 
dat u deze nogmaals ontvangt. 

 

 

 

PRODUCT 
TERUGNAME 
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Nadat wij uw antwoordformulier hebben ontvangen, zal iemand van de Baxter klantendienst contact 
met u opnemen om met u af te spreken hoe u de producten terug kunt sturen en u hiervoor vergoed 
wordt. 

Voor verdere vragen of inlichtingen betreft deze communicatie kunt u contact opnemen met Philip 
Van Mieghem, Product Manager, op nr +32 2 386 85 69 of per e-mail 

philip_van_mieghem@baxter.com 

 

Dank u voor uw medewerking. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u hierbij 
ondervindt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Pascal Pollet 
CQA Manager France Benelux – Verantwoordelijk Apotheker Baxter Belgium Sprl. 
Tel : +32 68 27 28 15 
Fax : +32 68 27 27 42 
Mob : +32 478 50 34 21  

email: pascal_pollet@baxter.com 
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ANTWOORDFORMULIER 
Connector voor blaasirrigatie – productcode EMC3207  

Lot nummer: alle 

Product terugname - brief van 21 januari 2014 

 

 

Gelieve per organisatie-eenheid één ingevuld exemplaar van dit formulier op te sturen naar het 

onderstaande faxnummer of per e-mail naar complaint_benelux@baxter.com       
zodat wij weten dat u deze mededeling heeft ontvangen. 

 
Fax: 068 27 27 42  

 

Naam en adres van de inrichting: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Antwoordformulier ingevuld door: 
(In drukletters a.u.b.) 
 

Titel:(In drukletters a.u.b.) 

 

Tel. (incl. zone): 

 

 

Wij hebben de brief ontvangen en de informatie overgemaakt aan ons personeel en in 

voorkomend geval aan andere diensten of inrichtingen. 

 

 Wij hebben geen eenheden van het aangeduid product meer in voorraad. 

 Wij hebben nog eenheden van het aangeduid product in onze voorraad en zullen de 

     volgende hoeveelheden terugsturen: 

Productcode  Lotnummer  Hoeveelheid  

   

   

   

 

 

Handtekening, Datum (verplicht veld)________________________________________  



 
 
 

FSN n° 2014-14680 
File 14680 
Manufacturer Zimmer, Inc. 
Device Zimmer Trabecular Metal Reverse Shoulder System Glenosphere 

& Base Plate 
Commission date 02/10/2014 
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31 décembre 2013 
 
À :  Chirurgiens 
 
Objet :  NOTIFICATION URGENTE CONCERNANT UN DISPOSITIF MÉDICAL 
Référence Zimmer : 1822565-09-30-2012-002-C 
 
Produit concerné :  Glénosphère & embase pour prothèse d'épaule inversée Zimmer Trabecular 

Metal™ 
 Référence des articles : 
 

Référence des articles 
00-4349-036-11 00-4349-038-11 00-4349-040-11 

 
 
Vous êtes utilisateur de la prothèse d'épaule inversée Zimmer Trabecular Metal et c’est pourquoi nous vous 
demandons de lire attentivement cette notification  
Zimmer a lancé en 2006 la prothèse d'épaule inversée Zimmer Trabecular Metal qui s'est vendue à plus de 
30 000 exemplaires depuis. Ces sept dernières années, Zimmer a reçu 90 réclamations (au niveau 
mondial) portant sur la dissociation de la glénosphère et de l'embase ou sur la difficulté d'assembler la 
glénosphère et l'embase. Cela représente un taux de réclamations de 0,27 % environ depuis le lancement 
du produit.  
 
Après examen de ces réclamations, Zimmer est arrivé à la conclusion que des instructions supplémentaires 
spécifiques à l'assemblage de la glénosphère et de l'embase étaient nécessaires pour souligner les étapes 
importantes de la technique opératoire. 
Zimmer a par conséquent mis à jour la technique chirurgicale applicable, référence 97-4309-203-00, 
révision 1 de 2012, et réalisé un film montrant spécifiquement l'assemblage de la glénosphère (lien : 
https://www.zimmertv.com/videos/519). Zimmer souhaite insister sur l'importance de cette technique 
chirurgicale actualisée, et c’est pourquoi nous vous envoyons cette notification  
 

 
Photo 1 : Représentation d'une glénosphère dissociée  

 
Risques 

• Retard chirurgical pouvant aller jusqu'à 60 minutes si détection per opératoire. 
• Intervention de reprise chirurgicale pour repositionner ou remplacer la glénosphère, ainsi que 

l'embase le cas échéant. 
• Métallose due à l'usure entre les éléments dissociés. 
• La reprise d'une embase bien fixée pourrait entraîner une perte osseuse considérable et nécessiter 

une chirurgie reconstructrice. 
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Vos responsabilités 

1. Lisez attentivement la notification et vérifiez bien que le personnel concerné en connaît le contenu. 
2. Veuillez relire la partie de la technique chirurgicale mise à jour pour prothèse d'épaule inversée 

Trabecular Metal™ (référence : 97-4309-203-00) fournie en Annexe 1 et détaillant la technique 
d'assemblage appropriée de la glénosphère. Vous pouvez également, si vous le préférez, 
visualiser le film disponible sous le lien suivant : https: //www. zimmertv.com/videos/519. 

3. Veuillez contacter votre représentant Zimmer si vous avez encore des questions ou des 
doutes après examen de cette notification. 

 
 
Informations relatives à la vigilance 
La Food and Drug Administration (FDA) des É.-U. ainsi que l’autorité compétente locale, seront informées 
de cette notification volontaire. 
 
Conformément au MEDDEV 2.12-1 Rév. 8, il est indispensable de signaler toute réaction indésirable 
observée lors de l’utilisation de ces produits et/ou tout problème de qualité à l’autorité compétente locale 
et/ou directement à Zimmer. 
Veuillez informer Zimmer de tout événement associé à ce dispositif ou à tout autre produit Zimmer.  
Cordialement, 
 
Jaime Weeks 
 
Doña M. Reust 
Field Action Manager 
Corporate Quality & Compliance 
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Confirmation de réception de la notification FSA/FSCA : 1822565-09-30-2013-002-C 
 
 
 
Merci de bien vouloir confirmer la bonne réception de cette notification en complétant ce présent document. 
 
Veuillez renvoyer ce formulaire dûment complété et signé au responsable QA/RA (nom – coordonnées) . 

Fax / e-mail : _________________      __________________ 
 
N'hésitez pas à contacter Zimmer pour tout renseignement complémentaire. 
 

 
Ce document confirme que vous avez reçu l'Avis de sécurité urgent relatif au produit Glénosphère & 
embase pour prothèse d'épaule inversée Zimmer Trabecular Metal™ 
 
 
NOM de l’établissement : _____________________________  Ville : _____________________ 
 
 
M/ Mme :      _________________________          Fonction :     __________________________             
 
 
Nom du chirurgien :      __________________________           
 
 
Date:  ____/_____/_____  Signature: 
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31 december 2013 
 
Aan:  Chirurgen 
 
Onderwerp:  DRINGENDE KENNISGEVING MEDISCH HULPMIDDEL 
Zimmer-referentie: 1822565-09-30-2012-002-C 
 
Betrokken product:  Zimmer Trabecular Metal™ Reverse Shoulder System Glenosphere & Base 

Plate 
 Artikelnummers: 
 

Artikelnummers 
00-4349-036-11 00-4349-038-11 00-4349-040-11 

 
 
U ontvangt deze brief omdat u volgens onze administratie mogelijk momenteel gebruiker bent van het 
Zimmer Trabecular Metal Reverse Shoulder System. 
 
Zimmer heeft het Zimmer Trabecular Metal Reverse Shoulder System in 2006 gelanceerd en sindsdien zijn 
er meer dan 30.000 exemplaren wereldwijd verkocht. In de afgelopen zeven jaar heeft Zimmer (op 
wereldwijde basis) 90 klachten ontvangen met betrekking tot loslating van de Glenosphere van de Base 
Plate of problemen met het monteren van de Glenosphere op de Base Plate. Dit is een klachtenpercentage 
van ongeveer 0,27 % sinds het product op de markt werd gebracht. Op basis van onderzoek naar deze 
klachten, heeft Zimmer besloten dat er aanvullende instructies noodzakelijk waren, specifiek voor het 
monteren van de Glenosphere op de Base Plate. 
 
Als gevolg daarvan heeft Zimmer de chirurgische techniek met referentienr. 97-4309-203-00 (Revisie 1, van 
2012) bijgewerkt en tevens een instructievideo uitgebracht die specifiek gericht is op de montage van de 
Glenosphere (https://www.zimmertv.com/videos/519).  
 

 
Afbeelding 1: Weergave van een losgelaten Glenosphere 

 
Risico's 

• Vertraging van de operatie tot wel 60 minuten als dit intraoperatief wordt bemerkt. 
• Revisiechirurgie voor het repositioneren of vervangen van de Glenosphere, evenals, indien nodig, 

de Base Plate. 
• Metallose veroorzaakt door slijtage tussen de loszittende componenten. 
• Revisie van een goed bevestigde Base Plate zou kunnen resulteren in substantieel botverlies 

waarvoor reconstructieve chirurgie noodzakelijk zou kunnen zijn. 
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Uw verantwoordelijkheden 

1. Lees deze melding en zorg ervoor dat betrokken medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud 
hiervan. 

2. Neem het toegevoegde deel van de bijgewerkte Trabecular Metal™ Reverse Shoulder surgical 
technique ( 97-4309-203-00) door in Bijlage 1, waarin de juiste montagetechniek voor de 
Glenosphere wordt uitgelegd.  Als u daar de voorkeur aangeeft, kunt u ook een video bekijken op 
https://www.zimmertv.com/videos/519. 

3. Indien u na het lezen van deze mededeling nog vragen of twijfels hebt, neem dan contact op 
met uw vertegenwoordiger van Zimmer. 

 
 
Vigilantie-informatie 
Deze vrijwillige actie wordt gerapporteerd aan de Amerikaanse Food and Drug Administration ('FDA') en de 
lokale bevoegde overheid. 
 
Ongewenste bijwerkingen van het gebruik van deze producten en/of kwaliteitsproblemen kunnen tevens 
worden gerapporteerd overeenkomstig MEDDEV 2.12-1 Rev. 8 bij de lokale gezondheidszorgautoriteit in 
uw land. 
 
 
Wij verzoeken u Zimmer op de hoogte te houden van eventuele ongewenste voorvallen die met dit 
instrument of met andere producten van Zimmer gepaard gaan. Ongewenste voorvallen kunnen worden 
gemeld aan Zimmer op zimmer.per@zimmer.com of bij uw plaatselijke vertegenwoordiger van Zimmer. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Doña M. Reust 
Field Action Manager 
Corporate Quality & Compliance 
 
 
 
 

  

mailto:zimmer.per@zimmer.com
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Bevestiging van ontvangst van de Dringende veiligheidskennisgeving 
FSA/FSCA: 1822565-09-30-2013-002-C 

 
 
 

Voor het bevestigen van ontvangst van deze kennisgeving, verzoeken wij u dit document in te vullen en te 
ondertekenen. 

 
Stuur dit formulier naar uw plaatselijk contactpersoon bij Zimmer. 

 
Fax/E-mailadres: _________________      __________________ 

 
Aarzelt u niet contact op te nemen met Zimmer als u meer informatie nodig hebt. 

 
 

Dit document bevestigt dat u het Dringende veiligheidsbericht voor de gebruiker hebt ontvangen voor het 
product  
Zimmer Trabecular Metal™ Reverse Shoulder System Glenosphere & Base Plate 
 
Ik verklaar dat ik de betreffende informatie van Zimmer heb ontvangen ter bescherming van de belangen en 
de veiligheid van patiënten. 
 
 
 
 
(Naam chirurg in drukletters) 
 
 
 
(Handtekening en datum) 
 
 
 
(Naam ziekenhuis) 
 
 



 
 
 

FSN n° 2014-14850 
File 14850 
Manufacturer Medtronic Inc. Minneapolis 
Device Activa PC, Activa PC+S, Activa RC, Activa SC, all Restore 

devices (including SureScan), 
PrimeADVANCED, PrimeADVANCED SureScan MRI and Itrel4 

Commission date 02/10/2014 











 
 
 

FSN n° 2014-15010 
File 15010 
Manufacturer Integra Lifesciences (Ireland) Limited 
Device Excel 23kHz Disposable Wrench 
Commission date 02/10/2014 



 Saint Priest, 17 Mars 2014 

Sujet : URGENT – LETTRE DE RAPPEL 
Dispositif Médical: Clé dynamométrique stérile CUSA® Excel/CUSA® Excel+ 23 kHz 
Références: C5601 
Fabricant legal: Integra LifeSciences (Ireland) Limited - IDA Business and Technology Park - Sragh - 
Co. Offaly – Tullamore – Irlande 
Lots concernés: Veuillez-vous référer au tableau ci-dessous. 

Cher Client, 

Integra LifeSciences (Ireland) Ltd  a identifié la possibilité que certains lots de clés dynamométriques 
stériles CUSA® Excel/CUSA® Excel+ 23 kHz contiennent des clés qui ne peuvent s’adapter que sur  les 
aiguille CUSA® 36 kHz. Le code et la taille imprimés en vert sur les clefs est correct pour des clés 
dynamométriques stériles 23 kHz, mais la taille de l’anneau est plus petite qu’elle ne le devrait et ne 
s’adaptera, par conséquent, que sur une aiguille CUSA® 36 kHz.    
Les clés dynamométriques stériles CUSA® Excel/CUSA® Excel+ 23 kHz  permettent d’assembler les 
pièces à main CUSA® 23 kHz avec les aiguilles CUSA® 23 kHz. 

Veuillez noter que certaines clefs issues des lots concernés ont pu être vérifiées. Dans le cas où les 
clefs ont été ré-inspectées et contrôlées avec une taille correct, une pastille verte a été apposée sur le 
conditionnement  (comme indiqué sur l’image 1 ci-dessous). Ces produits ne sont donc pas concernés 
par ce rappel. 

Image 1: Conditionnement C5601 avec pastille verte. 

Bien qu’aucune réclamation n’ait reporté de blessures ou autres effets indésirables pour les patients, 
Integra effectue un rappel des produits concernés afin d’éviter la survenue d’incident et la probabilité 
négligeable qu’un délai  d’intervention survienne si une clé dynamométrique de taille correct n’était pas 
disponible.  

Nous vous notifions cet avis de sécurité car nos archives indiquent que avez acquis le produit suivant : 

Description du produit concerné Référence Lots concernés 

Clé dynamométrique stérile CUSA® 
Excel/CUSA® Excel+ 23 kHz C5601 

1132424; 1132883; 1132884; 1133453; 
1133454; 1133455; 1134067; 1134675; 

1134873; 1135014. 

Integra vous prie de suivre les étapes suivantes: 

1. Veuillez contrôler votre inventaire pour déterminer si vous êtes en possession d’un des lots
identifiés de clés dynamométriques stériles CUSA® Excel/CUSA® Excel+ 23 kHz et si ces clefs
sont toujours dans leur conditionnement.

À l’attention du Responsable 
Matériovigilance / Ingénieur Biomédical / 
Pharmacie Centrale
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2. Compléter l’accusé de réception et formulaire de retour ci-joint:

-   Si vous n’avez pas de produit avec un des numéros de lots affectés, vous pouvez continuer
d’utiliser les clefs dynamométriques.  
Veuillez cocher la case : je n’ai aucun produit concerné avec un des numéros de lots 
concernés par ce rappel dans mon inventaire.  

-  Si vous avez un(des) produit(s) avec un des numéros de lots affectés, et que ces produits 
sont toujours dans leur conditionnement, veuillez contrôler si le conditionnement porte une 
pastille verte comme sur l’image 1. 
Si oui, vous pouvez continuer d’utiliser les clefs dynamométriques.  
Ces clefs ont été inspectées et contrôlées. 
Veuillez cocher la case : je n’ai aucun produit concerné avec un des numéros de lots 
concernés par ce rappel dans mon inventaire. 

-   Si vous avez un(des) produit(s) avec un des numéros de lots affectés, et que ces produits 
sont toujours dans leur conditionnement qui n’a pas de pastille verte comme sur l’image 
1, veuillez ne pas les utiliser et les mettre en quarantaine car ces clés ne s’adaptent pas 
avec les pièces à mains et les aiguilles CUSA® 23khz. 
Veuillez cocher la case : j’ai en ma possession un (des) produit(s) concerné(s) par ce 
rappel dans mon inventaire et  entourer le numéro de lot et indiquer la quantité. 

3. Veuillez compléter les autres informations de l’accusé de réception et formulaire de retour si vous
avez ou non des produits concernés par ce rappel et le retourner rapidement en suivant les
instructions mentionnées sur le formulaire.

Dès réception de votre Accusé de Réception de Rappel et Formulaire de Retour et si vous avez 
identifié des unités concernées par ce rappel, notre Service Client vous contactera afin de vous 
indiquer comment retourner et remplacer votre produit. 

La réception du formulaire d’accusé de réception assure qu’Integra a mené une communication efficace 
de ce rappel. 

Il vous est recommandé de conserver une copie de cette lettre de rappel ainsi qu’une copie signée du 
formulaire de retour.  
Les Autorités Compétentes peuvent effectuer des audits d’actions correctives afin de vérifier que nos 
clients ont bien été informés et ont compris la nature de ce document.  
Veuillez noter que l’Autorité Compétente de votre pays a été alertée de ce rappel.  

Nous vous remercions de votre coopération dans le déroulement de cette action ainsi que pour le retour 
de l’Accusé de Réception de Rappel et Formulaire de Retour ci-joint. 
Pour toute question ou renseignement complémentaire, veuillez contacter Jean-Charles Moncenis à 
l’adresse suivante: jean-charles.moncenis@integralife.com.  

Cordialement, 

Jean-Charles MONCENIS 
Senior Project Manager - Regulatory Affairs 

Neurosurgery Products Division 
Europe, Middle-East & Africa 
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE RAPPEL ET FORMULAIRE DE RETOUR 
Dispositif Médical: Clé dynamométrique stérile CUSA® Excel/CUSA® Excel+ 23 kHz 
Références: C5601 
Fabricant légal: Integra LifeSciences (Ireland) Limited - IDA Business and Technology Park - Sragh - 
Co. Offaly – Tullamore – Irlande 
Lots concernés: Veuillez-vous référer au tableau ci-dessous. 

Merci de compléter ce formulaire et de le retourner dès que possible 

Veuillez compléter ce formulaire et le retourner par fax ou e-mail : 
Par fax, au : +33 (0)4 37 47 59 30 
ou par e-mail, à l’adresse : emea-fsca-neuro@integralife.com 

J’ai reçu, lu et compris les informations contenues dans cette lettre de rappel concernant les clés 
dynamométrique stérile CUSA®  Excel/ CUSA® Excel+ 23 kHz. 

Mon inventaire a été vérifié et les résultats sont les suivants (veuillez cocher la case appropriée) : 

Oui, j’ai en ma possession un (des) produit(s) concerné(s) par ce rappel dans mon inventaire. 
Veuillez entourer le numéro de lot et indiquer la quantité 
Description du produit 

concerné Référence Numéros de lots 
concernés Quantité 

Clé dynamométrique 
stérile CUSA®  Excel/ 
CUSA® Excel+ 23 kHz 

C5601 

1132424; 1132883; 
1132884; 1133453; 
1133454; 1133455; 
1134067; 1134675; 
1134873; 1135014. 

Non, je n’ai aucun produit concerné avec un des numéros de lots concernés par ce rappel dans 
mon inventaire. 

Avec ce formulaire, 
- Je confirme que j’ai reçu la lettre de Rappel et que je me suis conformé aux indications contenues 
dans ce document; 
- Je confirme que cette lettre de Rappel a été communiquée aux utilisateurs concernés ainsi qu’au 
personnel approprié de mon établissement; 
- Je m’assure que les produits concernés seront mis en quarantaine et retournés à Integra. 

Veuillez compléter les coordonnées de contact ci-dessous. 

Client/Nom du Site Nom du Contact Client 

Adresse

Ville Téléphone

Email 

Fax            Signature

Accusé de Réception de Rappel et Formulaire de Retour 

mailto:emea-fsca-neuro@integralife.com


Saint Priest, 12 maart 2014 

Onderwerp: DRINGEND - BRIEF TER KENNISGEVING VAN TERUGROEPING
Medisch hulpmiddel: CUSA® Excel/CUSA® Excel+ 23 kHz steriele torsiemoersleutel 
Referenties: C5601 
Wettelijke fabrikant: Integra LifeSciences (Ierland) Ltd - IDA Business & Technology Park – Sragh - 
Tullamore - Offaly - Ierland. 
Aangetaste lotnummers: zie de lijst hieronder. 

Beste klant, 

Integra LifeSciences (Ierland) Ltd heeft vastgesteld dat de mogelijkheid bestaat dat sommige partijen 
van 23 kHz steriele torsiemoersleutels moersleutels bevatten die uitsluitend op 36 kHz CUSA®-uiteinden 
passen. De groene kleurcode en de grootte die op de moersleutels wordt gedrukt zijn correct voor een 
23 kHz steriele torsiemoersleutel, maar het aangetaste tussenstuk voor moersleutelgrootte is kleiner 
dan het zou moeten zijn en bijgevolg past het uitsluitend op een 36 kHz CUSA®-uiteinde.  
Met de 23 kHz steriele torsiemoersleutels kunnen 23 kHz CUSA®-handstukken bevestigd worden op 23 
kHz steriele CUSA®-uiteinden. 

Graag wijzen wij u erop dat sommige, maar niet alle moersleutels van de aangetaste partijen opnieuw 
werden geïnspecteerd en speciaal met een groene puntsticker (zie afbeelding 1 verderop) werden 
gemerkt als deze de correcte grootte hadden, alvorens deze werden verspreid. Alle daaropvolgende 
partijen die u ontvangt, zijn niet aangetast. 

Foto 1: C5601-verpakking met groene puntsticker. 

Hoewel geen van de klachten een verwonding of ander ongunstig gevolg voor een patiënt meldden, 
roept Integra de aangetaste producten terug om de mogelijkheid te vermijden op bijkomende klachten 
en om een verwaarloosbare kans te vermijden dat er zich een vertraging in de chirurgie zou voordoen 
wanneer een andere, niet aangetaste steriele torsiemoersleutel niet beschikbaar zou zijn. Geen van de 
klachten meldde een verwonding of ander ongunstig gevolg voor een patiënt.  

U wordt op de hoogte gebracht van deze terugroeping aangezien onze verslagen erop wijzen dat u 
steriele torsiemoersleutels (23 kHz) heeft gekocht. 

Omschrijving van aangetast 
product Referentie Aangetaste lotnummers 

CUSA® Excel/CUSA® Excel+  
23 kHz steriele torsiemoersleutels C5601 1132424; 1132883; 1132884; 1133453; 1133454; 

1133455; 1134067; 1134675; 1134873; 1135014. 

Ter attentie van degene die 
verantwoordelijk is voor de veiligheid van 
medische hulpmiddelen/de centrale 
apotheek/biomedisch ingenieur 
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Integra vraagt u vriendelijk om het volgende te doen: 

1. Controleer uw inventaris van 23 kHz steriele torsiemoersleutels om te bepalen of deze op de lijst
met aangetaste lotnummers staan en of deze nog steeds in de doos zitten.

2. Voltooi het formulier voor bevestiging van terugroeping en retourzending in de bijlage:

-  Als u GEEN van de aangetaste lotnummers op de lijst hebt, kunt u de moersleutels verder
blijven gebruiken.  
Vink het vakje aan: Ik heb geen aangetaste producten met de aangetaste lotnummers in 
mijn inventaris. 

-  Als u product(en) op de lijst met aangetaste lotnummers hebt, en deze zitten nog steeds in de 
doos, controleer dan of de doos ook een groene puntsticker heeft zoals op foto 1. 
Indien dit het geval is, kunt u de moersleutels blijven gebruiken.  
Deze moersleutels zijn geïnspecteerd en gecontroleerd. 
Vink het vakje aan: Ik heb geen van de aangetaste producten met de aangetaste 
lotnummers in mijn inventaris. 

-  Als u (een) product(en) op de lijst met aangetaste lotnummers hebt en deze producten zitten 
nog steeds in de doos die GEEN groene puntsticker heeft zoals op Foto 1, moet u deze 
uit gebruik nemen, aangezien deze niet passen op de CUSA® 23khz handstukken en 
steriele uiteinden, en deze in afzondering opbergen.  
Vink het vakje aan: Ik heb (een) aangetast(e) product(en) in mijn inventaris. 
Omcirkel het/de lotnummer(s) die u hebt en registreer de totale hoeveelheid.       

3. Voltooi de overige informatie op het formulier voor bevestiging van de terugroeping en
retourzending als u al dan niet aangetaste producten hebt en stuur het formulier per e-mail of fax
op, zoals op het formulier wordt vermeld.

Wanneer uw formulier ontvangen is, en als u had aangegeven dat u aangetaste producten hebt, 
zal onze klantenservice contact met u opnemen en richtlijnen verstrekken voor het retourneren 
van het product, evenals om een bestelling te plaatsen om de hoeveelheid te vervangen die u op 
het formulier had aangegeven. 

Ontvangst van dit formulier verzekert dat Integra een niveau van doeltreffendheid heeft bereikt in het 
meedelen van deze informatie. Wij raden u ook aan om een exemplaar van deze bekendmaking en een 
ondertekend exemplaar van het bevestigingsformulier bij uw administratie te bewaren. 

Bevoegde instanties voor uw land kunnen controles verrichten op veldacties van deze aard om te 
verifiëren dat onze klanten op de hoogte zijn gebracht en de aard van de uitgevoerde veldactie hebben 
begrepen. 

Merk op dat de bevoegde instantie van uw land op de hoogte is gebracht van deze terugroeping. 

Hartelijk dank voor uw medewerking met deze terugroeping en voor het terugzenden van het 
bijgevoegde formulier voor bevestiging van de terugroeping en retourzending.  
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Neem in het geval van vragen of zorgen contact op met Jean-Charles Moncenis op het volgende e-
mailadres: 
jean-charles.moncenis@integralife.com. 

Hoogachtend, 

Jean-Charles MONCENIS 
Senior Project Manager - Regulatory Affairs 

Neurosurgery Products Division 
Europe, Middle-East & Africa 
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FORMULIER VOOR BEVESTIGING VAN DE TERUGROEPING EN 
RETOURZENDING 

Medisch hulpmiddel: CUSA® Excel/CUSA® Excel+ 23 kHz steriele torsiemoersleutel 
Referenties: C5601 
Wettelijke fabrikant: Integra LifeSciences (Ierland) Ltd - IDA Business & Technology Park – Sragh - 
Tullamore - Offaly - Ierland. 
Aangetaste lotnummers: zie de lijst hieronder. 

Dit formulier invullen en onmiddellijk retourneren 

Vul dit formulier in en stuur per e-mail of fax terug: 
Per fax: +33 (0)4 37 47 59 30 
Of per e-mail: emea-fsca-neuro@integralife.com 

Ik heb de informatie die wordt verstrekt in het terugroepingsbericht van Integra betreffende CUSA® 
Excel/CUSA® Excel+ 23 kHz steriele torsiemoersleutel ontvangen, gelezen en begrepen. 
Mijn inventaris werd nagekeken en de resultaten zijn als volgt (vink het gepaste antwoord aan): 

Ja, ik heb het/de aangetaste product(en) in mijn inventaris. 
Omcirkel de aangetaste partij(en) en geef de hoeveelheid aan in de lijst hieronder: 

Omschrijving van 
aangetast product Referentie Aangetaste 

lotnummers Hoeveelheid 

CUSA® Excel/CUSA® 
Excel+ 23 kHz steriele 
torsiemoersleutels 

C5601 

1132424; 1132883; 
1132884; 1133453; 
1133454; 1133455; 
1134067; 1134675; 
1134873; 1135014. 

Nee, Ik heb het aangetaste product met de aangetaste lotnummers niet in mijn inventaris. 

Met dit formulier 
- bevestig ik dat ik dit terugroepingsbericht heb ontvangen en dat ik van plan ben het volledig na te 
leven; 
- bevestig ik dat dit terugroepingsbericht aan alle getroffen gebruikers en aan de gepaste mensen 
binnen mijn gezondheidszorgfaciliteit werd doorgegeven; 
- verzeker ik dat alle aangetaste producten afgezonderd zullen worden en naar Integra geretourneerd 
worden. 

Vul de contactgegevens hieronder in. 

Naam klant/centrum Naam contactpersoon klant 

Postadres 

Gemeente, Land, Postcode Telefoon

E-mail 

Fax  Handtekening

Formulier voor bevestiging van de terugroeping en retourzending 
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Avis de sécurité/Field safety Notice 

 

 

 

 

 

05.03.2014 

 

 

Rappel els Flow Tips (compules) 

 

Madame, Monsieur, 

 

Avec cette lettre, nous vous informons que Saremco Dental AG rappel certains charges du produit els 

flow tip (compules). 

 

Raisons du rappel qui a lieu de propre gré: 

Il a été constaté que pour les charges indiquées dans le tableaux 1 uniquement, en applicant une 

grande force de pression lors de l’application, pour un certain nombre de compules els flow de ces 

charges, la canule d’application peu sortir avec le matériaux, ce qui rend une contrôle des quantités à 

sortir, ainsi qu’une application précise difficile. Ceci est du à une erreur de production des charges 

indiqués. Le composite fluide contenu dans les compules est en ordre et répond à tous les critères. 

 

Risque pour la santé:  

Puisqu’il s’agit d’un problème d’application et que le composite contenu dans la compule est dans les 

spécifications, il n’y a pas de risque pour le patient. 

 

tableau 1 charges du els flow en compules concerné par le rappel 

Réf. Déscription No. de charges Date de péremption 

7014 els Flow Tip A2 B122 2017/02  

7015 els Flow Tip A3 opaq B116 2017/02  

7017 els Flow Tip A4 A196 2016/09  

7019 els Flow Tip C2 B488 2017/05  

 

 



 

 

 

Mesures nécessaires: 

 Veuillez vérifier votre stock et bloquer/mettre à coté les produits de els flow en compules des 

charges indiqué en table 1. 

 Veuillez contacter M. Alexander Gschwend ((Alexander.Gschwend@saremco.ch) par e-mail et 

veuillez lui communiqer les quantités bloqués par charge indiqué en tableau 1 chez vous en 

stock. 

 Veuillez envoyer cette lettre d’information directement à vos clients dentistes qui ont reçu des 

charges indiqués en table 1. En alternative, vous pouvez aussi nous communiqer une liste 

avec les noms et adresses de contact (tél./e-mail) de ces clients dentistes, afin que nous 

pouvons les contacter nous. 

 

Mesures prises de la part de Saremco: 

Le processus de fabrication a été modifié. Pour mieux identifier de tels erreurs, des contrôles de 

qualités suplémentaires ont été mise en place. 

 

Informations supplémentaires: 

Ce rappel qui a lieu de plein gré est dans la responsabilité de Saremco Dental AG, Rebstein, Suisse. 

Nous confirmons que les autorités concernés ont été informés de ce rappel. 

 

Nous vous présentons toutes nos excuses pour l’inconvénient que ce rappel peu causer et nous vous 

remercions vivement pour votre coopération. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

 

Franca Schmid  Dr. Frank Zeuner 

CEO Saremco Dental AG Vigilance Saremco Dental AG 
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Dringend veiligheidsadvies/Field safety Notice 

 

 

 

 

 

05-03-2014 

 

 

Terugroepactie els Flow Tips 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Door middel van deze brief delen we u mede dat Saremco Dental AG bepaalde batches van het 

product els Flow Tips terugroept. 

 

Redenen voor deze vrijwillige terugroepactie: 

Er werd geconstateerd dat in sommige gevallen de canule van de Flow Tips bij de in Tabel 1 vermelde 

batches bij een zeer grote persdruk vanwege een productiefout eveneens uitgedrukt kan worden, 

waardoor het flow-composiet lokaal en qua hoeveelheid niet meer exact kan worden aangebracht. Het 

flow-composiet in de tip is echter zelf in perfecte staat. 

 

Gezondheidsrisico:  

Omdat het hier gaat om een applicatieprobleem en het product dat het bevat zelf echter binnen de 

specificaties ligt, bestaan er voor de patiënt geen risico’s.  

 

Tabel 1 De batches van het product els Flow Tip waarvoor de terugroepactie geldt 

Artikelnr. Omschrijving Batchnr. Houdbaarheidsdatum 

7014 els Flow Tip A2 B122 2017/02  

7015 els Flow Tip A3 opak B116 2017/02  

7017 els Flow Tip A4 A196 2016/09  

7019 els Flow Tip C2 B488 2017/05  

 

 



 

 

Vereiste maatregelen: 

 Controleer uw magazijn en haal alle voorraden els Flow Tip met de genoemde batchnummers 

weg. 

 Neem, voor zover dat nog niet gebeurd is, aansluitend per e-mail contact op met de heer 

Alexander Gschwend (Alexander.Gschwend@saremco.ch) en geef hem door welke 

hoeveelheden u van elke batch in uw magazijn hebt moeten weghalen. 

 Gelieve het bijgevoegde document ‘Field Safety Notice’ ook direct aan uw betrokken 

tandartsklanten te sturen of ons een lijst met de naam van uw tandartsklanten te doen 

toekomen, zodat wij dat van u kunnen overnemen. 

 

Maatregelen van de kant van Saremco: 

Het fabricageproces wordt gewijzigd. Om dit soort fouten beter te kunnen herkennen, zijn extra 

kwaliteitscontroles in het leven geroepen. 

 

Meer informatie: 

Deze vrijwillige terugroepactie komt voor verantwoording van Saremco Dental AG, Rebstein, 

Zwitserland. Wij bevestigen dat deze kwestie is doorgegeven aan de desbetreffende 

overheidsinstanties. 

 

Bij voorbaat willen we u bedanken voor uw medewerking en uw begrip. Wij bieden u onze excuses aan 

voor alle ongemak die u door deze kwestie ondervindt.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Franca Schmid  Dr. Frank Zeuner 

CEO Saremco Dental AG Vigilance Saremco Dental AG 
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AVIS URGENT DE SÉCURITÉ SUR LE TERRAIN 
MAQUET Bras de distribution plafonniers 
MSZ/2014/001/IU 
Modification du dispositif 

Date : le 14 avril 2014 
A l’attention de tous les utilisateurs des bras de distribution plafonniers de MAQUET   
 
VEUILLEZ ENVOYER CETTE INFORMATION A TOUS LES UTILSATEURS DE CE 
DISPOSITIF AINSI QUE LE PERSONNEL BIOMÉDICAL DANS VOTRE ORGANISATION 
 
OBJET Modification du dispositif 

 
Remplacement du câblage de la prise de courant KOMOS avec une lampe à 
LED. 

DÉTAILS SUR LES 
DISPOSITIFS 
CONCERNÉS 

Genre de dispositif : MAQUET Bras de distribution plafonnier 
 
Modèles :   
- ALPHA-PORT (incl. ALPHA-PORT PLG, ALPHA-PORT POWER) 
- M-CARRIER 
- M-LIFTING 
 
Numéros de séries / numéros de commande : 
Nous vous faisons parvenir la liste complète des dispositifs concernés dans 
un document séparé : « LISTE PRODUITS CONCERNÉS ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

 

 
Cher client, 
 
Nous vous adressons ce courrier afin de vous informer d’un défaut potentiel de la prise de 
courant KOMOS, équipée d’une lampe à LED, des bras de distribution plafonniers de MAQUET. 
 
Nos dossiers indiquent que vous possédez un ou plusieurs produits concernés. N’hésitez pas à 
contacter votre représentant de MAQUET, si vous avez des questions. 
 
Description du problème : 
 
Pour les bras de distribution plafonniers de MAQUET, équipés d’une prise électrique KOMOS 
(verte, orange ou blanche) munie d’une lampe à LED, il existe un risque potentiel que les 
câbles  seront desserrés pendant l’utilisation du dispositif, à cause d’un problème de fixation 
des fils électriques à l’arrière de la prise.  Ceci entraîne le débranchement du dispositif alimenté 
par cette prise de courant. 
 

         
Vue de face de la prise                                                                 Vue  de derrière 

 
Risque potentiel :  
 
A cause de la déconnexion de la prise, une intervention chirurgicale pourrait se prolonger, 
quand le dispositif, par exemple une pompe d’aspiration, est utilisé sans batterie de rechange. 
Ceci pourrait entraîner un risque sur des préjudices au patient.  
 
N.B. : jusqu’à présent, aucune préjudice au patient, lié à ce problème, n’a été signalée à 
Maquet.  
 
Mesures à prendre par l’utilisateur / l’hôpital : 
 
Bien que MAQUET estime qu’il soit peu probable que ces situations causent des préjudices aux 
patients, MAQUET a décidé d’informer tous les clients de ce défaut potentiel. 
 
1. Identification des dispositifs concernés en comparant le numéro de série sur l’étiquette du 

produit avec l’information du document « LISTE PRODUITS CONCERNÉS ». 

Possible desserrement  

Lampe à LED 



  

  
 

 

 
 

2. Pendant l’utilisation de ces dispositifs, l’utilisateur doit faire attention à la lampe à LED sur la 
prise de courant. Si la lampe n’est pas allumée, nous vous prions de ne plus utiliser la prise 
et de contacter votre représentant de MAQUET immédiatement.  

 
Votre représentant de MAQUET vous contactera sous peu, pour la correction de toutes les 
prises de courant concernées.  
 
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément. Nous ferons de notre 
mieux pour effectuer la correction au plus vite possible 
 
N’hésitez pas à contacter votre représentant de MAQUET, si vous avez encore des questions. 
 
 
 
 
 
 
Nous soussignées déclarons que cette information a été communiquée aux organismes de 
réglementation compétents.  
 
Cordialement, 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
 
Helena Lu 
Quality and Regularly Affairs Manager 
MAQUET Suzhou 
 
 
 
 
_____________________________ 
 
Lisa Li 
International Service Manager 
MAQUET Suzhou 

Numéro de série 



  
  

 
 

URGENT FIELD SAFETY NOTICE 
MAQUET Medical Ceiling Supply Units  
MSZ/2014/001/IU 
Device Modification 

Datum: 14 april 2014 
Ter attentie van: gebruikers van MAQUET Medical Ceiling Supply Units   
 
GELIEVE DEZE INFORMATIE DOOR TE STUREN NAAR ALLE GEBRUIKERS EN 
BIOMEDISCH PERSONEEL IN UW ORGANISATIE 
 
BETREFT Aanpassing apparatuur  

 
Vervanging van de bedrading van de KOMOS elektrische contactdoos met 
Ledlamp. 

DETAILS 
BETREFFENDE 
APPARATUUR 

Type apparaat: MAQUET Medical Ceiling Supply Units 
 
Artikelnaam:   
- ALPHA-PORT (incl. ALPHA-PORT PLG, ALPHA-PORT POWER) 
- M-CARRIER 
- M-LIFTING 
 
Serienummers / Ordernummers: 
De complete lijst van de betreffende apparatuur wordt in een apart document, 
“LIJST BETREFFENDE PRODUCTEN”, verstrekt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

 

 
Geachte klant, 
 
Wij sturen u deze brief om gebruikers van de MAQUET Ceiling Supply Unit te informeren over 
een mogelijk defect aan de KOMOS contactdoos met ledlamp.  
 
Uit onze gegevens blijkt dat u één of meerdere van deze apparaten heeft ontvangen. Heeft u 
vragen hierover, neem dan contact op met uw MAQUET kantoor.  
 
Beschrijving van het probleem: 
 
Bij MAQUET Ceiling Supply Units, voorzien van een KOMOS contactdoos met ledlamp (groen, 
oranje of wit van kleur), bestaat het risico dat de bedrading tijdens het gebruik loslaat, door een 
probleem met de bevestiging van de bedrading aan de achterkant van de contactdoos. Hierdoor 
gaat het apparaat, dat door de contactdoos van stroom wordt voorzien, uit. 
 

         
Vooraanzicht contactdoos                                                      Achteraanzicht contactdoos 

 
Mogelijk gevaar: 
 
De ontkoppeling van de contactdoos kan een chirurgische ingreep vertragen, als de apparatuur, 
bijv. een afzuigpomp, zonder reservebatterij wordt gebruikt tijdens de operatie. In dat geval is er 
mogelijk een risico op letsel voor de patiënt. 
  
N.B.: tot op heden heeft MAQUET nog nooit melding gekregen van letsel bij patiënten, 
gerelateerd aan dit soort gevallen. 
 
Te ondernemen actie door gebruiker/ziekenhuis: 
 
Hoewel MAQUET inschat dat de kans gering is dat deze situaties leiden tot letsel bij de patiënt, 
heeft MAQUET besloten alle klanten te informeren over dit mogelijke defect.  
 
1. Herkenning van de betreffende units door het serienummer op het label van het product te 

vergelijken met de informatie uit het document  “LIJST BETREFFENDE PRODUCTEN”. 

 

Mogelijk los 

  Ledlamp 

Serienummer 



  

  
 

 

2. Tijdens het gebruik van deze units, dienen gebruikers de ledlamp op de contactdozen in de 
gaten te houden. Is de ledlamp uit, stop dan met het gebruiken van de contactdoos en neem 
onmiddellijk contact op met uw MAQUET vertegenwoordiger. 

 
Uw MAQUET vertegenwoordiger zal binnenkort contact met u opnemen, over de reparatie van 
de betreffende contactdozen.  
 
We bieden onze verontschuldigingen aan voor het ontstane ongemak en zullen ons uiterste 
best doen om de correctie zo snel mogelijk uit te voeren. 
 
Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, neem dan alstublieft contact op met uw 
MAQUET vertegenwoordiger. 
 
 
 
 
 
 
Ondergetekenden verklaren dat de bevoegde Regelgevende Instanties op de hoogte zijn 
gebracht van dit bericht. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
 
Helena Lu 
Quality and Regularly Affairs Manager 
MAQUET Suzhou 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
 
Lisa Li 
International Service Manager 
MAQUET Suzhou 
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Johnson & Johnson Medical NV/SA 
Leonardo Da Vincilaan 15 

B - 1831 Diegem 
Belgium 

T | +32/2 746 30 00 
F | +32/2 746 30 01 

www.jnjmedical.be 

Johnson & Johnson Medical NV/SA 
Leonardo Da Vincilaan 15 

B – 1831 Diegem 
 

VAT No: BE0425.967.580 

Naam ziekenhuis 
Contactpersoon 
Functie 
Straat nr 
Postcode gemeente    
 
Diegem, le 17 Juin 2014 
FMJR/14-xxx 

 
Validation Complète du Double Emballage pour les Sachets Tyvek® destinés à être utilisés dans 

les systèmes STERRAD®, pour les pays de l'Union Européenne 
Références: 123XX, 124XX et 125XX 

 
 
Cher(e) client(e), 
 
Dans son courrier en date du 14 Avril 2014, ref. FMJR/14-117 , Advanced Sterilization Products (ASP) 
indiquait qu’elle ne disposait de données suffisantes pour recommander le double emballage des 
dispositifs médicaux dans les sachets & Rouleaux de stérilisation en Tyvek® dans les systèmes 
STERRAD®.  

ASP a depuis réalisé des tests  pour valider le Double Emballage avec toute sa gamme de Sachets et 
gaines Tyvek® destinés à être utilisés dans les Systèmes STERRAD®, y compris pour sa gamme Auto-
collantes  et Thermo-soudées, prêts à l’emploi ou en rouleau. La mise en place d'un instrument dans un 
Sachet Tyvek® doublé d’un autre Sachet Tyvek® a été validée pour tous les Systèmes STERRAD® et 
tous les cycles de stérilisation, à l'exception du traitement des endoscopes flexibles, généralement traités 
dans des boites de conditionnement adaptées et validées par le fabriquant. La validation de l'utilisation 
du simple emballage est toujours d'actualité. 

Le présent courrier est destiné à vous informer que le double emballage dans les systèmes STERRAD® 
est validé. Il sert également de document de référence dans l’attente de la mise à jour des notices 
d’utilisation et d’étiquetage.  

Cette mise à jour est en cours sur l'ensemble de la gamme Sachets & Rouleaux Tyvek®. Nous vous 
remercions de votre patience, de votre collaboration et de la confiance que vous témoignez à nos 
produits.  

La validation complète est applicable aux produits suivants : les Sachets Auto-collants Tyvek® 
STERRAD®, les Rouleaux Tyvek® et les Sachets Thermo-soudés Tyvek® avec Indicateur Chimique, 
références: 123XX, 124XX et 125XX 

  



Johnson & Johnson Medical NV/SA 
Leonardo Da Vincilaan 15 

B - 1831 Diegem 
Belgium 
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www.jnjmedical.be 

Johnson & Johnson Medical NV/SA 
Leonardo Da Vincilaan 15 

B – 1831 Diegem 
 

VAT No: BE0425.967.580 

Nous vous prions de croire, Cher(e) client(e), en l’assurance de notre considération distinguée. 

 
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. 

 
M. Bielawski F.M.J. Reijntjens 
Product Manager ASP FRABENE Quality Manager Benelux 
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Diegem, 17 juni 2014 
FMJR/14-xxx 

 
Valideerd gebruik van dubbele verpakking van Tyvek® sterilisatiezakjes in 

STERRAD® Systemen, in de EU-landen 
Product Referenties : 123XX, 124XX et 125XX 

 
 
Geachte klant, 
 
Op 14 april 2014 werd u een brief gestuurd met referentie FMJR/14-116 met betrekking tot het gebruik 
van Tyvek® Self-Seal sterilisatiezakjes. De brief vermeldde dat op het moment van de distributie, 
Advanced Sterilisatie Producten (ASP) nog niet  over voldoende validatiegegevens beschikte om het 
gebruik van dubbele verpakking dmv Tyvek zakjes in STERRAD ®-systemen aan te bevelen. 
 
ASP heeft inmiddels de testen afgerond wat betreft de validatie van dubbele verpakking voor de hele lijn 
van Tyvek® zakjes voor gebruik in STERRAD ®-systemen, met inbegrip van de Self-seal 
sterilisatiezakjes en Heat-seal versies in voorgeknipte en rol- configuraties. Plaatsing van een instrument 
in een dubbel Tyvek® Sterilisatiezakje is nu gevalideerd voor alle STERRAD ® Systemen en 
sterilisatiecycli,  uitgezonderd voor het verwerken van flexibele endoscopen die in het algemeen 
verwerkt worden in containers aangepast en gevalideerd door de fabrikant. Gebruik van enkelvoudige 
Tyvek®  verpakkingen blijft ook nog steeds gevalideerd.   
 
Deze klantenbrief is bestemd voor u als documentatie dat het dubbel verpakken met Tyvek® 
sterilisatiezakje in STERRAD ® Systemen goedgekeurd is door ASP.ASP is de etikettering van de 
gehele productlijn van Tyvek® sterilisatiezakjes aan het bijwerken in overeenstemming met de recent 
voltooide validatiegegevens.  
 
Wij danken u voor uw geduld in deze aangelegenheid en het vertrouwen in ons bedrijf. De validatie is 
van toepassing op de volgende producten: Tyvek® Self-Seal sterilisatiezakjes met STERRAD® 
Chemical indicator, Tyvek® Rollen, Tyvek® Heat Seal zakjes Product Codes: 123XX, 124XX en 
125XX 
 
Hoogachtend,  
 
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL N.V. 

 
M. Bielawski F.M.J. Reijntjens 



Johnson & Johnson Medical NV/SA 
Leonardo Da Vincilaan 15 

B - 1831 Diegem 
Belgium 

T | +32/2 746 30 00 
F | +32/2 746 30 01 

www.jnjmedical.be 

Johnson & Johnson Medical NV/SA 
Leonardo Da Vincilaan 15 

B – 1831 Diegem 
 

VAT No: BE0425.967.580 

Product Manager  ASP FRABENE Quality Manager Benelux 
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Mandatory Software Update to Correct Low Battery Reporting 
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Dear Customer, 
 
A software defect has been detected in a limited number of Philips HeartStart FR3 automated external 
defibrillators (AEDs) that, if it were to occur, could pose a risk for patients. This Field Safety Notice is 
intended to inform you about: 

 what the problem is and under what circumstances it can occur 

 the actions that should be taken by the customer / user in order to prevent risks for patients 

 the actions planned by Philips to correct the problem. 
 

 
 
HeartStart FR3 2.0 device software contains a defect which, in unlikely situations, may cause a unit to 
indicate that it is ready for use though its battery is low. An AED running affected software may not report its 
low battery condition until the unit is turned on, and consequently may be unable to maintain the power 
needed to deliver therapy in an emergency. 
 
Please see the matrix on the following page, which provides instruction on how to identify affected devices 
and actions to be taken.  Follow the “ACTION TO BE TAKEN BY CUSTOMER / USER” section of the notice. 
 
If you need any further information or support concerning this issue, please contact your local Philips 
representative at <KM to fill in contact details>.   
 
Philips apologizes for any inconveniences caused by this problem. 
 
Sincerely, 
Authorized by: 

 
Bob Peterhans   
General Manager 
Philips Healthcare  
Emergency Care & Resuscitation 
Attachment  

This document contains important information for the continued safe and 
proper use of your equipment 

 
Please review the following information with all members of your organization, or any organization 
potentially affected devices may have been transferred to, who need to be aware of the contents of 

this communication. It is important to understand the implications of this communication. 
 

Please retain a copy with the equipment Instruction for Use. 
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URGENT – FIELD SAFETY NOTICE 
HeartStart FR3 

 
 

Mandatory Software Update to Correct Low Battery Reporting 
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AFFECTED PRODUCTS A limited number of Philips HeartStart FR3 models 861388 and 861389 are 
affected by this action. Philips has identified the serial numbers of all affected 
devices. 

PROBLEM 
DESCRIPTION 

HeartStart FR3 2.0 device software contains a defect which, in unlikely 
situations, may cause a unit to indicate that it is ready for use though its battery 
is low. 

HAZARD INVOLVED An AED running affected software may not report its low battery condition until 
the unit is turned on, and consequently may be unable to maintain the power 
needed to deliver therapy in an emergency. 

HOW TO IDENTIFY 
AFFECTED PRODUCTS 

A limited number of Philips HeartStart FR3 models 
861388 and 861389 are affected by this action. 
Affected units can be identified by locating the serial 
number on the back of your AED(s) and comparing 
it to the list of affected device serial number(s) 
provided with this notice. 

ACTION TO BE TAKEN 
BY CUSTOMER / USER 

If you have an affected device, please remove it from service and take the 
following actions promptly: 

 Upgrade all affected FR3 units you own according to the instructions in 
the FR3 Software Upgrade Kit provided with this notice. 

 Record each update on the Software Update Confirmation Form. Be 
sure to include the “ARM” number displayed on the FR3 screen during 
the “Verify” step of the update process. 

 Sign and date the form and return it to your local Philips representative 
or distributor as soon as possible. 

ACTIONS PLANNED BY 
PHILIPS 

Provided with this notice, at no charge, are FR3 Software Update Kits to update 
each affected unit that was shipped to you. Also enclosed is a Software Update 
Confirmation Form, for use in documenting the update. 

FURTHER 
INFORMATION AND 
SUPPORT 

If you need any further information or support concerning this issue, please 
contact your local Philips representative at <KM to fill in contact details>.   
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Saint Priest, 30 Avril 2014 
 

Sujet : URGENT – LETTRE DE RAPPEL 
Dispositif Médical: Kit de Test Integra

®
 Licox

®
 (BC10R) 

utilisé et fourni avec les moniteurs Integra
®
 suivants:  

Moniteur d’Oxygène Tissulaire Licox
®
 CMP (AC3.1_EU);  

Moniteur d’Oxygène Tissulaire Integra
®
 Licox

®
 (LCX02); 

Moniteur d’Oxygène Tissulaire Integra
®
 Licox

®
  (LCX02R); 

et Kits de Câbles pour sonde Licox
®
 (BC10 et BC10RECON). 

 
Référence: BC10R  
Fabricant légal de la référence BC10R: GMS (Gesellschaft für medizinische Sondentechnik mbH), 
Dorfstraße 2, 24247 Mielkendorf, Allemagne  
Lots concernés: Veuillez-vous référer au tableau ci-dessous. 

 
Cher Client, 
 
Integra LifeSciences Corporation (Integra) a identifié la possibilité que certains lots de Kits de Test 
Integra

®
 Licox

®
 (référence : BC10R) entraînent l’apparition d’un message d’erreur “calibration test 

failure” quand ils sont utilisés pour contrôler la calibration des Moniteurs d’Oxygène Tissulaire Licox
®
 

(références : AC3.1_EU; LCX02; LCX02R). 
 
Quand ces lots de kits de test Integra

®
 Licox

®
 (référence: BC10R) sont utilisés, le Moniteur d’Oxygène 

Tissulaire Integra
®
 Licox

®
 (LCX02/LCX02R) affichera un message d’erreur et le Moniteur d’Oxygène 

Tissulaire Integra
®
 Licox

®
  CMP (AC3.1_EU) pourra fournir des résultats erronés lors du contrôle de la 

calibration. 
 
Le message d’erreur ou les résultats erronés lors du contrôle de la calibration sont dus au kit de test 
uniquement et non aux Moniteurs d’Oxygène Tissulaire (références: AC3.1_EU; LCX02; LCX02R). 
Par conséquent, vos moniteurs ne sont pas concernés par cette notification de rappel. 
 
Les kits de test Integra

®
 Licox

® 
 dont les numéros de lots sont concernés ont été fabriqués entre Mai 

2013 et Décembre 2013.  
 
Bien qu’aucune réclamation n’ait reporté de blessures ou autres effets indésirables pour les patients, 
Integra effectue un rappel volontaire des lots de produits concernés et vous notifie donc de ce rappel. 
 
Veuillez noter que le Kit de Test Integra

®
 Licox

®
 (référence : BC10R) est aussi fourni avec les 

Moniteurs d’Oxygène Tissulaire Integra
®
 Licox

®
 (références : AC3.1_EU; LCX02; LCX02R) et les 

Kits de Câbles pour sonde Licox
®
 (références : BC10 et BC10RECON). De fait, si vous avez un 

ou des moniteurs avec les numéros de série indiqués ci-dessous, vous devez suivre les étapes 
décrites ci-après.  
Ces moniteurs ne sont pas concernés par ce rappel. Seuls les Kits de Tests Integra

®
 Licox

®
 

(référence: BC10R) sont concernés, vous n’avez donc pas à retourner votre (vos) moniteur(s). 
 
Nous vous notifions de cet avis de sécurité car nos archives indiquent que avez acquis un Kit de Test 
Integra

®
 Licox

®
 (référence: BC10R) et/ou un Moniteur d’Oxygène Tissulaire. 

 

Description du produit concerné Référence Lots concernés 

Kit de Test Integra
®
 Licox

®
 BC10R 051113; 100913 ; 140513; 161013 ; 251013  

 

À l’attention du Responsable 
Matériovigilance / Ingénieur Biomédical / 

Pharmacie Centrale 
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Photo 1: Kit de test Integra

®
 Licox

®
 (référence: BC10R) 

 
Integra vous prie de suivre les étapes suivantes: 
 
1. Veuillez contrôler votre inventaire pour déterminer si vous êtes en possession de Kits de Test 

Integra
®
 Licox

®
 (référence: BC10R) (comme montré sur la photo 1) concernés par ce rappel. Si 

oui, veuillez les mettre en quarantaine. 

De plus, si vous possédez aussi un ou des Moniteur(s) d’Oxygène Tissulaire Integra
®
 Licox

®
 

(références : AC3.1_EU; LCX02; LCX02R) et/ou un (des) Kit(s) de Câbles pour sonde Licox
®
 

(références : BC10 and BC10RECON), veuillez-vous référer au tableau ci-dessous afin de savoir 
si vous devez vérifier votre inventaire.  

Dispositifs contenant un Kit de 
Test Integra® Licox® 

Référence Numéro de série 

Moniteur d’Oxygène Tissulaire 
Licox

®
 CMP 

AC3.1_EU 
2161; 816E; 817E; 1507; 1210; 2068; 2073; 1469; 
885E; 895E; 929E; 1470; 1684; 1844; 1726; 1709; 

1429; 1604 

Moniteur d’Oxygène Tissulaire 
Integra

®
 Licox

®
  

LCX02 2131001102 

Moniteur d’Oxygène Tissulaire 
Integra

®
 Licox

®
 

LCX02R 2130901054; 2130901038; 2131201165 

Kit de Câbles pour sonde 
Licox

®
 

BC10 261113 

Kit de Câbles pour sonde 
Licox

®
 

BC10RECON 271113 

 

2.   Une fois l’audit de votre inventaire achevé, veuillez compléter l’accusé de réception et formulaire 
de retour ci-joint: 

-  Si vous n’avez pas de produit avec un des numéros de lots affectés, vous pouvez continuer 
d’utiliser votre (vos) Kit(s) de Test Integra

®
 Licox

®
.   

Veuillez cocher la case : je n’ai aucun produit concerné avec un des numéros de lots 
concernés par ce rappel dans mon inventaire.  

-    Si vous avez un (des) produit(s) avec un des numéros de lots affectés, veuillez ne pas les 
utiliser et les mettre en quarantaine  
Veuillez cocher la case : j’ai en ma possession un (des) produit(s) concerné(s) par ce 
rappel dans mon inventaire et  renseigner le nombre de dispositifs concernés. 
 

3.    Veuillez compléter les autres informations de l’accusé de réception et formulaire de retour si vous 
avez ou non des produits concernés par ce rappel et le retourner rapidement en suivant les 
instructions mentionnées sur le formulaire.  
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Dès réception de votre Accusé de Réception de Rappel et Formulaire de Retour et si vous avez 
identifié des unités concernées par ce rappel, notre Service Client vous contactera afin de vous 
indiquer comment retourner et remplacer votre produit. 
 
La réception du formulaire d’accusé de réception assure qu’Integra a mené une communication efficace 
de ce rappel. 
 
Il vous est recommandé de conserver une copie de cette lettre de rappel ainsi qu’une copie signée du 
formulaire de retour.  
Les Autorités Compétentes peuvent effectuer des audits d’actions correctives afin de vérifier que nos 
clients ont bien été informés et ont compris la nature de ce document.  
Veuillez noter que l’Autorité Compétente de votre pays a été alertée de ce rappel.  
 
Nous vous remercions de votre coopération dans le déroulement de cette action ainsi que pour le retour 
de l’Accusé de Réception de Rappel et Formulaire de Retour ci-joint. 
Pour toute question ou renseignement complémentaire, veuillez contacter Jean-Charles Moncenis à 
l’adresse suivante: jean-charles.moncenis@integralife.com.  
 
Cordialement,  

 
 

Jean-Charles MONCENIS 
Senior Project Manager - Regulatory Affairs 

Neurosurgery Products Division 
Europe, Middle-East & Africa 
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE RAPPEL ET FORMULAIRE DE RETOUR 
 
Dispositif Médical: Kit de Test Integra

®
 Licox

®
 (BC10R) 

utilisé et fourni avec les moniteurs Integra
®
 suivants:  

Moniteur d’Oxygène Tissulaire Licox
®
 CMP (AC3.1_EU);  

Moniteur d’Oxygène Tissulaire Integra
®
 Licox

®
 (LCX02); 

Moniteur d’Oxygène Tissulaire Integra
®
 Licox

®
  (LCX02R); 

et Kits de Câbles pour sonde Licox
®
 (BC10 et BC10RECON). 

 
Référence: BC10R  
Fabricant légal de la référence BC10R: GMS (Gesellschaft für medizinische Sondentechnik mbH), 
Dorfstraße 2, 24247 Mielkendorf, Allemagne  
Lots concernés: Veuillez-vous référer au tableau ci-dessous. 
 

Merci de compléter ce formulaire et de le retourner dès que possible 
 
Veuillez compléter ce formulaire et le retourner par fax ou e-mail : 
Par fax, au : +33 (0)4 37 47 59 30 
ou par e-mail, à l’adresse : emea-fsca-neuro@integralife.com 
 
J’ai reçu, lu et compris les informations contenues dans cette lettre de rappel concernant le Kit de Test 
Integra

® 
Licox

®
. 

 
Mon inventaire a été vérifié, incluant les produits additionnels contenant des Kits de Test Integra

®
 

Licox
®
 et les résultats sont les suivants (veuillez cocher la case appropriée) : 

 
Oui, j’ai en ma possession un (des) produit(s) concerné(s) par ce rappel dans mon inventaire. 

Veuillez entourer le numéro de lot et indiquer la quantité: 

Description du produit 
concerné 

Référence 
Numéros de lots 

concernés 
Quantité 

Kit de Test  
Integra

® 
Licox

®
  

BC10R 

051113 
100913  
140513 
161013 
 251013 

051113 x ______________ 
100913 x ______________ 
 140513 x ______________ 
161013 x ______________ 
 251013 x ______________ 

 
Non, je n’ai aucun produit concerné avec un des numéros de lots concernés par ce rappel dans 
mon inventaire. 
 

 
Avec ce formulaire, 
 
- Je confirme que j’ai reçu la lettre de Rappel et que je me suis conformé aux indications contenues 
dans ce document; 
 
- Je confirme que cette lettre de Rappel a été communiquée aux utilisateurs concernés ainsi qu’au 
personnel approprié de mon établissement; 
 
- Je m’assure que les produits concernés seront mis en quarantaine et retournés à Integra. 
 

Veuillez compléter les coordonnées de contact sur la page suivante. 
 

 

mailto:emea-fsca-neuro@integralife.com
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Point de Contact 

 
 
                                         
Client/Nom du Site    Nom du Contact Client 
 
                                         
Adresse     

 

                                         
Ville      Téléphone  

 

                                         
Email                   
 
                                         
Fax                             Signature 



Saint Priest, 30 april 2014 

Onderwerp: DRINGEND - BRIEF TER KENNISGEVING VAN VRIJWILLIGE TERUGROEPING 
Medisch hulpmiddel: Integra® Licox® testset (BC10R) 
gebruikt met en voorzien van de volgende Integra® monitors:  
Licox® CMP weefselzuurstofmonitoringsysteem (AC3.1_EU);  
Integra® Licox® weefselzuurstofmonitor (LCX02); 
Integra® Licox® weefselzuurstofmonitor (LCX02R); 
en de Licox® sondekabelsets (BC10 en BC10RECON). 

Referentie: BC10R  
Wettelijke fabrikant van BC10R: GMS (Gesellschaft für medizinische Sondentechnik mbH), Dorfstraße 2, 
24247 Mielkendorf, Duitsland  
Aangetaste lotnummers: zie de tabel hieronder. 

Beste klant, 

Integra LifeSciences Corporation (Integra) heeft vastgesteld dat de mogelijkheid bestaat dat sommige 
partijen van de Integra® Licox® testset (referentie: BC10R) een foutieve melding 'kalibratietestfout' geven 
als zij worden gebruikt voor het regelen van de kalibratie van de Integra® Licox® weefselzuurstofmonitors 
(referenties: AC3.1_EU; LCX02; LCX02R). 

Wanneer die partijen van de Integra® Licox® CMP testset (referentie: BC10R) worden gebruikt, geeft de 
Licox® weefselzuurstofmonitor (LCX02/LCX02R) een foutmelding, terwijl het Licox® CMP 
weefselzuurstofmonitoringsysteem (AC3.1_EU) een foutief out-of-range-resultaat kan geven. 

Deze foutmelding en/of dit foutieve out-of-range-resultaat is/zijn uitsluitend te wijten aan de Integra® Licox® 
CMP testset (referentie: BC10R) en is/zijn niet te wijten aan de Integra® Licox® 
weefselzuurstofmonitors (referenties: AC3.1_EU; LCX02; LCX02R). Dus heeft deze kennisgeving 
geen betrekking op uw monitors. 

De Integra® Licox® CMP testsets met de aangetaste lotnummers werden gefabriceerd van mei 2013 tot 
december 2013. 

Geen van de klachten meldde een verwonding of ander ongunstig gevolg voor de gezondheid van een 
patiënt in verband met het bovenstaande. Uit uiterste voorzichtigheid roept Integra vrijwillig specifieke 
lotnummers terug en stelt u op de hoogte van deze terugroeping. 

Merk op dat de Integra® Licox® testset (referentie: BC10R) ook wordt geleverd met Integra® Licox® 
weefselzuurstofmonitors (referenties: AC3.1_EU; LCX02; LCX02R) en Licox® sondekabelsets (BC10 
en BC10RECON), dus als u één of meer monitors hebt gekocht met een van de volgende aangetaste 
serienummers, moet u de hierna beschreven stappen volgen.  
Deze monitors zijn geen onderdeel van deze terugroeping en werken naar behoren, alleen de 
Integra® Licox® testset (referentie: BC10R) is aangetast. U hoeft dus uw monitor niet terug te sturen. 

U wordt op de hoogte gebracht van deze terugroeping aangezien onze verslagen erop wijzen dat u een 
Integra® Licox® testset en/of Integra® Licox® weefselzuurstofmonitor hebt gekocht. 

Omschrijving van aangetast 
product Referentie Aangetaste lotnummers 

Integra® Licox® testset BC10R 051113; 100913 ; 140513; 161013 ; 251013 

Ter attentie van degene die 
verantwoordelijk is voor de veiligheid van 
medische hulpmiddelen/de centrale 
apotheek/biomedisch ingenieur 
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Foto 1: Integra® Licox® CMP testset (referentie: BC10R) 

Integra vraagt u vriendelijk om het volgende te doen: 

1. We vragen u vriendelijk om uw inventaris te onderzoeken om te bepalen of u één of meer Integra®

Licox® testset(s) hebt (referentie: BC10R) (zoals afgebeeld op bovengenoemde foto 1). Indien dit het
geval is, wilt u dan zo vriendelijk zijn deze af te zonderen.

Als u ook Integra® Licox® weefselzuurstofmonitor(s) (referenties: AC3.1_EU; LCX02; LCX02R) hebt 
en/of een Integra® Licox® sondekabelset (BC10 en BC10RECON), kijkt u dan op de onderstaande 
tabel of u uw inventaris moet nakijken: 

Producten die de Integra® Licox® 
CMP testset bevatten Referentie Serienummers 

Licox® CMP 
weefselzuurstofmonitoringsysteem AC3.1_EU 

2161; 816E; 817E; 1507; 1210; 2068; 2073; 1469; 
885E; 895E; 929E; 1470; 1684; 1844; 1726; 1709; 

1429; 1604 

Integra® Licox® PtO2 monitor LCX02 2131001102 

Integra® Licox® PtO2 monitor LCX02R 2130901054; 2130901038; 2131201165 

Licox® sondekabelset BC10 261113 

Licox® sondekabelset BC10RECON 271113 

2. Zodra de controle van uw inventaris is voltooid, moet u het bijgesloten formulier voor bevestiging van
de terugroeping en retourzending invullen.

-  Als u GEEN van de aangetaste lotnummers op de lijst hebt, kunt u uw Integra® Licox® testset(s)
blijven gebruiken.  
Vink het vakje aan: Ik heb geen van de aangetaste producten met de aangetaste lotnummers 
in mijn inventaris. 

-  Als u (een) product(en) hebt op de lijst met aangetaste lotnummers, mag u deze niet meer 
gebruiken en moet u deze afzonderen.  
Vink het vakje aan: Ik heb (een) aangetast(e) product(en) in mijn inventaris. 
Noteer de totale hoeveelheid die overeenkomt met het/de lotnummer(s) die u hebt. 

3. Vul de overige informatie op het formulier voor bevestiging van de terugroeping en retourzending in en
stuur het formulier direct op, zoals op het formulier wordt vermeld.

Wanneer uw formulier ontvangen is, en als u hebt aangegeven dat u aangetaste producten hebt, zal 
onze klantenservice contact met u opnemen en richtlijnen verstrekken voor het retourneren van het 
product/de producten en het versturen van vervangende producten. 
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Ontvangst van dit formulier verzekert dat Integra een niveau van doeltreffendheid heeft bereikt in het 
meedelen van deze informatie. Wij raden u ook aan om een exemplaar van deze kennisgeving en een 
ondertekend exemplaar van het bevestigingsformulier bij uw administratie te bewaren. 

Bevoegde instanties voor uw land kunnen controles verrichten op veldacties van deze aard om te verifiëren 
dat onze klanten op de hoogte zijn gebracht en de aard van de uitgevoerde veldactie hebben begrepen. 

Merk op dat de bevoegde instantie van uw land op de hoogte is gebracht van deze terugroeping. 

Hartelijk dank voor uw medewerking met deze terugroeping en voor het terugzenden van het bijgevoegde 
formulier voor bevestiging van de terugroeping en retourzending.  

Neem in het geval van vragen of zorgen contact op met Jean-Charles Moncenis op het volgende e-
mailadres: 
jean-charles.moncenis@integralife.com. 

Hoogachtend, 

Jean-Charles MONCENIS 
Senior Project Manager - Regulatory Affairs 

Neurosurgery Products Division 
Europe, Middle-East & Africa 
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FORMULIER VOOR BEVESTIGING VAN DE TERUGROEPING EN 
RETOURZENDING 

Medisch hulpmiddel: Integra® Licox® testset (BC10R) 
gebruikt met en voorzien van de volgende Integra® monitors: 
Licox® CMP weefselzuurstofmonitoringsysteem (AC3.1_EU); 
Integra® Licox® weefselzuurstofmonitor (LCX02); 
Integra® Licox® weefselzuurstofmonitor (LCX02R); 
en de Licox® sondekabelsets (BC10 en BC10RECON). 

Referentie: BC10R  
Wettelijke fabrikant van BC10R: GMS (Gesellschaft für medizinische Sondentechnik mbH), Dorfstraße 
2, 24247 Mielkendorf, Duitsland  
Aangetaste lotnummers: zie de tabel hieronder. 

Dit formulier invullen en onmiddellijk retourneren 

Vul dit formulier in en stuur per e-mail of fax terug: 
Per fax: +33 (0)4 37 47 59 30 
of per e-mail: emea-fsca-neuro@integralife.com 

Ik heb de informatie die wordt verstrekt in het terugroepingsbericht van Integra betreffende de Integra® 

Licox® testset ontvangen, gelezen en begrepen. 

Mijn inventaris is nagekeken, inclusief de aanvullende producten genoemd in het terugroepingsbericht 
van Integra en de resultaten zijn als volgt (vink het gepaste antwoord aan): 

Ja, ik heb het/de aangetaste product(en) in mijn inventaris. 
Omcirkel de aangetaste partij(en) en geef de hoeveelheid aan in de lijst hieronder: 

Omschrijving van 
aangetast product Referentie Aangetaste 

lotnummers Hoeveelheid 

Integra® Licox® 
Testset BC10R 

051113 
100913 
140513 
161013 
 251013 

051113 x ______________ 
100913 x ______________ 
 140513 x ______________ 
161013 x ______________ 
 251013 x ______________ 

Nee, ik heb het aangetaste product met de aangetaste lotnummers niet in mijn inventaris. 

Met dit formulier 

- bevestig ik dat ik dit terugroepingsbericht heb ontvangen en dat ik van plan ben het volledig na te 
leven; 
- bevestig ik dat dit terugroepingsbericht aan alle getroffen gebruikers en aan de gepaste mensen 
binnen mijn gezondheidszorgfaciliteit werd doorgegeven; 
- verzeker ik dat alle aangetaste producten afgezonderd zullen worden en naar Integra geretourneerd 
worden; 

Vul de contactgegevens in op de volgende pagina. 
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Contactgegevens 

 
 
                                         
Naam klant/centrum    Naam contactpersoon klant 
 
                                         
Postadres      
 
                                         
Gemeente, Land, Postcode   Telefoon     
 
                                         
E-mail         
 
                                         
Fax          Handtekening  
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GETINGE GROUP 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
URGENT – Field Safety Notice (FSN) 
 
Product:  Tenor without scale 
Serial Numbers: All devices manufactured since Tenor was placed on the market in 

2004, not equipped with scale 
Issue Date:  2014-04-08 
Type of action:  Safety Notice / Change the spreader bar without scale to the 

spreader bar with scale. 
Ref:    FSN/POZ/001-2014 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Dear Customer, 
Dear Tenor users, 
 
As part of our continuous monitoring of the complaints, we have found a remote risk concerning 
the breakage of the spreader bar bolt connection part # TEN.018. 
 
During use, the bolt (part# TEN.018) when used in a Tenor without scale is subjected to 
mechanical forces, which may lead to breakage. This is due to the design of the connection 
between spreader bar and lifting arm jig, which in long term use can cause metal fatigue in this 
part and the formation of micro-cracks in the thread of the bolt. 
 
Please note that to date; we have received 3 event reports where the bolt broke and the patient 
fell. There were no serious injuries related to these incidents. We perform this field action as 
part of our vigilance efforts and our strategy of continuous product improvement.   
 
The assembly replacement shown below is only related to the Tenor devices without scale.   
The Tenor devices with scale have a different design that avoids sideward stress on the scale 
unit and spreader bar assembly, and is not involved in this field action. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Our records indicate that your facility has purchased one or more of the ArjoHuntleigh Tenors 
involved in this field action. For these Tenors, ArjoHuntleigh offers you free of charge a new 
spreader bar including scale to replace the spreader bar currently on your device.  
 
 



                                                                                               

 

 
 

GETINGE GROUP 

Advice on actions to be taken by the user.  
    
1.  Please make sure that a copy of this field safety  notice (FSN) is placed with the instructions 
for use  for the products listed in this notice.  
 
2.  It is very important that the form in Appendix A of this FSN (see next page) is completed and 
returned to the ArjoHuntleigh Sales and Service office (SSU) or ArjoHuntleigh representative as 
soon as is reasonably possible. 
 
3.  The ArjoHuntleigh Sales and Service office shall arrange for an ArjoHuntleigh service 
technician to visit your facility to carry out these updates - retrieve and destroy the old spreader 
bar and replace it with the new one with scale.  
 
Transmission of this Field Safety Notice  
 
Please pass this notice to all those who need to be aware within your organisation and/or to any 
organisation where the equipment may have been transferred to.  
 
Please maintain the action by filling in the table below the serial numbers of Tenor’s devices 
without scales which you have in your facility and send signed list back to the sender.  
 
Please perform that action for an appropriate period which is a maximum two weeks from the 
time receiving this letter to ensure effectiveness of the corrective action.  
 
In cases where customers opt not to proceed with completion of these actions, regrettably 
ArjoHuntleigh cannot accept any responsibility for safety related issues or legal liabilities caused 
by the failure to respond by the closure date of the field action.  
 
We regret any and all inconveniences that this Field Safety Notice may cause; however we ask 
that you please see this preventive action as extended resident safety vigilance.  
 
 
Contact reference person  
 
Should you have questions or require additional information, please contact your local 
ArjoHuntleigh Sales and Service office or representative.  
  
  
The undersigned confirms that this notice has been notified to the appropriate Regulatory 
Agencies.   
 
 

 
 
Anna Isaksson – Product Quality Director 
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Appendix 1 - Completion Notification FSN/POZ/001-2014 
  
Our records indicate that your facility has purchased one or more of the ArjoHuntleigh Tenor lift 
without scale. An ArjoHuntleigh representative will visit you in the near future or during the next 
planned preventive maintenance to conduct the correction in the nearest future. 
 

DEAR CUSTOMER, YOU WILL RECEIVE A NEW SPREADER BAR 
WITH SCALE ONLY IF YOU RESPOND TO THIS LETTER 

 
Please record the serial numbers of all Tenor’s at your location in the table below  
(continue on a separate sheet if necessary).  
  
Serial number Serial number Serial number Serial number Serial number Serial number 
      
      
      
      
      
  
The number of Tenor lift affected by this FSN at this location is __________. 
 
 
  
Please tick the box below:  
□ We have read the attached FSN and understand the communication.  
  
 
  
  
To show compliance with this notification, please fill in the details below and e-mail or fax the 
signed copy of this notification to your local ArjoHuntleigh Sales/Service Unit (SSU) or  
representative.  
  
  
Customer signature    __________________ Print name  ______________________________ 

Name of facility    ____________________________________________________  

Address of facility     __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________    

Postcode  __________________ Date ____________________________________   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

Erpe-Mere, xx mei 2014 

 

 

 

 

Betreft: Kosteloze vervanging ophangbout TENOR 

 
 

Beste klant 

 

Dankzij ons trendingsysteem1 zijn we een mogelijk veiligheidsrisico bij de passieve tillift TENOR op het 

spoor gekomen. Aangezien u over een TENOR tillift beschikt, vinden we het uiterst belangrijk u hierover in 

te lichten en u een oplossing te bieden. 

 

Beschrijving van het risico: 

Bij de Tenor zonder weegschaal is de ophangbout van het juk onderhevig aan zijwaartse krachten die 

op lange termijn metaalmoeheid kunnen veroorzaken, met een breuk van de bout als gevolg. 

 

Tot nu toe zijn er wereldwijd drie gevallen van afgebroken bouten gemeld met een val van de bewoner als 

gevolg, weliswaar zonder ernstige gevolgen. Deze actie heeft uiteraard als doel om verdere risico’s uit te 

sluiten en de kwaliteit van onze producten te verbeteren. 

 

De Tenor toestellen met weegschaal maken geen deel uit van de actie. Deze tilliften hebben een ander 

ontwerp dat zijwaartse spanning op de bout voorkomt.  

 

Aanpassing aan uw toestel: 

Uit ons klantenbestand blijkt dat u over een Tenor zonder weegschaal beschikt. Onze technieker zal 

daarom de ophanging van het bestaande juk kosteloos vervangen door een systeem met weegschaal.  

Doordat dit ontwerp geen problemen vertoont, bieden wij het gratis aan. 

  

                                                      
1 Het ArjoHuntleigh trendingsysteem: Als leverancier van medische hulpmiddelen is ArjoHuntleigh verplicht te voldoen aan de 

Europese richtlijn 93/42/EEG. Deze richtlijn vraagt alle leveranciers van medische hulpmiddelen om de trends inzake problemen met 

hun producten in de markt te registreren en analyseren. Indien nodig organiseren zij correctieve of preventieve acties om de 

veiligheid en de efficiëntie van hun toestellen te verbeteren. ArjoHuntleigh ziet het trendingsysteem niet alleen als een verplichting 

maar als een krachtige tool om de kwaliteit van uw hulpmiddelen te optimaliseren. 



 

Verloop van de actie: 

1. Vul het bijgevoegde formulier in en stuur het zo vlug mogelijk terug naar Wim Hereman (via post 

of e-mail) 

2. Onze technieker neemt met u contact op om een afspraak vast te leggen voor de vervanging. 

3. Onze technieker komt bij u langs voor de kosteloze vervanging. 

 

 

Heeft u verder nog vragen over deze actie, neem dan gerust contact op via onderstaande 

contactgegevens. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

Wim Hereman 

Quality Manager 

Wim.Hereman@Arjohuntleigh.com 



 

 

 

ANTWOORDFORMULIER 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft: Kosteloze vervanging ophangbout TENOR 
 
 

 

 

� Onze zorginstelling maakt nog steeds gebruik van de TENOR tillift en wenst de ophangbout 

kosteloos te laten vervangen door een een ophanging met weegschaal. 

 

� Ondergetekende contactpersoon heeft de veiligheidscommunicatie gelezen en begrepen. 

 

 

Naam instelling: xxx 

Contactpersoon:  

Functie:  

Straat & nummer: xxx 

Postcode & gemeente: xxx 

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Serienummer TENOR:  

Afdeling waar het toestel zich bevindt:  

Handtekening: Datum: 

 

 

 

Stuur dit formulier correct ingevuld en 

ondertekend terug naar 

Wim.Hereman@Arjohuntleigh.com 

Of per post naar 

ArjoHuntleigh NV 

T.a.v. Wim Hereman 

Evenbroekveld 16 

9420 Erpe-Mere 



 
 
 

FSN n° 
File 15599 
Manufacturer Synthes GmbH 
Device Aiming Arm for DFN, combined, for PAD 
Commission date 02/10/2014 



 
Synthes GmbH Luzernstrasse 21 

4528 Zuchwil 

Suisse 

Tél. +41 32 720 40 60 

Fax +41 32 720 40 61 

http://www.depuysynthes.com/ 

 

 

     

 

À l’ATTENTION de :  
Responsable de la salle d’opération 

 

 

26 August 2014 

 

 

 

URGENT ! AVIS DE SÉCURITÉ SUR SITE 
 
Numéro de référence / Description de l’élément / Numéros de lots 

 

Numéro de 

référence 

Description de l'élément Numéros de 

lots 

357.136 Viseur pour DFN, combiné, pour PAD 8305953 

7925805 

7891008 

2072732 

7761042 

2800254 

2670176 

2081070 

2221713 

2134270 

2083750 

2069617 

 

 

 

Chère cliente, cher client,  

 

Synthes GmbH lance un Avis de sécurité sur site (FSN) pour le Viseur pour clou fémoral 

distal (numéro de référence 357.136).  Les numéros de lots concernés sont indiqués dans le 

tableau ci-dessus. Selon nos dossiers, vous pourriez avoir un stock concerné par le présent 

Avis de sécurité sur site. 

 

Raison de l’Avis de sécurité sur site 

Un nombre inconnu de viseurs distaux dans les lots identifiés ci-dessus n’ont pas été 

fabriqués selon les spécifications. Les broches de positionnement sur le viseur distal qui est 

en contact avec l’arceau d’enclouage ont été insérées du mauvais côté de l’outil, si bien 

qu’elles n’assurent pas leur rôle qui consiste à donner une stabilité suffisante au Viseur distal 

sur l’arceau d’enclouage.  

 
Risques potentiels 

Un viseur distal non fabriqué conformément aux spécifications présente des risques 

potentiels. Une performance réduite du produit pourrait entraîner :  
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un allongement marginal de la durée de l’opération, entraînant une anesthésie prolongée, 

une augmentation de la perte de sang, une voix enrouée et une irritation de la gorge en 

raison d'une intubation prolongée, ainsi qu'un risque accru d'infection. 

Dans le pire scénario potentiel, si la procédure initiale ne peut pas être achevée et qu’un 

implant et/ou instrument de remplacement est requis, mais pas directement disponible dans 

la salle d’opération, il pourrait y avoir un retard supplémentaire. 

 

Un endommagement marginal de la structure voisine et de l’os, dû au risque de mauvais 

alignement, un endommagement des structures locales ou de l’os adjacent à l’endroit de 

l’opération pourraient se produire et entraîner, en l’absence de traitement additionnel, une 

douleur mineure. Un placement incorrect des implants de verrouillage pourrait théoriquement 

entraîner un positionnement imprécis de l’implant avec une défaillance ultérieure de l’implant 

qui pourrait éventuellement nécessiter une nouvelle opération et le remplacement de l’implant 

défaillant. 

 

Il pourrait également y avoir une réaction indésirable des tissus en raison d’une réaction de 

particules ou d’une réponse défavorable au corps étranger provoquée par un mauvais 

alignement possible lors du forage. Cela pourrait susciter une réaction locale n’entraînant pas 

une déficience permanente. 
 

Actions immédiates pour les clients 

 

1. Vérifiez si vous avez un stock de produits portant les numéros de lots mentionnés ci-

dessus. Inspectez le dispositif comme indiqué ci-dessous (Inspection du dispositif) 

afin d’identifier si les dispositifs sont conformes ou non. 

 

2. Mettez en quarantaine tous les produits non conformes identifiés sous 1). 

 

3. Les produits conformes ne doivent pas être renvoyés et peuvent être utilisés. 

 

4. Passez en revue, complétez, signez et renvoyez le Formulaire de réponse ci-joint à 

votre organisation de vente DePuy Synthes locale conformément aux directives 

figurant sur le formulaire dans les 5 jours ouvrables suivant la réception du présent 

avis.  

 

5. Renvoyez tous les produits non conformes dans les 30 jours ouvrables. Une note de 

crédit sera établie pour les articles renvoyés. 

 

6. Transmettez cet avis à toutes les personnes de votre établissement qui doivent être 

informées. 

 

7. Si un produit figurant dans la liste ci-dessous a été transmis à un autre établissement, 

contactez cet établissement pour organiser le retour du produit. 

 
8. Restez vigilant tant que tous les produits répertoriés ci-dessous n'ont pas été 

renvoyés à DePuy Synthes. 
 

9. Conservez une copie de cet avis. 
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Inspection du dispositif 

 

1. Inspectez si les broches ont été insérées sur la face supérieure du dispositif comme 

indiqué sur les photos 1 et 2. Le dispositif des photos 1 et 2 est fabriqué correctement 

et le dispositif avec les broches dans cette configuration peut être utilisé. 

 

2. Une insertion incorrecte des broches au bas du dispositif est indiquée sur les photos 3 

et 4. Le dispositif avec les broches dans cette configuration n'est pas conforme et ne 

doit pas être utilisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1. Dispositif conforme Photo 2. Dispositif conforme 

broches insérées sur la 

face supérieure  

 

Face supérieure avec 

gravure 

Photo 4. Dispositif non conforme 

Face supérieure avec 

gravure broches insérées sur la face 

inférieure 

 

Photo 3. Dispositif non conforme 



   

 

Page 4 of 6 

 

 

Les organismes de réglementation compétents ont été avertis. Synthes GmbH entreprend 

spontanément cette action. 

 

Nous vous prions de nous excuser pour tout désagrément que le présent rappel de produit 

pourrait causer et apprécions votre collaboration à notre demande. Si vous avez la moindre 

question, n’hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller DePuy Synthes. 

 

Nous vous remercions de votre attention et de votre collaboration. 

 

 

 

 

Synthes GmbH  

 

 

 

 

 Pierre van Iwaarden Markus Wien 

Field Action Manager Director Quality Assurance Operations 

Cc 

Cc:  
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AVIS  RAPPEL DE DISPOSITIF MÉDICAL FSN2013577 
 

Viseur distal DFN 
 

Section Vérification 

 
Numéro de 

référence 

Description de l'élément Numéros de 

lots 

357.136 Viseur pour DFN, combiné, pour PAD 8305953 

7925805 

7891008 

2072732 

7761042 

2800254 

2670176 

2081070 

2221713 

2134270 

2083750 

2069617 

 

 Nous avons trouvé le produit dans notre stock et l'avons identifié comme non 

conforme ; la quantité renvoyée est documentée ci-dessous. Nous conservons une 

copie de la présente lettre pour nos dossiers. 

 Nous avons trouvé le produit dans notre stock et l'avons identifié comme conforme ; la 

quantité est documentée ci-dessous. Nous conservons une copie de la présente lettre 

pour nos dossiers. 

 Nous n’avons pas trouvé de produit identifié en stock ; la quantité renvoyée est de 

zéro. Nous avons conservé une copie de la présente lettre pour nos dossiers. 

 

 

DISPOSITIFS NON CONFORMES RENVOYÉS (y compris la quantité) et/ou 

COMMENTAIRES :  

  

 

QUANTITÉ DE DISPOSITIFS CONFORMES et/ou COMMENTAIRES :  

  

 

Nom de l’établissement hospitalier :   

Nom/Titre (en caractères d’imprimerie) :    



   

 

Page 6 of 6 

 

Numéro de téléphone :   

Signature et date :   

 

 



 
Synthes GmbH Luzernstrasse 21 

4528 Zuchwil 

Zwitserland 

Tel. +41 32 720 40 60 

Fax +41 32 720 40 61 

http://www.depuysynthes.com/ 

 

 

     

 

Ter attentie van: 
beheerder operatiekwartier 

 

 

26 augustus 2014 

 

 

 

DRINGEND VEILIGHEIDSBULLETIN 
 
Artikelnummer/Artikelbeschrijving/Lotnummers 

 

Artikelnum

mer 

Artikelbeschrijving Lotnummers 

357.136 Richtbeugel voor DFN, gecombineerd, voor PAD 8305953 7925805 

7891008 2072732 

7761042 2800254 

2670176 2081070 

2221713 2134270 

2083750 2069617 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Synthes GmbH vaardigt een veiligheidsbulletin uit over de richtarm voor Distal Femoral Nails 

(artikelnummer 357.136). De getroffen lotnummers worden in de bovenstaande tabel 

genoemd. Volgens onze gegevens bent u mogelijk in het bezit van voorraad waarop dit 

veiligheidsbulletin van toepassing is. 
 
Reden voor het veiligheidsbulletin: 

Een onbekend aantal distale richtarmen in de hierboven vastgestelde loten zijn niet volgens 

de specificaties vervaardigd. De positioneringspennen op de distale richtarm, die gekoppeld 

zijn aan het inbrenghandvat, zijn aan de verkeerde kant van het instrument ingebracht en 

beantwoorden daarom niet aan hun doel om de distale richtarm voldoende op het 

inbrenghandvat te stabiliseren.  

 

Potentiële gevaren: 
Aan het feit dat de distale richtarm niet volgens de specificaties is vervaardigd, zijn potentiële 
gevaren verbonden. De verminderde prestaties van het product leiden mogelijk tot een 
marginale verlenging van de operatieduur, wat resulteert in een langere anesthesie, toename 
van bloedverlies, een hese stem en keelpijn als gevolg van langere intubatie, en een groter 
infectierisico. 
 

Als de procedure niet voltooid kan worden en een vervangend instrument en/of implantaat 

vereist maar niet direct in de operatiekamer beschikbaar is, zal in het ergst denkbare geval 

extra vertraging ontstaan. 
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Er kan marginale schade aan omringend weefsel en bot als gevolg van een mogelijke 

uitlijningsfout, en schade aan lokaal weefsel of bot naast de operatieplek optreden, die 

zonder aanvullende behandeling tot lichte pijn kan leiden. Verkeerd geplaatste 

vergrendelimplantaten kunnen in theorie tot een onnauwkeurige positionering en 

daaropvolgend falen van het implantaat leiden, wat mogelijk een nieuwe operatie en 

vervanging van het mislukte implantaat noodzakelijk maakt. 

 

Als gevolg van deeltjes of lichaamsvreemd materiaal door een mogelijke uitlijningsfout tijdens 

het boren, behoort een ongunstige weefselreactie eveneens tot de mogelijkheden. Dit kan 

een gelokaliseerde reactie uitlokken, die niet tot een blijvende beschadiging leidt. 
 

Onmiddellijke maatregelen door de klant: 

 

1. Controleer of u het product met de bovengenoemde partijnummers in voorraad hebt. 

Inspecteer het hulpmiddel zoals hieronder vermeld (‘Inspectie van het hulpmiddel’) om 

vast te stellen of hulpmiddelen al dan niet conform zijn. 

 

2. Isoleer alle non-conforme producten die u in stap 1 hebt vastgesteld. 

 

3. Conforme producten hoeft u niet te retourneren en kunnen gebruikt worden. 

 

4. Neem het antwoordformulier in bijlage door, vul het in, onderteken het en stuur het 

binnen 5 werkdagen na ontvangst van dit bulletin naar uw lokale verkooporganisatie 

van DePuy Synthes overeenkomstig de instructies op het formulier.  

 

5. Retourneer binnen 30 werkdagen alle non-conforme producten. Voor de 

geretourneerde artikelen wordt een creditnota uitgeschreven. 

 

6. Stuur dit bulletin door naar iedereen in uw instelling die op de hoogte gebracht moet 

worden. 

 

7. Als een hieronder genoemd product is doorgestuurd naar een andere instelling, moet 

u contact opnemen met die instelling om een retourzending te regelen. 

 
8. Zorg ervoor dat iedereen op de hoogte blijft van dit bulletin totdat alle hieronder 

genoemde producten aan DePuy Synthes zijn geretourneerd. 
 

9. Bewaar een kopie van dit bulletin. 

 

 
Inspectie van het hulpmiddel: 

 

1. Inspecteer of de pennen aan de bovenkant van het hulpmiddel zijn ingebracht, zoals 

getoond op foto 1 en 2. Het hulpmiddel op foto 1 en 2 is op de juiste wijze vervaardigd 

en het hulpmiddel met de pennen in deze configuratie kan gebruikt worden. 
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2. De onjuist ingebrachte pennen aan de onderkant van het hulpmiddel worden getoond 

op foto 3 en 4. Het hulpmiddel met de pennen in deze configuratie is non-conform en 

het hulpmiddel kan niet gebruikt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De betrokken regelgevende instanties worden geïnformeerd. Synthes GmbH onderneemt 
deze actie vrijwillig. 

 

Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat deze productterugroeping kan veroorzaken 

en danken u voor uw medewerking aan ons verzoek. Als u vragen hebt, kunt u gerust contact 

opnemen met uw verkoopadviseur van DePuy Synthes. 

 

Wij danken u voor uw aandacht en medewerking. 

 

 

Foto 1. Conform hulpmiddel Foto 2. Conform hulpmiddel 

Pennen ingebracht aan bovenkant 

 

Bovenkant met 

merkteken 

Foto 4. Non-conform hulpmiddel 

Bovenkant met 

merkteken 

 

Pennen ingebracht aan onderkant 

 

Foto 3. Non-conform hulpmiddel 



   

 

Pagina 4 van 5 

 

BERICHT: TERUGROEPING VAN MEDISCH HULPMIDDEL 

FSN2013577 
 

Distale richtarm DFN 
 

Controlegedeelte 

 
Artikelnum

mer 

Artikelbeschrijving Lotnummers 

357.136 Richtbeugel voor DFN, gecombineerd, voor PAD 8305953 

7925805 

7891008 

2072732 

7761042 

2800254 

2670176 

2081070 

2221713 

2134270 

2083750 

2069617 

 

 Wij hebben producten in onze voorraad gevonden waarvan we hebben vastgesteld 

dat ze niet-conform zijn. De geretourneerde hoeveelheid wordt hieronder vermeld. 

Een kopie van deze brief wordt in ons archief bewaard. 

 Wij hebben producten in onze voorraad gevonden waarvan we hebben vastgesteld 

dat ze conform zijn. De hoeveelheid wordt hieronder vermeld. Een kopie van deze 

brief wordt in ons archief bewaard. 

 Wij hebben het vastgestelde product niet in voorraad. De geretourneerde hoeveelheid 

is nihil. We hebben een kopie van deze brief in ons archief bewaard. 

 

 

Synthes GmbH  

 

 

 

 

 Pierre van Iwaarden Markus Wien 

Field Action Manager Directeur Quality Assurance Operations 

 

cc:  
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GERETOURNEERDE NON-CONFORME HULPMIDDELEN (inclusief hoeveelheid) en/of 

OPMERKINGEN:  

  

 

HOEVEELHEID CONFORME HULPMIDDELEN en/of OPMERKINGEN:  

  

 

Naam ziekenhuis:   

Naam/Functie (in blokletters)     

Telefoonnummer:   

Handtekening en datum:   

 

 



 
 
 Only 1 hospital affected by this FSCA (Bonheiden)  only Dutch FSN required 

FSN n° 
File 15614 
Manufacturer Nitinol Devices and Components, Inc. 
Device CHARLIE GUIDEWIRE / HydroFinity 
Commission date 02/10/2014 



 
 

 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSKENNISGEVING 

Product: HydroFinity™-voerdraad 

 11 juni 2014 

Geachte, 

Met dit schrijven wensen wij u ervan op de hoogte te stellen dat Covidien bezig is met een Field Safety 
Corrective Action (FSCA) van alle HydroFinity™-voerdraden, na meldingen dat de polymeer 
buitenmantel van de kerndraad soms wordt beschadigd tijdens het gebruik. Dit kan leiden tot 
embolisatie van het polymeer, wat vernauwing van het bloedvat of schade aan het bloedvat tot gevolg 
kan hebben.  Soms is een chirurgische ingreep vereist om dit probleem op te lossen. 

De HydroFinity™-voerdraad is ontworpen en wordt vervaardigd door Nitinol Devices and Components 
(NDC). Covidien is de enige verdeler van deze voerdraad. 

Alle loten van de HydroFinity™-voerdraad kunnen problemen vertonen. De productmodelnummers zijn 
afgedrukt op het primaire en secundaire verpakkingsetiket.  

Voor gebruikte exemplaren van het betrokken product hoeft er geen actie ondernomen te worden en 
de patiënten moeten verder worden behandeld overeenkomstig de zorgstandaard. 

De productmodelnummers die worden teruggeroepen, zijn: 

HPRA35150 HPSA35150 

HPRA35180 HPSA35180 

HPRA35260 HPSA35260 

HPRS35150 HPSS35150 

HPRS35180 HPSS35180 

HPRS35260 HPSS35260 

 

Volgens onze gegevens werden HydroFinity-voerdraden naar uw ziekenhuis verzonden. In de 
onderstaande tabel van het voorziene verificatieformulier worden de betrokken producten vermeld die 
Covidien naar u heeft verzonden. We vragen u om deze producten naar Covidien terug te sturen. We 
zullen uw account crediteren met het toepasselijke bedrag voor de teruggestuurde producten. 

  



 
 

Gelieve volgende stappen te ondernemen: 

1. Stop onmiddellijk met het gebruik van het product dat in deze brief staat vermeld  

2. Verwijder dit product uit de voorraad  

3. Vul het bijgevoegde verificatieformulier in zijn geheel in. Fax of e-mail het ingevulde formulier 
en maak hiervoor gebruik van de contactgegevens die staan vermeld op het formulier. Als u 
geen exemplaren van dit product meer op voorraad hebt, vul het verificatieformulier dan in met 
vermelding van nul (0) exemplaren. 

4. Na ontvangst van uw formulier neemt onze klantenservice contact met u op om een regeling te 
treffen voor retourzending van uw producten.  

5. Stuur deze brief door naar alle collega's binnen uw organisatie die hiervan op de hoogte moeten 
worden gebracht of naar alle organisaties/personen waaraan de mogelijk betrokken producten 
zijn overgedragen. 

6. Uw Covidien vertegenwoordiger staat ter beschikking om uw vragen over deze terugroeping te 
beantwoorden, u te helpen om het verificatieformulier in te vullen, het product terug te sturen 
en eventuele vragen rond accountcreditering te stellen. 

 

Uw antwoord is voor ons van groot belang om de effectiviteit van deze FSCA-terugroeping (Field Safety 
Corrective Action) te kunnen controleren. Vul het bijgevoegde verificatieformulier in en stuur het terug 
naar Covidien door middel van de bovenstaande instructies. Het FAGG is op de hoogte gesteld van deze 
FSCA. Eventuele bijwerkingen die werden ondervonden bij gebruik van deze producten moeten aan 
Covidien worden gemeld.  

Om te garanderen dat het betrokken product tijdig wordt verwijderd, is het belangrijk dat we het 
verificatieformulier zo snel mogelijk ontvangen. Stuur het ingevulde verificatieformulier binnen 10 
dagen na deze kennisgeving terug. 

We verontschuldigen ons voor het ongemak. Als u vragen hebt over dit verzoek, neem dan contact op 
met Philip Malcorps op het volgend nummer  

Hoogachtend, 

 
Luc Haesendonck 

Sales Director 

Vascular Therapies Benelux 



 
 
 

FSN n° 2014_15665 
File 15665 
Manufacturer MEDTRONIC MINIMED. 
Device DIABETES Implantable Insulin Pump MMT-2007D Continuous 

Tone/Alarm 
Commission date 02/10/2014 











 
 
 

FSN n°2014-15666 
File 15666 
Manufacturer Williams Medical Supplies 
Device Seward Thackray 
Commission date 02/10/2014 



 
 

QA1480114                      PRODUCT RECALL NOTICE 
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X Action immédiate requise  

   Mesures à prendre  
 Informations Seulement 

 

Product Recall Notice No: 001-14 

Document Date: 11/06/2014 

 

Code de produit: 

 
Description du 
produit: 

 
 
 
 
Résumé d'émission: 

667455 
 

 

Lot de 10 greffe de peau Lames de couteaux pour une utilisation 
avec Thackray Watson Cobbett et Braithwaite couteau de Skin Graft 
seulement. 

 
Le produit est potentiellement non stérile 

 

Batch / Lot N(s): 
 

 

6561302 
6581303 

Raison / Détails pour 
avis: 

 
 
 
 
 

Mesures à prendre: 

 

Après deux rapports de produits trouvés pendant l'utilisation, si 
l'emballage stérile terminale n'a pas été entièrement scellé. Cet avis 
de sécurité sur le terrain est d'informer l'utilisateur final qu'il ya un 
problème potentiel impact sur tous les produits avec le numéro de 
lot 6561302.  
Cette question reste isolé de lot 6561302  
Cette question sera évidente avant de l'utiliser. 

 
L'avis précédent sécurité sur le terrain pour cette question a 
maintenant été mis à jour à un rappel du produit.  
Veiller à ce que les lots concernés "6561302" et "6581303" sont 
isolés. Répondre à Williams médicale à travers le "formulaire de 
réponse" ou en contactant Williams médical directement sur 01685 
846666.  
Williams médical fera le nécessaire pour que le produit soit collecté 
et remplacé. 

* S'il vous plaît apporter cet avis à l'attention de tout le personnel que vous jugez 
nécessaire pour être mis au courant de ce problème de sécurité. Si vous avez transmis le 
produit visé (s) ci-dessus, s'il vous plaît fournir une copie de cet avis de sécurité sur le 
terrain pour eux. * 

 
 

RAPPEL DE 
PRODUIT AVIS 



 
 

QA1480114                      PRODUCT RECALL NOTICE 
 

QA1480114  11/06/2014 
 

 

 

X Onmiddellijke actie vereist  

   actie vereist  

 Alleen informatie 

 

Product Recall Notice No: 001-14 

Document Date: 11/06/2014 

 

Product Code: 
 

BESCHRIJVING: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMENVATTING VAN 
DE KWESTIE: 

667455 
 
Pak van 10 Skin Graft messen voor gebruik met Thackray Watson 
Cobbett en Braithwaite Skin Graft alleen mes. 

 
 

Product is potentieel niet-steriel 

 

Batch / Lot Nr(s): 
 

 

6561302 
6581303 

 

Reden / Details voor 
Notice: 
 
 
 
 
 

Actie Vereist: 
 

Na twee meldingen van product gevonden tijdens het gebruik waar 
de terminaal steriele verpakking niet volledig is afgesloten. Deze 
aankondiging veiligheid veld is om de eindgebruiker te informeren 
dat er een mogelijk probleem van invloed is op alle producten met 
lotnummer 6561302.  
Dit probleem blijft geïsoleerde batch 6561302  
Deze kwestie zal duidelijk zijn voor gebruik. 

Het vorige veld veiligheidsinformatie voor dit probleem is nu 
opgewaardeerd naar een product recall.  
Zorg ervoor dat de betrokken partijen behoort "6561302" en 
"6581303" worden geïsoleerd. Reageer Williams Medical via de 
"Response Form" of door contact Williams Medical direct op 01685 
846666.  
Williams Medical zal regelen voor het product af te halen en 
vervangen. 

 

* Breng dit bericht aan de aandacht van het personeel je acht moeten bewust van deze 

veiligheidskwestie te worden gemaakt. Als u de bovenstaande getroffen product (en) 
hebben ingediend, dan kunt u een kopie van dit bericht veiligheid veld voor hen.* 

 

PRODUCT RECALL 

BERICHT 



 
 
 

FSN n°2014_15709 
File 15709 
Manufacturer Creganna-Tactx Medical 
Device Empira and Empira NC 
Commission date 02/10/2014 



 
  

   
 
 
 

Avis urgent de sécurité  
Étiquetage supplémentaire – Instructions si une résistance est ressentie durant l’enlèvement de 

le cache du ballonnet 
 

Cathéter de dilatation EMPIRA™ NC RX PTCA de Cordis (« 75RxxyyyN ») 
et  

Cathéter de dilatation EMPIRA™ RX PTCA de Cordis (« 85RxxyyyS ») 
 

Tous les numéros de catalogue, tous les lots non expirés 
 

Remarque : il ne s’agit PAS d’un retrait de produit.  Conservez la présente lettre avec le 
produit concerné. 

 
 

 
 
Diegem, 30 juin 2014 
Ref. FMJR\14-208 
 
 
Chère cliente, cher client, 
 
La présente communication a pour but de vous informer que Cordis Corporation, Inc. (Cordis) et 
Creganna-Tactx Medical, Inc. (Creganna-Tactx) fournissent des rappels et des informations 
supplémentaires concernant l'étiquetage des produits EMPIRA™ NC RX et EMPIRA™ RX PTCA de 
Cordis. Cordis et Creganna-Tactx prennent cette mesure dans le cadre d’un nombre restreint de 
plaintes concernant des difficultés à enlever le cache du ballonnet lors de la préparation des produits 
concernés pour l’utilisation. Les cathéters de dilatation EMPIRA™ NC RX et EMPIRA™ RX PTCA sont 
fabriqués par Creganna-Tactx et distribués par Cordis. 
 
Aperçu de la 
correction 

La présente lettre fournit des rappels importants et des informations d’étiquetage 
supplémentaires. Veuillez partager ces informations avec tous vos collaborateurs 
concernés par les procédures cardiovasculaires. 
 
L’étiquetage existant dans le Mode d’emploi stipule, dans le cadre de la 
« Procédure de préparation et d’inspection » : 

« Enlevez en douceur le stylet livré avec le dispositif ainsi que le 
cache du ballonnet du cathéter », et 
 

« Placez-les dans un endroit frais, sombre et sec ». 
 
En plus de l’étiquetage existant, les instructions ci-dessous doivent être suivies : 

Si une résistance inhabituelle est ressentie durant la dépose du stylet 
et/ou de le cache du ballonnet, n'utilisez pas ce produit et remplacez-
le par un autre. 

 
Une force excessive risque d’endommager la zone du cathéter où se trouve le 
ballonnet. 
 
Les ballonnets avec revêtement hydrophile sont connus pour présenter un risque 
d'expansion du revêtement en cas d'humidité extrêmement élevée.  Par 
conséquent, il est important de suivre l’étiquetage actuel, d’entreposer le produit 
dans un endroit frais, sombre et sec.   

 



 
  

Détails sur le 
produit concerné 
pour faciliter 
l'identification des 
produits en 
question 

Détails sur le produit concerné :  
• la présente lettre s’applique à l’ensemble des 133 numéros de catalogue 

des cathéters de dilatation EMPIRA™ NC RX et EMPIRA™ RX PTCA de 
Cordis ;  

• les références dans le catalogue sont « 75RxxyyyN » et « 85RxxyyyS ».  
La nomenclature « xxyyy » renvoie aux ballonnets d’une longueur de xx 
millimètres et d’un diamètre de y,yy millimètres. Une liste de tous les 
numéros de catalogue figure au Tableau 1 repris à la fin de la présente 
lettre ; 

• cet étiquetage supplémentaire s’applique à l’ensemble des lots EMPIRA™ 
NC RX et EMPIRA™ RX jusqu’à ce que l’étiquetage expédié avec le 
produit ait été mis à jour. La Correction n’est pas spécifique à un lot étant 
donné qu'il n'y a pas de défaut de fabrication. 

 
 
 

Détails sur le 
produit concerné 
(suite) 

Les exemples de photos suivants des cathéters de dilatation EMPIRA™ NC RX et 
EMPIRA™ RX PTCA de Cordis sont joints pour vous aider à identifier le produit. 

 
 

  
 
Indications du produit : 
Les cathéters de dilatation pour ACTP EMPIRA RX et EMPIRA NC RX de Cordis 
sont indiqués pour la dilatation par ballonnet de la partie sténosée d'une artère 
coronaire ou de la sténose d'un greffon de pontage en vue d'améliorer la perfusion 
myocardique. 
Le cathéter de dilatation pour ACTP EMPIRA NC RX de Cordis est aussi indiqué 
pour l’expansion de stents expansibles sur ballonnet après largage.  

 

Actions requises 
de votre part 

• Lisez attentivement le présent avis de sécurité sur le terrain. 
• Signez et renvoyez l’Accusé de réception ci-joint à votre représentant de 

commerce local. 
• Transmettez le présent avis à toute personne de votre établissement qui doit 

être informée et à tout établissement où des dispositifs potentiellement 
affectés ont peut-être été transférés. 

• Restez vigilant quant à la présente communication jusqu’à ce que les 
informations aient été incluses dans l'étiquetage du cathéter de dilatation 
EMPIRA™ NC RX et EMPIRA™ RX PTCA de Cordis. 

• Conservez la présente lettre avec le produit concerné. 
• Signalez toute difficulté d’enlèvement de le cache du ballonnet par le 

processus de plainte standard. 
 

Description du 
problème 

Après avoir examiné un nombre réduit de plaintes, Cordis et Creganna-Tactx ont 
observé qu’au niveau du ballonnet des produits concernés, qui est recouvert d'un 
revêtement hydrophile, il pourrait y avoir une résistance à l’enlèvement de le cache 
du ballonnet. Un affaiblissement du produit concerné dans la zone de l’élément 
d’étanchéité proximal du ballonnet pourrait se produire si une force excessive est 
appliquée pour enlever le cache du ballonnet. L’utilisation d’un cathéter affaibli 
risque de provoquer un éclatement du ballonnet, une séparation de la tige ou des 
difficultés de dégonflement, ce qui pourrait entraîner un retard dans la procédure, 
un traumatisme vasculaire ou une intervention chirurgicale. 
 



 
  

Il n’y a aucun problème pour les patients qui ont déjà subi avec succès un 
traitement avec les produits concernés. 

 

Étiquetage mis à 
jour 

L’étiquetage existant dans le Mode d’emploi stipule, dans le cadre de la 
« Procédure de préparation et d’inspection » : 

Enlevez en douceur le stylet livré avec le dispositif ainsi que 
l'enveloppe du ballonnet du cathéter, et 
 

« Placez-les dans un endroit frais, sombre et sec ». 
 

En plus de l’étiquetage existant, les instructions ci-dessous doivent être suivies : 
Si une résistance inhabituelle est ressentie durant la dépose du stylet 
et/ou de l'enveloppe du ballonnet, n'utilisez pas ce produit et 
remplacez-le par un autre.  

 
 

Pourquoi êtes-
vous contacté 

Vous recevez le présent avis parce que nos dossiers indiquent que vous avez reçu 
un produit faisant partie des numéros de catalogue indiqués et qui n'a pas encore 
expiré. Les cathéters de dilatation EMPIRA™ NC RX et EMPIRA™ RX PTCA de 
Cordis ont une durée de conservation de 2 ans. 

 
 

Assistance 
disponible 

Outre votre représentant local, vous pouvez contacter le bureau de vente 
Johnson & Johnson local pour poser vos questions éventuelles. 

 
 

Informations 
complémentaires 

Les organismes de réglementation concernés sont informés que Cordis et 
Creganna-Tactx prennent volontairement cette mesure. 
 
Nous vous prions d'accepter nos excuses pour toute gêne occasionnée et nous 
apprécions votre coopération dans cette situation. 

 
 
Cordialement, 
Johnson & Johnson Medical S.A. 
 
 
 
R. de Wit      F.M.J. Reijntjens 
Business unit manager Cordis Benelux   Quality Manager Benelux 
 
  



 
  

 
Tableau 1 : Liste des numéros de catalogue : 
 

Cathéter de dilatation EMPIRA™ RX NC RX PTCA (Post-dilatation, non-conforme) 
63 numéros de catalogue  

75R06200N 75R10200N 75R12200N 75R15200N 75R20200N 75R25200N 75R30200N 
75R06225N 75R10225N 75R12225N 75R15225N 75R20225N 75R25225N 75R30225N 
75R06250N 75R10250N 75R12250N 75R15250N 75R20250N 75R25250N 75R30250N 
75R06275N 75R10275N 75R12275N 75R15275N 75R20275N 75R25275N 75R30275N 
75R06300N 75R10300N 75R12300N 75R15300N 75R20300N 75R25300N 75R30300N 
75R06325N 75R10325N 75R12325N 75R15325N 75R20325N 75R25325N 75R30325N 
75R06350N 75R10350N 75R12350N 75R15350N 75R20350N 75R25350N 75R30350N 
75R06375N 75R10375N 75R12375N 75R15375N 75R20375N 75R25375N 75R30375N 
75R06400N 75R10400N 75R12400N 75R15400N 75R20400N 75R25400N 75R30400N 

 
Cathéter de dilatation EMPIRA™ RX PTCA (pré-dilatation, semi-conforme) 

70 numéros de catalogue  
85R06150S 85R10150S 85R12150S 85R15150S 85R20150S 85R25150S 85R30150S 
85R06200S 85R10200S 85R12200S 85R15200S 85R20200S 85R25200S 85R30200S 
85R06225S 85R10225S 85R12225S 85R15225S 85R20225S 85R25225S 85R30225S 
85R06250S 85R10250S 85R12250S 85R15250S 85R20250S 85R25250S 85R30250S 
85R06275S 85R10275S 85R12275S 85R15275S 85R20275S 85R25275S 85R30275S 
85R06300S 85R10300S 85R12300S 85R15300S 85R20300S 85R25300S 85R30300S 
85R06325S 85R10325S 85R12325S 85R15325S 85R20325S 85R25325S 85R30325S 
85R06350S 85R10350S 85R12350S 85R15350S 85R20350S 85R25350S 85R30350S 
85R06375S 85R10375S 85R12375S 85R15375S 85R20375S 85R25375S 85R30375S 
85R06400S 85R10400S 85R12400S 85R15400S 85R20400S 85R25400S 85R30400S 

 



 
  

   
 
 
 
 

Dringend veiligheidsbulletin  
Aanvullende etikettering - Wat te doen, wanneer u weerstand ervaart bij het verwijderen van de 

ballonverpakking  
 

Cordis EMPIRA™ NC RX PTCA dilatatiekatheter (“75RxxyyyN”) en  
Cordis EMPIRA™ RX PTCA dilatatiekatheter (“75RxxyyyN”) 

 
Alle catalogusnummers, alle niet-vervallen loten 

 
Aantekening: Het gaat hier NIET om een productverwijdering. Gelieve deze brief bij het product 

in kwestie te bewaren. 
 
 

Diegem, 30 juni 2014  
Ref. FMJR\14-206 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Via deze kennisgeving willen Cordis Corporation, Inc. (Cordis) en Creganna-Tactx Medical, Inc. 
(Creganna-Tactx) u graag nogmaals wijzen op bepaalde aspecten van het gebruik van de producten 
Cordis EMPIRA™ NC RX en EMPIRA™ RX PTCA en u enige aanvullende informatie bezorgen in 
verband met hun etikettering. Cordis and Creganna-Tactx nemen deze maatregel als gevolg van een 
klein aantal klachten over moeilijkheden bij het verwijderen van de transportmandrijn / 
ballonbescherming bij het voorbereiden van de betroffen producten op hun gebruik. De EMPIRA™ NC 
RX en EMPIRA™ RX PTCA dilatatiekatheters worden vervaardigd door Creganna-Tactx en 
gedistribueerd door Cordis. 
 
Correctiesamenvatting: Deze brief bevat enkele belangrijke herinneringen en aanvullende 

etiketteringsinformatie. Gelieve deze informatie te delen met alle 
personeelsleden die betrokken zijn bij cardiovasculaire ingrepen. 
 
De bestaande etikettering vermeldt het volgende bij de gebruiksinstructies 
als onderdeel van de 'voorbereidings- en inspectieprocedure': 

""Verwijder de transportmandrijn voorzichtig samen met de 
ballonbescherming van de katheter, en 
 
"Bewaren op een koele, donkere en droge plek". 

 
Deze etikettering zou aangevuld moeten worden met de volgende 
instructies: 

Als u een ongewone weerstand ervaart bij het verwijderen van de 
transportmandrijn en/of de ballonverpakking, gelieve het product 
in kwestie dan niet te gebruiken en een ander product te nemen. 

 
Wanneer er te veel kracht op wordt uitgeoefend, kan de ballonzone van de 
katheter namelijk beschadigd raken. 
 
Het is bekend dat bij ballonnen met een hydrofiele coating de coating kan 
uitzetten onder invloed van een buitengewoon hoge vochtigheidsgraad. 
Daarom is het belangrijk dat de huidige instructies nageleefd worden om het 
product op een koele, donkere en droge plaats te bewaren.  

 



 
  

Meer details over 
het betroffen 
product ter 
vereenvoudiging 
van de 
identificatie 
ervan: 

Details van het betroffen product:  
• Deze brief geldt voor alle 133 cataloognummers van de Cordis 

EMPIRA™ NC RX en EMPIRA™ RX PTCA dilatatiekatheter.  
• De catalogussequenties zijn "75RxxyyyN" en "85RxxyyyS". De 

nomenclatuur "xxyyy" verwijst daarbij naar de ballonnen met een lengte 
van xx millimeter en een diameter van y.yy millimeter. In Tabel 1 op het 
einde van deze brief vindt u een lijst van alle catalogusnummers. 

• De aanvullende etikettering geldt voor alle EMPIRA™ NC RX en 
EMPIRA™ RX loten, totdat de etikettering is bijgewerkt, die samen met 
het product verzonden worden. De correctie is niet lotspecifiek, omdat er 
geen sprake is van een productiefout. 

 
 
Meer details over 
het betroffen 
product 
(vervolg): 

We hebben de volgende voorbeeldfoto's van de Cordis EMPIRA™ NC RX en 
EMPIRA™RX PTCA dilatatiekatheter toegevoegd ter vergemakkelijking van de 
productidentificatie. 

 
 

  
 
Productindicaties: 
De Cordis EMPIRA RxPTCA-dilatatiekatheter en de EMPIRA NC RxPTCA-
dilatatiekatheter zijn geïndiceerd voor ballondilatatie van een stenotische gedeelte 
van een kransslagader of een stenose in een bypass, met het doel de doorbloeding 
van het myocard te verbeteren. 
De Cordis EMPIRA NC RX PTCA-dilatatiekatheter is tevens geïndiceerd voor 
het expanderen van met een ballon expandeerbare stents na de plaatsing daarvan. 
 

 
Wat wij concreet 
van u willen 
vragen: 

• Lees dit Veiligheidsbulletin aandachtig. 
• Onderteken het bijgesloten antwoordformulier en stuur het terug naar uw 

lokale salesvertegenwoordiger. 
• Bezorg dit bulletin aan iedereen die ervan op de hoogte moet worden 

gebracht binnen uw eigen instelling of in eender welke instelling waaraan 
deze producten eventueel werden doorgegeven. 

• Zorg ervoor dat iedereen de nodige aandacht blijft schenken aan deze 
mededeling, totdat de verstrekte informatie opgenomen is in de etikettering 
van de Cordis EMPIRA™ NC RX en EMPIRA™ RX PTCA 
dilatatiekatheter. 

• Gelieve deze brief bij het product in kwestie te bewaren. 
• Meld elke moeilijkheid bij het verwijderen van de ballonverpakking via de 

standaardklachtenprocedure. 
 



 
  

Beschrijving van 
het probleem: 

Bij het onderzoek naar een klein aantal klachten hebben Cordis en Creganna-
Tactx vastgesteld dat de met een hydrofiele coating bedekte ballon van het 
betroffen product weerstand kan bieden bij het verwijderen van de 
ballonverpakking. Het uitoefenen van te veel kracht bij het verwijderen van de 
verpakking kan het product in kwestie echter verzwakken ter hoogte van de 
proximale ballonzegel. En het gebruik van een verzwakte katheter kan leiden tot 
barstende ballonnen, loskomende schachten of deflatiemoeilijkheden, met 
mogelijk een vertraging van de procedure, een bloedvattrauma of de noodzaak 
van een chirurgische ingreep als gevolg. 
 
Voor patiënten die al met succes behandeld werden met het betroffen product, is 
er geen reden voor bezorgdheid. 

 
Bijgewerkte 
etikettering: 

De bestaande etikettering vermeldt het volgende bij de gebruiksinstructies als 
onderdeel van de 'voorbereidings- en inspectieprocedure': 

" Verwijder de transportmandrijn voorzichtig samen met de 
ballonbescherming van de katheter, en 
 
"Bewaren op een koele, donkere en droge plek". 
 

Deze etikettering zou aangevuld moeten worden met de volgende instructies: 
Als u een ongewone weerstand ervaart bij het verwijderen van de 
transportmandrijn en/of de ballonverpakking, gelieve het product in 
kwestie dan niet te gebruiken en een ander product te nemen.  

 
Waarom u 
gecontacteerd 
wordt: 

U ontvangt deze kennisgeving, omdat uit de gegevens waarover wij beschikken, 
blijkt dat u producten met de opgelijste cataloognummers ontvangen hebt, die 
nog niet vervallen zijn. Cordis EMPIRA™ NC RX en EMPIRA™ RX PTCA 
dilatatiekatheters hebben een houdbaarheidstermijn van 2 jaar. 

 
Beschikbare 
ondersteuning: 

Voor eventuele vragen, kunt u contact opnemen met uw lokale 
salesvertegenwoordiger  

 
Bijkomende 
informatie: 

De regelgevende instanties worden ervan in kennis gesteld dat Cordis en 
Creganna-Tactx deze actie vrijwillig ondernemen. 
 
We verontschuldigen ons voor de mogelijke ongemakken en wij danken u alvast 
voor uw medewerking in deze zaak.  

 
 
Hoogachtend, 
Johnson & Johnson Medical N.V. 
 
 
 
 
R. de Wit      F.M.J. Reijntjens 
Business unit manager Cordis Benelux   Quality Manager Benelux 
 
 
  



 
  

 
Tabel 1: Lijst van catalogusnummers. 
 

EMPIRA™ RX NC RX PTCA dilatatiekatheter (post-dilatatie, niet-conform) 
63 catalogusnummers  

75R06200N 75R10200N 75R12200N 75R15200N 75R20200N 75R25200N 75R30200N 
75R06225N 75R10225N 75R12225N 75R15225N 75R20225N 75R25225N 75R30225N 
75R06250N 75R10250N 75R12250N 75R15250N 75R20250N 75R25250N 75R30250N 
75R06275N 75R10275N 75R12275N 75R15275N 75R20275N 75R25275N 75R30275N 
75R06300N 75R10300N 75R12300N 75R15300N 75R20300N 75R25300N 75R30300N 
75R06325N 75R10325N 75R12325N 75R15325N 75R20325N 75R25325N 75R30325N 
75R06350N 75R10350N 75R12350N 75R15350N 75R20350N 75R25350N 75R30350N 
75R06375N 75R10375N 75R12375N 75R15375N 75R20375N 75R25375N 75R30375N 
75R06400N 75R10400N 75R12400N 75R15400N 75R20400N 75R25400N 75R30400N 

 
EMPIRA™ RX PTCA dilatatiekatheter (pre-dilatatie, semi-conform) 

70 catalogusnummers  
85R06150S 85R10150S 85R12150S 85R15150S 85R20150S 85R25150S 85R30150S 
85R06200S 85R10200S 85R12200S 85R15200S 85R20200S 85R25200S 85R30200S 
85R06225S 85R10225S 85R12225S 85R15225S 85R20225S 85R25225S 85R30225S 
85R06250S 85R10250S 85R12250S 85R15250S 85R20250S 85R25250S 85R30250S 
85R06275S 85R10275S 85R12275S 85R15275S 85R20275S 85R25275S 85R30275S 
85R06300S 85R10300S 85R12300S 85R15300S 85R20300S 85R25300S 85R30300S 
85R06325S 85R10325S 85R12325S 85R15325S 85R20325S 85R25325S 85R30325S 
85R06350S 85R10350S 85R12350S 85R15350S 85R20350S 85R25350S 85R30350S 
85R06375S 85R10375S 85R12375S 85R15375S 85R20375S 85R25375S 85R30375S 
85R06400S 85R10400S 85R12400S 85R15400S 85R20400S 85R25400S 85R30400S 
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17 juillet 2014 

VASCUTEK Ltd 
une société TERUMO 

Newmains Avenue 
Inchinnan 

Renfrewshire, PA4 9RR 
Écosse 

 
Tél : (+44) (0)141 812 5555 
Fax : (+44) (0)141 812 7650 

www.vascutek.com 

 

Notification urgente de sécurité sur le terrain 
Informations importantes concernant un dispositif médical 

 

Type d'action : action corrective/correction concernant la sécurité sur le terrain 
 Retrait des cautères des produits Gelweave™,Thoraflex™ hybrides, BioValsalva™ Stentless 

Biplex™, Stented BioValsalva™ Biplex™ et RVOT elan™ Biplex™ 

 Mises à jour correspondantes des instructions d'utilisation 
 

Référence du produit : 

 Toutes les prothèses vasculaires Gelsoft™, Gelsoft Plus™, K-Thin, 
Gelsoft Plus™ ERS, K-Thin ERS, Gelseal™, Gelseal Plus™, 
Gelseal™ ERT et Gelweave™ 

 Tous les dispositifs hybrides Thoraflex™ 

 Tous les conduits BioValsalva™ Stentless Biplex™  

 Tous les conduits Stented BioValsalva™ Biplex™  

 Tous les conduits RVOT elan™ Biplex™  

Lot/numéro de série  Tous les lots 

 
 
Cher client,  
 
La présente notification vient vous informer de mises à jour importantes concernant les produits ci-
dessus ainsi que leurs instructions d’utilisation.  
 
Vascutek fournit actuellement un cautère haute température avec chaque produit Gelweave™ et 
Thoraflex hybride, ainsi qu'un cautère basse température avec chaque conduit BioValsalva™ Stentless 
Biplex™, Stented BioValsalva™ Biplex™ et RVOT elan™ Biplex™. Ces cautères servent à découper 
et à tailler la prothèse. Nous avons décidé de cesser de fournir un cautère dans l'emballage de ces 
produits, car la batterie du cautère a une durée de vie plus courte que la prothèse Vascutek elle-même. 
Vascutek procédera à une mise à jour des instructions d’utilisation, et retirera toute référence à la 
présence d'un cautère avec ces produits.  

 
Vascutek Ltd ne rappellera aucun produit, les risques pour les utilisateurs et les patients étant 
négligeables.  
 
Instructions pour l'utilisateur : 
 

A. Vascutek vous recommande de vous assurer que vous disposez d'un matériel approprié pour 
couper la prothèse, si nécessaire, avant de procéder à l'implantation. 
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B. Pour les produits reçus entre-temps avec un cautère, Vascutek vous demande de vérifier la 

durée de vie de chaque produit avant toute utilisation. Si vous constatez que le cautère est 
périmé, veuillez contacter votre représentant Vascutek local, qui organisera le remboursement. 
Si vous avez besoin qu'un cautère approprié vous soit fourni séparément, veuillez contacter 
votre représentant Vascutek local.  

  
C. Vascutek profite de cette occasion pour renforcer les mises en garde figurant dans les 

instructions d'utilisation des prothèses vasculaires Gelsoft™, Gelsoft Plus™, K-Thin, Gelsoft 
Plus™ ERS, K-Thin ERS, Gelseal™, Gelseal Plus™, Gelseal™ ERT et Gelweave™ 
concernant le trempage de la prothèse dans du sérum physiologique afin d'éviter les brûlures 
localisées en cas d'utilisation d'un cautère. Ce point figure déjà dans les instructions 
d'utilisation ; il apparaîtra dorénavant en rouge et en gras afin d'attirer comme il se doit 
l'attention du lecteur sur la question.  

  
« 7. L’immersion de la prothèse Gelweave™ dans du sérum physiologique immédiatement 
avant utilisation empêchera les brûlures localisées qui risquent de se produire durant la 
cautérisation. 8. Mise en garde supplémentaire relative à tous les produits tricotés. Le 
recours à la cautérisation pour toute prothèse de polyester impregné peut provoquer des 
brûlures. Cela peut être évité en trempant la prothèse dans du sérum physiologique, de la 
rifampicine et/ou de l’héparine. »  

 
Veuillez vous assurer du bon respect de ces mises en garde lorsque ces produits sont coupés au 
moyen d'un cautère. 

 
Transmission de la présente notification de sécurité sur le terrain 
 
Cette notification doit être transmise à toutes les personnes devant en prendre connaissance dans 
votre établissement ou dans tout autre établissement dans lequel ces dispositifs viendraient à être 
transférés ou distribués. 

 
Veuillez garder à l'esprit les dispositions de la présente notification de sécurité sur le terrain tant que les 
mesures nécessaires doivent être prises dans votre établissement, et jusqu'à ce que les produits 
considérés soient livrés sans cautère. 

 
Veuillez retourner la fiche de retour utilisateur par e-mail ou par fax à votre distributeur (voir les 
coordonnées indiquées à la page 3). 
 
Si vous avez d'autres questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse 
FSN@vascutek.com.  
 
Si nécessaire, votre représentant Vascutek Ltd. peut dialoguer avec vous et vous fournir des 
informations supplémentaires sur l'utilisation d'un cautère avec les produits Vascutek.  
 
 
Pour et au nom de Vascutek Ltd. 
 
 
 

 
 
Carolyn Forrest 
Vice-présidente du service d'assurance qualité et des affaires réglementaires 
 
 
Pièce jointe : confirmation de retour utilisateur 

 
 

mailto:FSN@vascutek.com
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Confirmation de retour utilisateur 

Pour transmission à l'utilisateur ou au client par le distributeur 
 

Retournez immédiatement le formulaire complété : 
 

Par e-mail : FSN@Vascutek.com ou par fax : +44 – 141 – 812 - 4204 
 
 

RÉFÉRENCE : 
 

Type d'action : action corrective concernant la sécurité sur le terrain 

 Retrait des cautères des produits Gelweave™,Thoraflex™ hybrides, BioValsalva™ Stentless 
Biplex™, Stented BioValsalva™ Biplex™ et RVOT elan™ Biplex™ 

 Mises à jour correspondantes des instructions d'utilisation 
 
En signant ci-dessous, je confirme ce qui suit : 
 
J'accuse réception de cette notification de sécurité sur le terrain et je confirme que son contenu et 
les instructions qui y figurent sont compris. Je confirme que tous les utilisateurs ainsi que le 
personnel responsable ont été dûment informés des mesures à prendre. 

 
 
Nom de l'établissement (hôpital, organisation de soins de santé)/Nom du distributeur :  
 
........................................................................................................................ 
 
 
Personne chargée de la réponse (en capitales svp) …………………………………………….…….. 
 
 
Adresse e-mail ………………………………………………………………….…….. 
 
 
Poste : .................................................................................................................. 
 

 
Signature ............................................................ Date ......................................... 

 
 
 
 
 

mailto:FSN@Vascutek.com
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17 juli 2014  

VASCUTEK Ltd 
 a TERUMO Company 

Newmains Avenue 
Inchinnan 

Renfrewshire, PA4 9RR 
Schotland 

 
Tel: (+44) (0)141 812 5555 
Fax: (+44) (0)141 812 7650 

www.vascutek.com 

 
 
 

Urgente veiligheidskennisgeving voor gebruikers 
Belangrijke informatie over medische hulpmiddelen 

 

Type actie: Correctie/correctiemaatregel inzake veiligheid 
 Verwijdering van cauterisatie-instrumenten uit Gelweave™,Thoraflex™ hybride, 

BioValsalva™ stentloze Biplex™, gestente BioValsalva™ Biplex™ en RVOT elan™ Biplex™ 
producten 

 Bijbehorende updates voor gebruiksaanwijzingen 
 

Referentie 
productcatalogus: 

 Alle Gelsoft™, Gelsoft Plus™, K-Thin, Gelsoft Plus™ ERS, K-Thin 
ERS, Gelseal™, Gelseal Plus™, Gelseal™ ERT en Gelweave™ 
vaatprothesen 

 Alle Thoraflex™ hybride hulpmiddelen 

 Alle BioValsalva™ stentloze Biplex™ conduits 

 Alle BioValsalva™ gestente Biplex™ conduits 

 All RVOT elan™ Biplex™ conduits 

Lot-/serienummer  Alle lots 

 
 
Geachte klant,  
 
Deze kennisgeving informeert u over belangrijke updates voor bovenstaande producten en de 
bijbehorende gebruiksaanwijzingen.  
 
Momenteel levert Vascutek een cauterisatie-instrument voor hoge temperatuur bij elk Gelweave™ en 
Thoraflex hybride product en een cauterisatie-instrument voor lage temperatuur bij elke BioValsalva™ 
stentloze Biplex™, gestente BioValsalva™ Biplex™ en RVOT elan™ Biplex™ conduit. Deze 
cauterisatie-instrumenten worden gebruikt voor het (bij)snijden van de graft. We hebben besloten om 
het cauterisatie-instrument niet meer bij deze productverpakkingen mee te leveren omdat de batterij 
van het cauterisatie-instrument een kortere houdbaarheid heeft dan de Vascutek graft. Vascutek gaat 
de gebruiksaanwijzing bijwerken en zal de verwijzing naar de bijsluiting van een cauterisatie-instrument 
bij deze producten verwijderen.  

 
Vascutek Ltd roept geen van de betrokken producten terug omdat het om een verwaarloosbaar risico 
voor gebruikers en patiënten gaat.  
 
Instructies voor de gebruiker: 
 

A. Vascutek adviseert u ervoor te zorgen dat er geschikte apparatuur voorhanden is om de graft 
zo nodig bij te snijden voordat de implantatie wordt uitgevoerd. 
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B. Indien u in de tussentijd producten met een cauterisatie-instrument hebt ontvangen, verzoekt 

Vascutek u om de houdbaarheid van elk product te controleren voordat het wordt gebruikt voor 
een ingreep. Mocht de houdbaarheid van het cauterisatie-instrument verlopen zijn, neem dan 
contact op met de plaatselijke vertegenwoordiger. Deze zal zorgen voor een vergoeding. Neem 
contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Vascutek als u een passend 
cauterisatie-instrument als afzonderlijk artikel geleverd wilt hebben.  

  
C. Vascutek maakt van deze gelegenheid gebruik om de nadruk te leggen op de waarschuwingen 

in de gebruiksaanwijzing van de Gelsoft™, Gelsoft Plus™, K-Thin, Gelsoft Plus™ ERS, K-Thin 
ERS, Gelseal™, Gelseal Plus™, Gelseal™ ERT en Gelweave™ vaatprothesen met betrekking 
tot het weken van de graft in zoutoplossing om plaatselijke verbranding te voorkomen bij 
gebruik van een cauterisatie-instrument. Deze mededeling is reeds opgenomen in de 
gebruiksaanwijzing en wordt nu vetgedrukt weergeven in een rood lettertype om de aandacht 
erop te vestigen.  

  
“7: Onderdompeling van de Gelweave™ prothese in een zoutoplossing, direct voor gebruik, 
voorkomt plaatselijke verbranding als mogelijk gevolg van cauterisatie. 8. Bijkomende 
waarschuwing voor alle gebreide producten. Het gebruik van een cauterisatie-instrument bij 
een afgedichte polyester graft kan verbranding veroorzaken. Dit kan worden voorkomen 
door het weken van de prothese in zoutoplossing, rifampicine en/of heparine.”  

 
Zorg ervoor dat deze handeling wordt opgevolgd bij gebruik van een cauterisatie-instrument voor 
het bijsnijden van deze producten. 

 
Doorgeven van deze veiligheidskennisgeving voor gebruikers 
 
Deze kennisgeving moet aan een ieder binnen uw organisatie worden doorgegeven die op de hoogte 
moet zijn en aan elke organisatie waaraan de hulpmiddelen zijn overgedragen of gedistribueerd. 

 
Zorg dat u zich gedurende een passende periode bewust blijft van deze veiligheidskennisgeving terwijl 
alle acties in uw organisatie worden ondernomen en tot deze producten worden geleverd zonder 
cauterisatie-instrument. 

 
Retourneer het retourdocument voor de gebruiker per e-mail of fax het naar het op pagina 3 
vermelde adres van de distributeur. 
 
Mocht u verdere vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op 
viaFSN@vascutek.com.  
 
Desgewenst kan uw vertegenwoordiger van Vascutek Ltd. het gebruik van cauterisatie-instrumenten bij 
Vascutek producten met u bespreken en u meer informatie hierover geven.  
 
 
 
Voor en namens Vascutek Ltd. 
 
 
 

 
Carolyn Forrest 
Vice President Quality Assurance and Regulatory Affairs 
 

 
Bijgesloten: Retourbevestiging voor gebruiker 

 
 

mailto:FSN@vascutek.com
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Retourbevestiging voor gebruiker 
Voor verdere verzending naar gebruiker of klant door distributeur 

 
Retourneer het ingevulde formulier onmiddellijk aan: 

 
e-mail: FSN@Vascutek.com of fax: +44 – 141 – 812 - 4204 

 
 

BETREFT: 
 

Type actie: Correctiemaatregel inzake veiligheid 

 Verwijdering van cauterisatie-instrumenten uit Gelweave™,Thoraflex™ hybride, 
BioValsalva™ stentloze Biplex™, gestente BioValsalva™ Biplex™ en RVOT elan™ Biplex™ 
producten 

 Bijbehorende updates voor gebruiksaanwijzingen 
 
Door ondertekening bevestig ik het volgende: 
 
Ik bevestig de ontvangst van deze veiligheidskennisgeving voor gebruikers en bevestig tevens dat ik 
de inhoud en de instructies volledig begrijp. Ik bevestig dat alle gebruikers en al het 
verantwoordelijke personeel op de hoogte zijn gebracht van de te ondernemen acties. 

 
 
Naam van instelling (ziekenhuis, gezondheidszorginstelling)/naam distributeur:  
 
........................................................................................................................ 
 
 
Persoon die op deze kennisgeving reageert (blokletters a.u.b.) …………………………………………….…….. 
 
 
e-mailadres………………………………………………………………….…….. 
 
 
Functie: .................................................................................................................. 
 

 
Handtekening............................................................ Datum ......................................... 

 
 
 
 
 

mailto:FSN@vascutek.com
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FSN n° 
File 15861 
Manufacturer B. Braun surgical, S.A. 
Device DAFILON BLUE 2/0 (3) 45CM DSMP 24 (M) 
Commission date 02/10/2014 



 
 
 
 
 
U.Z. GENT  
T.a.v. afdeling Aankoop 
De Pintelaan 185 
 
B-9000    GENT  
 
 
 
Uw ref. Onze ref. Telefoonnr . Faxnummer Datum 
 20140722-PG 02/712 86 50 02/725 96 05 22 juli 2014 
 

 
 

AANGETEKEND 
 
 
Betreft:  RECALL 
 C0866458 FLEXOCRIN 2/0 (3) 90CM GS65 
 Batch 614085 
 
 
 
Geachte mevrouw,  
Geachte heer,  
 
 
B. Braun Surgical S.A., fabrikant van hechtmaterialen, roept vrijwillig een aantal referenties/ 
lotnummers terug van Dafilon en Flexocrin, synthetische niet absorbeerbare steriele chirurgische 
monofilement hechtdraden. 
 
Reden:  
Na een melding van een klant werd ontdekt dat in sommige verpakkingen van de betrokken Dafilon 
referenties/loten een verkeerd product aanwezig was.  In plaats van een polyamide draad werd een 
polypropyleen draad aangetroffen. 
Na uitgebreid onderzoek werd vastgesteld dat dit probleem zich voordeed bij verschillende 
referenties/loten van Dafilon en Flexocrin. 
 
Omdat het verschil moeilijk waarneembaar is, hebben wij besloten de betrokken producten van de 
markt te halen. 
 
Volgens onze gegevens hebben wij ook aan uw instelling één of meerdere van deze producten en/of 
loten geleverd.  
 
Wij verzoeken u na te gaan of u nog voorraad heeft van deze loten.  Mocht dat het geval zijn dan 
vragen wij u deze voorraad te blokkeren.  
 
Daarnaast vragen wij u het antwoordformulier in te vullen en aan ons terug te faxen, ook als u 
geen voorraad meer heeft.  Indien u nog wel voorraad heeft, dan zullen wij u contacteren om de 
goederen op te halen. 



UZ Gent 
afdeling Aankoop 
Gent 
 

Diegem, 22 juli 2014 
20140722-PG 
2/2 

 
 
 
 
 
 
 
Mocht deze brief belangrijk zijn voor andere personen binnen uw instelling, vragen wij u deze op de 
hoogte stellen. 
 
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen omtrent deze recall, dan kunt u contact opnemen met de 
Customer Service Aesculap, op telefoonnummer 02/712 86 15. 
 
Wij zullen met u contact opnemen om u zo snel mogelijk te voorzien van nieuwe voorraad.  
 
Met onze excuses voor dit ongemak. 
 
 
Hoogachtend,  
 

 
 
Drs. Paul P.F. Geelen, pharmacist 
QA&RA-manager 
 
 
 
 
Tel. +31 412 672 418/423 
Fax. +31 412 672 490 
Mobile phone: +31 6 53166589 
paul.geelen@bbraun.com 
 
 
B. Braun Medical B.V.           B. Braun Medical S.A./N.V. 
P.O. Box 659, 5340 AR OSS   Woluwelaan 140b 
Euterpehof 10, 5342 CW OSS  1831 DIEGEM 
The Netherlands       Belgium 
 
www.bbraun.nl                            www.bbraun.com 
 
 
 
Bijlage: Antwoordformulier & Afnamelijst  
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 COOK Medical Europe 
 O’Halloran Road 

 National Technological Park 

 Limerick, Ireland 

 Phone: +353 61 334 440 

Avis Urgent de Sécurité            Fax: +353 61 334 441 

 

 

DOCUMENT CONFIDENTIEL Form: F14-00A (R2, CR14-0450)  © DOCUMENT COPYRIGHT 

Nom commercial du matériel concerné: Anse d’Extraction Vasculaire à 4 Boucles CloverSnare 
Fabricant: Cook Incorporated 
Identifiant FSCA: 2014FA0005 
Type d’action: Action Corrective de Sécurité (en Anglais, FSCA) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Date: 17 juillet 2014 
 
Attention: Directeur Général 
 
Détails sur les dispositifs concernés: 
Nom du dispositif: Anse d’Extraction Vasculaire à 4 Boucles CloverSnare 
Numéro Catalogue: VRS-6.0-90 
Numéro de Lot: SEULS les numéros de Lot suivants sont concernés par cette action 4319591 & 4319575 
 
Description du problème: 
L’Anse d’Extraction Vasculaire à 4 Boucles CloverSnare est conçue pour une utilisation dans le système 
cardio-vasculaire afin de manipuler et récupérer des objets étrangers, y compris, mais sans s'y limiter, 
des fils guides, des coils, des ballonnets, des cathéters et des filtres. Cook Medical a reçu six rapports de 
séparation de l’anse à boucles de l’axe du dispositif. 
 
Les événements indésirables potentiels pouvant survenir à la suite de la séparation incluent: perte de la 
fonction du matériel; intervention médicale pour récupérer l’anse séparée. 
 
Notre enquête sur ces rapports a identifié les défaillances comme étant liées à des forces latérales 
appliquées sur l’anse à boucles/connexion de l’axe. Par exemple, dans trois des rapports, la séparation a 
eu lieu après des tentatives faites par l’utilisateur pour remodeler l’extrémité. Afin d’éviter d’autres 
occurrences et des préjudices éventuels, Cook Medical lance un rappel volontaire de tous les lots en 
distribution. 
 
Selon nos dossiers, votre établissement a reçu des Anses d’Extraction Vasculaire à 4 Boucles 
CloverSnare distribuées entre le 8 mars 2013 et le 1er juillet 2014. 
 
Conseil sur les mesures à prendre par l'utilisateur: 
 

1. Merci de passer en revue la liste jointe des dispositifs concernés et numéros de lot expédiés à 
votre établissement, et mettre en quarantaine tout matériel concerné restant inutilisé. 

 
2. Récupérer et retourner immédiatement tous les dispositifs concernés inutilisés à Cook Medical 

pour avoir. Merci de contacter notre Service Clientèle afin d’organiser l’enlèvement. 
 

Envoyer les produits retirés à: 
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COOK Medical Europe 
Attn: Product Complaints 
O’Halloran Road 
National Technology Park 
Limerick 
IRELAND 

 
Merci de joindre le formulaire retour "Rappel de Produit" ci-joint en marquant la référence 
RA # 2014FA0005 sur l’extérieur du carton d’expédition. 

 
 Un avoir sera émis pour les dispositifs retournés, le cas échéant. 
 

3. Dans le cas où les dispositifs ont été implantés dans un patient, il n’y a aucun risque pour ce 
dernier et aucun besoin de toute autre action. 

 
4. Merci de remplir le Formulaire Réponse Client ci-joint, qui énumère le dispositif et les numéros 

de lots concernés, et le retourner dès que possible à Cook Medical – à l’attention de "European 
Complaints/Customer Quality Assurance" – par fax au +353 61 334 441 ou par e-mail à 
European.Complaints@CookMedical.com. 

 
 
Transmission de cet Avis de Sécurité: 
 
Cet avis doit être transmis à tous ceux qui doivent mis au courant au sein de votre organisation ou à 
toute organisation où les dispositifs potentiellement concernés ont été transférés (le cas échéant). 
 
Merci de transférer cet avis aux autres organisations sur lesquelles cette action a un impact (le cas 
échéant). 
 
Merci de maintenir une sensibilisation sur cet avis et l’action résultante durant une période appropriée 
afin de garantir l’efficacité de l’action corrective (le cas échéant). 
 
Personne de référence à contacter: 
 
Emmett Devereux 
Directeur Qualité et Affaires Règlementaires 
COOK Medical Europe 
O'Halloran Road 
National Technology Park 
Limerick 
IRELAND 
 
Ou 
 
Annemarie Beglin 
Superviseure Assurance Qualité 
COOK Medical Europe 
O'Halloran Road 

mailto:European.Complaints@CookMedical.com
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National Technology Park 
Limerick 
IRELAND 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations (e-mail: 
European.Complaints@CookMedical.com, téléphone: +353 61 334 440). 
 
Nous sommes désolés du désagrément que cela pourrait vous causer. Merci encore de votre aide 
immédiate dans cette affaire. Nous attendons avec impatience votre réponse. 
 
Nous vous confirmons que cet avis a été notifié à l’Agence de Réglementation appropriée. 
 

 
Annemarie Beglin 
Superviseure Assurance Qualité 

mailto:European.Complaints@CookMedical.com


COOK
® 

  
 
 
 Cook Medical Europe 
 O’Halloran Road, 

 National Technological Park, 

 Limerick, Ierland. 

 Telefoon: +353 61 334440 

 Fax: + 353 61 334441 

Urgente veiligheidsinformatie voor klanten  

(Field Safety Notice- FSN)             

 

 

VERTROUWELIJK DOCUMENT Formulier: F14-00A (R2, CR14-0450)  © COPYRIGHT DOCUMENT 

Handelsnaam betrokken product: CloverSnare vasculair verwijderingsinstrument met 4 lussen 

Fabrikant: Cook Incorporated 

FSCA-referentie: 2014FA005  

Soort maatregel: Corrigerende maatregel ten aanzien van de veiligheid in de praktijk.  (Field Safety 
Corrective Action - FSCA)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Datum: 17 juli 2014 
 
T.a.v.: Chief Executive 
 

Informatie over betrokken producten: 

Productnaam: CloverSnare vasculair verwijderingsinstrument met 4 lussen 

Catalogusnummer:  VRS-6.0-90 

Lotnummer:  ALLEEN de volgende lotnummers zijn betrokken bij deze corrigerende maatregel (FA) 

4319591 en 4319575 

 

Beschrijving van het probleem: 
Het CloverSnare vasculair verwijderingsinstrument met 4 lussen is bestemd voor gebruik in het 
cardiovasculaire systeem om lichaamsvreemde materialen op te pakken en te verwijderen, zoals, maar 
niet beperkt tot, voerdraden, coils, ballonnen, katheters en filters.  Cook Medical heeft zes meldingen 
ontvangen waarin wordt bericht dat de lus loslaat van de instrumentschacht.   
 
Mogelijke complicaties die zich kunnen voordoen als gevolg van het loslaten van een lus zijn: Het niet 
meer functioneren van het product; medische interventie om de losgelaten lus te verwijderen.  
  
Uit ons onderzoek naar deze meldingen is gebleken dat het falen in verband staat met laterale krachten 
die op de verbinding tussen de draadlus en schacht worden uitgeoefend.  Zo treedt bijvoorbeeld in drie 
van de meldingen het loslaten van de draadlus op na pogingen van de gebruiker om de tip een andere 
vorm te geven.  Om verdere incidenten en eventueel letsel te voorkomen, is Cook Medical op eigen 
initiatief gestart met het terugroepen van alle lots die zijn gedistribueerd.    
    
Uit onze gegevens is gebleken dat uw instelling het CloverSnare vasculair verwijderingsinstrument met 4 
lussen heeft ontvangen die tussen 8 maart 2013 en 1 juli 2014 zijn gedistribueerd. 
 

Advies aan de gebruiker over te nemen maatregelen: 

 
1) Bekijk alstublieft de meegestuurde lijst met betrokken producten en lotnummers die naar uw 

instelling zijn verstuurd en plaats eventuele producten die u nog in voorraad hebt in quarantaine. 
2) Indien u alle betrokken producten die u in voorraad hebt per ommegaande verzamelt en 

retourneert naar Cook Medical zullen deze producten worden gecrediteerd.  U kunt bij de afdeling 
klantenservice een afspraak maken om de producten te laten ophalen. 
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Stuur de verwijderde producten naar: 

 

Cook Medical Europe, 

Attn: Product Complaints, 

  O’Halloran Road, 

  National Technology Park 

  Limerick 

  Ierland 

 

Bevestig het bijgevoegde RPR-formulier ('Recall Product Return Form') RA # 2014FA0005 op 

de buitenkant van de transportdoos. 
  
Waar van toepassing zullen de teruggestuurde producten worden gecrediteerd.  

 
3) Producten die bij een patiënt zijn gebruikt, vormen geen gevaar voor de patiënt. Hiervoor is geen 

verdere actie vereist.   
4) We verzoeken u ook het bijgevoegde antwoordformulier voor klanten (Customer Response Form) 

met de lijst van de betreffende product- en lotnummers in te vullen en dit zo snel mogelijk via e-
mail terug te sturen naar European.Complaints@CookMedical.com of via fax naar Cook Medical 
t.a.v.: European Complaints/Customer Quality Assurance op het nummer +353 61334441. 
 

 

Verzending van deze veiligheidsinformatie: 
 
Deze kennisgeving moet worden doorgegeven aan iedereen binnen uw organisatie die hiervan op de 
hoogte moet zijn en aan elke organisatie waaraan de desbetreffende hulpmiddelen zijn doorgezonden. 
(Indien van toepassing). 
 
Geef deze kennisgeving door aan andere organisaties waarop deze actie van invloed is. (Indien van 
toepassing). 
 
Om de effectiviteit van de corrigerende maatregel te waarborgen, verzoeken wij u deze kennisgeving en 
de te nemen maatregelen gedurende een aangewezen periode te blijven opvolgen. (Indien van 
toepassing). 
 

Contactpersoon voor referentie: 
   
Emmett Devereux  
Director of Quality and Regulatory Affairs  
COOK Medical Europe  
O’Halloran Road,  
National Technology Park,  
Limerick  
IERLAND  
 
Of  
 
Annemarie Beglin  
Quality Assurance Supervisor  
COOK Medical Europe  
O’Halloran Road,  
National Technology Park,  
Limerick  
IERLAND  
 
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op voor meer informatie (e-mail: 
European.Complaints@CookMedical.com, telefoon +353 61 334440).  
 

mailto:European.Complaints@CookMedical.com
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Onze excuses voor het eventuele ongemak dat als gevolg van deze situatie is ontstaan. Nogmaals 
hartelijk dank voor uw onmiddellijke medewerking bij deze kwestie. We ontvangen graag uw reactie.  
 
We bevestigen dat deze kennisgeving is gemeld aan de desbetreffende regelgevende instantie. 
 

 
Annemarie Beglin 
Quality Assurance Supervisor 



 
 
 

FSN n° 
File 15934 
Manufacturer Bard Medical Division 
Device Heating unit, pad, water, control unit 
Commission date 02/10/2014 
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Bard Benelux N.V. 
Hagelberg 2  
2250 Olen  
Belgium 
 

 

[Nom du contact] 

[Département/Titre] 
[Nom de l'hôpital] 
[Adresse ligne 1] 
[Ville] 
[Code postal] 
[Pays] 
 
[Date] 
 
 

Référence : FA2014-14 

 
NOTIFICATION URGENTE D’INFORMATION DE SECURITE   

Utilisation des clés de simulation de la température avec le système de gestion 
de la température ARCTIC SUN® Bard®  

 
Cher client, 
 

Cette notification urgente d’information de sécurité est émise par Bard Medical Division (BMD), filiale 
en propriété exclusive de C.R. Bard Inc., afin de vous rappeler la bonne utilisation des clés de 
simulation de la température avec le système de gestion de la température ARCTIC SUN

®
. 

Motif de la notification :  

Deux événements indésirables ont été rapportés à BMD. Dans chacun des cas, une clé de simulation 
de la température a été connectée au câble de température patient et non à la sonde de température 
patient. En raison de la lecture erronée de la température du patient par la clé de simulation de la 
température, un traitement par contrôle ciblé de la température inapproprié a été fourni aux patients 
avec le système Arctic Sun

®
 5000.   

Ces clés de simulation de température n’ont pas été largement distribuées et ne servent normalement 
qu’à des fonctions de formation du personnel. Néanmoins, BARD, par mesure de précaution, décide 
de rappeler la bonne utilisation de ces dispositifs avec le système Arctic Sun. Cette action a pour but 
de s’assurer de l’utilisation correcte du système. 

Selon nos dossiers, votre hôpital a acheté une ou plusieurs références catalogue indiquées dans le 
tableau 1 ci-dessous. 

Si vous avez déjà utilisé les dispositifs concernés mentionnés dans le tableau 1, aucune mesure 
supplémentaire n'est requise. Aucun traitement de suivi ni soin clinique particulier n'est recommandé 
pour les patients ayant déjà fait l'objet d'un traitement avec les dispositifs concernés par cet avis de 
sécurité sur le terrain. 

 
Conseils relatifs à l'utilisation correcte du système de gestion de la température ARCTIC SUN

®
 

 : 
1. Les clés de simulation de la température ne doivent jamais être connectées au 

système de gestion de la température ARCTIC SUN
®

 lorsqu'un patient est sous 

traitement par contrôle ciblé de la température. Afin que le patient fasse l'objet d'un 
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contrôle ciblé de la température approprié, une sonde de température patient doit être 
connectée au câble de température patient relié au raccord Temp 1 du système de 
gestion de la température ARCTIC SUN

®
 situé à l'arrière du dispositif.  

2. Avant tout traitement par contrôle ciblé de la température, l'utilisateur doit toujours : 
a. S'assurer qu'aucune clé de simulation de la température n'est reliée au câble de 

température patient. 
b. Vérifier que la sonde de température patient est correctement placée sur le 

patient. 
c. Vérifier que la sonde de température patient est reliée à un câble de température 

branché sur le raccord Temp 1 situé à l'arrière du dispositif. 
3. Veuillez consulter les manuels d'utilisation du système de gestion de la température 

Arctic Sun
®
 pour les informations relatives aux mises en garde et précautions avant toute 

utilisation de ce dispositif pour la réalisation d'un contrôle ciblé de la température.  
4.  

Tableau 1 : Codes produits concernés 
  

Nom du dispositif : Arctic Sun
®
 5000 en Arctic Sun

®
 2000 

Références catalogue : 5000-00-00 (100-120 V Noord-Amerika I Japan)  
   5000-01-01 (220-240 V Europa) 
   5000-01-02 (220-240 V VK) 
   5000-01-03 (220-240 V Australië) 
   5000-01-04 (220-240 V China) 
   748-00 Temperatuursimulator (33 °C, 37 °C, 39 °C) 
   748-33 Temperatuursimulator (33 °C)  
   748-37 Temperatuursimulator (37 °C)  
   748-39 Temperatuursimulator (39 °C)  
   771-00 Service-set  

Clés de simulation de la température : 

  

 
Sachez que votre Autorité Compétente est informée de cette notification. Dans le cadre de cette 
mesure, nous vous demandons de suivre les instructions ci-dessous et d'informer Bard de votre mise 
en conformité avec cette information. 
 
Mesures requises pour vous et votre établissement de soins de santé : 
 

1. Nos dossiers montrent que votre établissement possède au moins un des codes produit 
concernés par cette notification.  

2. Veuillez faire circuler ce courrier à tous ceux/celles devant en prendre connaissance au 
sein de votre établissement et dans toute autre organisation où les dispositifs concernés 
ont été transférés. 

3. Si vous avez distribué un/des dispositifs décrits au Tableau 1 ci-dessus, veuillez 
contacter immédiatement l'établissement concerné et le prévenir de cette mesure 
corrective de sécurité sur le terrain, lui transmettre ce courrier et lui demander de 
contacter Bard (comme décrit ci-dessous). 

4. Veuillez lire attentivement la notification urgente d’information de sécurité sur le terrain 
afin de vous assurer de sa bonne compréhension. 

5. Veuillez remplir le formulaire de confirmation et le renvoyer par fax au numéro suivant 
014 28 69 66. Vous pouvez également le renvoyer par e-mail à l'adresse 
custservicebelgium@crbard.com 

mailto:custservicebelgium@crbard.com
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Remarque :  il est extrêmement important que nous recevions ces informations. 
Si vous ne pouvez pas renvoyer le formulaire par fax ou par e-mail, veuillez téléphoner au 
014 28 69 52. 

 
Nous vous remercions pour votre collaboration et votre aide relatives à la rà la diffusion de cette 
information et vous prions d'accepter nos sincères excuses pour tout désagrément susceptible d'être 
engendré par ce courrier. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'assistance dans, 
merci de vous adresser à votre représentant commercial spécialisé ou au service réglementaire au 
014 28 69 52 
 
Cordialement, 
Pour C. R. Bard, Inc. et par délégation 
 
 

 
Pièce jointe : Formulaire de confirmation 
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RÉFÉRENCE : FA2014-14   

FORMULAIRE DE CONFIRMATION 

Système de gestion de la température ARCTIC SUN® Bard
®  

 

 

En renseignant les informations ci-dessous, vous confirmez que votre 
établissement ou organisation de soins de santé a reçu notification n° FA2014-14 et 
que toutes les mesures nécessaires ont été prises. 

 
 
 
 

Veuillez saisir vos coordonnées en MAJUSCULES et remplir entièrement le formulaire 

 Nom  

 Titre  

 Nom du compte / de l'hôpital  

 Numéro de téléphone du contact  

 Date  

 
Veuillez retourner le formulaire rempli par fax au 01.39.30.58.22 
Sigrid Van Gompel 
QA RA Coordinator 
Bard

®
 Benelux, Hagelberg 2, 2250 Olen, België   

Tel: + 32 14 28 69 79  Fax: +32 14 28 69 66 
E-mail: Sigrid.VanGompel@crbard.com) 
 
 



 
Pagina 1 van 4 

Bard Benelux N.V. 
Hagelberg 2 
2250 Olen 
 

 

Adress block 
 
 
 
Olen, 1 augustus 2014 
 
 

Referentie: FA2014-14 

 

DRINGEND: FIELD SAFETY NOTICE 
(VEILIGHEIDSBERICHT) 

Temperatuursimulatorsleutels bij gebruik van het 

Bard® ARCTIC SUN® Temperatuurmanagementsysteem 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 

Met deze brief brengen wij u op de hoogte van een veiligheidsbericht  geïnitieerd door Bard Medical 
Division (BMD), C.R. Bard, Inc., om u te informeren over een mogelijk veiligheidsprobleem bij het 
gebruik van temperatuursimulatorsleutels met het ARCTIC SUN

®
 Temperatuurmanagementsysteem. 

Reden voor het veiligheidsbericht:  

Er zijn twee nadelige incidenten gemeld bij BMD. In beide  gevallen was een 
temperatuursimulatorsleutel aangesloten op de temperatuurkabel van de patiënt in plaats van de 
temperatuursonde van de patiënt. Als gevolg van de foutieve temperatuuraflezing van patiënten vanaf 
de temperatuursimulatorsleutel, ontvingen de patiënten verkeerd gerichte temperatuurbehandeling 
door de Arctic Sun

®
 5000.   

Uit onze gegevens blijkt dat uw ziekenhuis één of meer van de catalogusnummers als hieronder in 
Tabel 1 vermeld heeft aangeschaft. 

Deze simulatorsleutels zijn niet alom verdeeld en enkel bedoeld voor training. Desalnietemin neemt 
Bard toch de nodige maatregelen om hun klanten te informeren over het correct gebruikt van deze 
producten. Deze actie dient om het correct gebruik van het Arctic Sun 
Temperatuurmanagementsysteeem te garanderen. 

 
 
Advies over het correcte gebruik van het ARCTIC SUN

®
 Temperatuurmanagementsysteem: 

1. Temperatuursimulatorsleutels dienen nooit te worden aangesloten op het ARCTIC 

SUN
®

 Temperatuurmanagementsysteem terwijl een patiënt gerichte 

temperatuurbehandeling ondergaat. Om de patiënt het juiste gerichte 
temperatuurmanagement te geven, moet een patiënttemperatuursonde worden 
aangesloten op de patiënttemperatuurkabel die is aangesloten op de Temp 1 aansluiting 
van het ARCTIC SUN

®
 Temperatuurmanagementsysteem die zich aan de achterkant van 

het apparaat bevindt.  
2. Voorafgaand aan gerichte temperatuurbehandeling dient de gebruiker altijd: 

a. te controleren of er geen temperatuursimulatortoets is aangesloten op de 
patiënttemperatuurkabel. 



 
Pagina 2 van 4 

b. te verifiëren dat de patiënttemperatuursonde goed op de patiënt is geplaatst. 
c. te verifiëren dat de patiënttemperatuursonde is aangesloten op een 

temperatuurkabel die is aangesloten in Temp 1 aansluiting die zich aan de 
achterkant van het apparaat bevindt. 

3. Raadpleeg de handleidingen voor de operator van het temperatuurmanagement van de 
Arctic Sun

®
 voor waarschuwingen en aanwijzingen alvorens dit apparaat te gebruiken 

voor gericht temperatuurmanagement. De handleiding voor de operator bevindt zich op 
www.medivance.com/manuals. 

 
Tabel 1: Betreffende productcodes en serienummers 

  

Naam van het apparaat: Arctic Sun
®
 5000 en Arctic Sun

®
 2000 

Catalogusnummers:  5000-00-00 (100-120 V Noord-Amerika I Japan)  
   5000-01-01 (220-240 V Europa) 
   5000-01-02 (220-240 V VK) 
   5000-01-03 (220-240 V Australië) 
   5000-01-04 (220-240 V China) 
   748-00 Temperatuursimulator (33 °C, 37 °C, 39 °C) 
   748-33 Temperatuursimulator (33 °C)  
   748-37 Temperatuursimulator (37 °C)  
   748-39 Temperatuursimulator (39 °C)  
   771-00 Service-set 

Temperatuursimulatorsleutels: 

  

 
Let op: Uw bevoegde instantie wordt geïnformeerd over deze corrigerende veiligheidsmaatregel. Als 
onderdeel van deze maatregel, willen wij dat u zich houdt aan de volgende instructies en Bard 
informeert over uw navolging van deze corrigerende veiligheidsmaatregel. 
 
Benodigde stappen voor u en uw zorginstelling: 
 

1. Uit onze gegevens blijkt dat uw instelling de productcode en het serienummer betreffende 
dit veiligheidsbericht heeft gekocht.  

2. Wij verzoeken u dit veiligheidsbericht door te geven aan iedereen binnen uw organisatie 
en elke organisatie waarnaar de eventueel betreffende hulpmiddelen zijn overgebracht en 
die hiervan op de hoogte moeten zijn. 

3. Als u instrumenten die in bovenstaande tabel 1 worden vermeld, al verder heeft 
gedistribueerd, graag onmiddellijk contact opnemen met de locatie en de informatie over 
dit veiligheidsbericht doorgeven. Geef dit dringende bericht door en vraag hen contact op 
te nemen met Bard zoals hieronder aangegeven. 

4. Lees het veiligheidsbericht zorgvuldig om zeker te stellen dat het duidelijk is begrepen. 
5. Vul het bijgesloten antwoord formulier voor effectiviteitscontrole in en fax het naar 014 28 

69 66. Het kan ook per e-mail worden verzonden naar custservicebelgium@crbard.com 
 

N.B.:  Het is buitengewoon belangrijk dat wij deze informatie ontvangen. 
Als u het formulier niet kunt faxen of e-mailen verzoeken wij u uw lokale klantenservice van 
Bard te contacteren en de benodigde informatie mondeling te geven. 

 
Wij stellen uw medewerking en hulp bij het afhandelen van deze kwestie op prijs en bieden onze 
welgemeende excuses aan voor enig ongemak als gevolg van deze actie. Als u vragen hebt of hulp 

mailto:custservicebelgium@crbard.com
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nodig hebt in deze kwestie, kunt u contact opnemen met uw lokale verkoopspecialist of lokale 
klantenservice van Bard op 014 28 69 52. 
 
Hoogachtend. 
Voor en namens C. R. Bard, Inc. 
 

       
 
Bijlagen: Antwoordformulier effectiviteitscontrole 
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REFERENTIE: FA2014-14   

ANTWOORDFORMULIER EFFECTIVITEITSCONTROLE 

Temperatuursimulatorsleutels bij gebruik van het 

Bard® ARCTIC SUN® Temperatuurmanagementsysteem 

 

Door de onderstaande informatie in te vullen bevestigt u dat het veiligheidsbericht 
met referentienummer FA2014-14 is ontvangen door uw gezondheidszorginstelling 
of organisatie en dat alle vereiste handelingen zijn voltooid. 

 
 
 
 

Gelieve uw contactinformatie volledig in te vullen in drukletters  

 Naam  

 Titel  

 Naam van het  ziekenhuis  

 Telefoonnummer contactpersoon  

 Datum  

 
Stuur het ingevulde formulier terug naar  naar: 
Sigrid Van Gompel 
QA RA Coordinator 
Bard

®
 Benelux, Hagelberg 2, 2250 Olen, België   

Tel: + 32 14 28 69 79  Fax: +32 14 28 69 66 
E-mail: Sigrid.VanGompel@crbard.com) 
 



 
 
 

FSN n° 
File 15975 
Manufacturer Maquet Cardiopulmonary AG 
Device Venous Bubble Trap (VBT 160) 
Commission date 02/10/2014 



Urgent 

Avis de sécurité   

Maquet Cardiopulmonary AG   |   www.maquet.com  Field Safety Notice   |   2014-08-29   |   page 1 / 1 

Nous vous prions de bien vouloir envoyer ce message à tous les utilisateurs de ces produits et le personnel 
médical concerné. 

 

Les piège à bulles veineux (VBT 160) et les kits de tuyaux personnalisés contenant 
une piège à bulles veineux (VBT 160) 

Numéro de référence FSCA :  2014-08-06 

Type d’action : rappel de produits   

 

Août, 2014 

 

OBJET : AVIS DE SÉCURITÉ DES PIÈGES À BULLES VEINEU X VBT 160 
Détails sur les produits concernés : 

Cet avis de sécurité s’applique aux produits suivants : 

 

• Piège à bulles veineux ; VBT 160 (produit unique st érilisé) 

• Piège à bulles veineux ; VBT 160 U (produit unique non stérilisé) 

• Kits de tuyaux personnalisés contenant un VBT 160 :  BE/BEQ-VBT (revêtement BIOLINE) 

• Kits de tuyaux personnalisés contenant un VBT 160 :  BO-VBT (revêtement SOFTLINE) 

Vous pouvez retrouver les produits concernés et les numéros de lot sur la liste ci-jointe. 

 

Description du problème :   

Nous avons reçu des plaintes de plusieurs clients, signalant que, pendant l’utilisation, le VBT aspire de l’air 
dans le système. Notre recherche interne confirme les constatations des clients en nous avons conclu que 
de l’air pourrait entrer dans le système, lors de l’utilisation, à cause d’un défaut de fabrication du piège à 
bulles. 

Étant donné que c’est la fonction principale du VBT d’éliminer les bulles d’air du système, nous sommes 
d’avis que ce défaut cause une augmentation inacceptable du risque pour le patient. Par l’action qu’implique 
ce FSCA, l’utilisation du VBT avec l’éventuel défaut de fabrication sera évité et par conséquence le danger 
d’une embolie gazeuse dans la circulation du patient, provoquant des dégâts sévères ou même la mort du 
patient, évacué.  

 

Maquet Cardiopulmonary n’a pas eu connaissance de cas où le défaut du VBT a causé des dégâts sérieux 
ou la mort d’un patient.   

Conseil en ce qui concerne les mesures à prendre pa r les utilisateurs :  

Vous recevez ce message, parce que nos données indiquent que vous avez reçu un ou plusieurs 
produits/numéros de lot concernés. Veuillez prendre immédiatement les mesures suivantes : 
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Produits non stérilisés :  
 

• Vous pouvez continuer à utiliser les produits destinés pour des démonstrations et activités non 
cliniques, comme par ex. l’enseignement, ayant pris la connaissance du défaut de fabrication.   

• Les produits NE PEUVENT PAS être stérilisés pour l’usage clinique.  

Produits uniques stérilisés :   
 

• Arrêtez immédiatement d’utiliser les produits concernés et isolez-les des autres produits.  
• Veuillez indiquer sur l’accusé de réception ci-joint, la quantité de produits concernés que vous avez 

en stock.  
• Si vous indiquez combien de produits concernés vous avez en stock, nous les remplacerons 

automatiquement par un produit stérilisé d’un autre fabricant.  
• Contactez votre représentant de Maquet, pour les instructions sur la manière de retourner les 

produits défectueux.  

Kits de tuyaux personnalisés contenant un VBT 160:    
 

• Arrêtez immédiatement d’utiliser les produits concernés et isolez-les des autres produits.  
• Contactez votre représentant de Maquet, pour les instructions sur la manière de retourner les 

produits défectueux.  

Il est possible que ces mesures causent des problèmes sérieux pour la continuité de procédures médicaux 
nécessaires. Si ceci est le cas dans votre organisation, vous pourrez indiquer qu’il s’agit d’une nécessité 
médicale et vous pourrez continuer à utiliser les produits contenant un VBT, sous les conditions suivantes : 

 
• Vous accusez réception de ce message et sur l’accusé de réception vous indiquez qu’il s’agit d’une 

nécessité médicale dans votre organisation. 
• Vous acceptez d’enlever physiquement le VBT du kit de tuyaux, en le coupant du kit avant l’usage.  
• Après avoir enlevé le VBT du kit de tuyaux, vous devez mettre en œuvre des contrôles 

supplémentaires ou intégrer des composants additionnels, afin d’assurer un niveau équivalent de 
protection du patient. Ceci peut être réalisé à l’aide d’un VBT de remplacement (d’un autre fabricant) 
ou d’autres composants, dépendant de l’usage clinique du kit de tuyaux personnalisé.  

Si vous avez besoin d’un VBT de remplacement, Maquet Cardiopulmonary vous enverra, sur votre 
demande, un VBT stérile (de Terumo). Merci de bien vouloir indiquer sur l’accusé de réception combien de 
VBT il vous faudrait.     

Les instructions pour l’enlèvement du VBT de Maquet, ainsi que l’intégration du VBT de remplacement, vous 
seront fournis avec la livraison du produit de remplacement. 

Jusqu’à ce que ce défaut de fabrication soit résolu, Maquet ne produit plus de kits de tuyaux personnalisés 
contenant un piège à bulles de Maquet. Au lieu de cela, nous intégrerons des pièges à bulles stérilisés d’un 
autre fabricant dans nos kits de tuyaux stérilisés (qui ne contiennent donc plus de VBT de Maquet).   

Une fois que les problèmes auront été résolus, nous produirons de nouveau des kits de tuyaux 
personnalisés, contenant un Maquet VBT 160.  
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La transmission de cet avis de sécurité :  

Veuillez faire en sorte que toutes les personnes au sein de votre organisation, qui utilisent les produits 
concernés, ainsi que toutes les autres personnes qui doivent être au courant, reçoivent cet avis de sécurité. 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément. Nous ferons tout notre possible pour 
résoudre ce problème le plus rapidement possible.  

Les autorités compétentes ont reçu une copie de cet avis de sécurité.  

N’hésitez pas à contacter votre représentant de Maquet, si vous avez des questions ou si vous avez besoin 
d’informations supplémentaires. 

 

Cordialement, 

 

 ___________________________________   
René Peperkamp 
Service & Support Manager/Quality Assurance 
MAQUET Netherlands B.V. 
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Gelieve dit bericht door te sturen aan alle gebruikers en het betrokken medische personeel. 

 

Veneuze Bubble Trap (VBT 160) en klantspecifieke slagensets met een 
geïntegreerde Veneuze Bubble Trap (VBT 160) 

FSCA trackingnummer:  2014-08-06 

Type actie: terugroeping product   

 

Augustus, 2014 

 

BETREFT: FIELD SAFETY NOTICE VENEUZE BUBBLE TRAPS V BT 160 
Details betrokken producten: 

De volgende producten zijn betrokken bij deze Field Safety Notice: 

 

• Veneuze Bubble Trap; VBT 160 (los steriel product) 

• Veneuze Bubble Trap; VBT 160 U (los onsteriel produ ct) 

• Klantspecifieke slangensets met geïntegreerde VBT 1 60: BE/BEQ-VBT (BIOLINE Coating) 

• Klantspecifieke slangensets met geïntegreerde VBT 1 60: BO-VBT (SOFTLINE Coating) 

De betrokken producten en lotnummers zijn terug te vinden op de bijgevoegde lijst. 

 

Beschrijving van het probleem:   

We hebben klachten van verschillende klanten ontvangen, die melden dat de VBT, tijdens het gebruik, lucht 
in het systeem trekt. Ons interne onderzoek bevestigd de bevindingen van de klanten en we hebben 
vastgesteld dat een fabricagefout bij de productie van de bubble trap verantwoordelijk is voor het 
binnenkomen van lucht in het systeem, tijdens het gebruik. 

Aangezien het verwijderen van lucht uit het systeem, de belangrijkste functie van de VBT is, beschouwen we 
dit defect als een onacceptabele verhoging van het risico voor de patiënt. Door deze field safety actie wordt 
het gebruik van de VBT met een mogelijke fabricagefout uitgesloten en wordt uiteindelijk vermeden dat er 
lucht in de bloedsomloop van de patiënt zou kunnen komen, met mogelijk ernstige schade of de dood tot 
gevolg.  

Maquet Cardiopulmonary heeft tot op heden geen meldingen gekregen van gevallen waarbij het defect in de 
VBT heeft geleid tot serieuze schade of de dood van een patiënt.  

Advies m.b.t. de actie die door de gebruiker moet w orden ondernomen:  

U ontvangt dit bericht, omdat uit onze distributiegegevens is gebleken dat u één of meerdere betrokken 
producten/lotnummers heeft ontvangen. We vragen u om onmiddellijk de volgende maatregelen te nemen: 
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Onsteriele producten:  
 

• Producten die gebruikt worden voor demonstraties of niet-klinische lesdoeleinden, kunnen gebruikt 
blijven worden, met kennis van deze productiefout. 

• Deze producten MOGEN NIET gesteriliseerd worden voor klinisch gebruik. 

Losse steriele producten:   
 

• Stop met het gebruik van alle betrokken producten en houd deze producten apart. 
• Gelieve op de bijgevoegde ontvangstbevestiging aan te geven hoeveel betrokken producten u op 

voorraad heeft. 
• Als u aangeeft hoeveel losse steriele producten u op voorraad heeft, zullen wij u automatisch een 

vervangend steriel product van een andere fabrikant sturen. 
• Neem contact op met uw lokale Maquet vertegenwoordiger voor instructies m.b.t. het retourneren 

van defecte producten. 

Klantspecifieke slangensets met geïntegreerde VBT 1 60:    
 

• Stop met het gebruik van alle betrokken producten en houd deze producten apart. 
• Neem contact op met uw lokale Maquet vertegenwoordiger voor instructies m.b.t. het retourneren 

van betrokken producten. 

Er bestaat een mogelijkheid dat deze actie serieuze problemen veroorzaakt met betrekking tot medisch 
noodzakelijke procedures. Als dit het geval is binnen uw organisatie, kunt u verklaren dat er sprake is van 
een medische noodzaak en mag u, onder de volgende omstandigheden, doorgaan met gebruik van 
producten die een VBT bevatten: 

 
• U bevestigt dit bericht te hebben ontvangen en geeft op de terug te sturen ontvangstbevestiging aan 

dat er sprake is van een medische noodzaak binnen uw organisatie. 
• U stemt erin toe de betrokken VBT fysiek te verwijderen uit de slangenset, door de VBT voor het 

gebruik uit de set te snijden. 
• Zodra de VBT uit de slangenset verwijderd is, dient u extra controles in te stellen of extra 

componenten in te bouwen, die voor een gelijkwaardig niveau van patiëntbescherming zorgen. Dit 
kan worden gedaan met behulp van een vervangende VBT (van een andere fabrikant) of andere 
componenten, afhankelijk van het klinische gebruik van de klantspecifieke slangenset.  

Als u een vervangende VBT nodig heeft voor het gebruik, dan zal Maquet Cardiopulmonary u, op uw 
verzoek, voorzien van een steriele VBT (van Terumo). Geef alstublieft op de ontvangstbevestiging aan 
hoeveel vervangende VBT’s u nodig heeft.    

Instructies voor het verwijderen van de Maquet VBT en voor het inbouwen van de vervangende VBT, zullen 
worden verstrekt bij de verzending van de vervangende VBT’s. 

Tot deze productiefout is opgelost, zal Maquet geen klantspecifieke slangensets met de Maquet Veneuze 
Bubble Trap meer produceren. In plaats daarvan zullen we steriele veneuze bubble traps van een andere 
fabrikant in de klantspecifieke slangensets plaatsen (die dus niet langer een Maquet VBT bevatten). 

Zodra het probleem is opgelost, zullen we weer opnieuw klantspecifieke slangensets gaan produceren, die 
een Maquet VBT 160 bevatten. 
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Verspreiding van de Field Safety Notice:  

Wij verzoeken u dit bericht door te sturen aan alle gebruikers van het product en alle anderen die op de 
hoogte moeten zijn van deze maatregelen.  

We bieden onze verontschuldigingen aan voor het ontstane ongemak en zullen ons uiterste best doen om dit 
zo snel mogelijk af te handelen.  

Zoals vereist, hebben we dit bericht naar de juiste regelgevende instanties gestuurd.  

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst te ontvangen, neem dan contact op met uw lokale Maquet 
vertegenwoordiger. 

 

Hoogachtend, 

 

 ___________________________________   
René Peperkamp 
Service & Support Manager/Quality Assurance 
MAQUET Netherlands B.V. 
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INFORMATION DE SECURITE 
  

Temps de charge prolongé sur les Défibrillateurs Cardiaques Implantables (DCI) St. Jude Medical 
EllipseTM VR/DR 

Numéros de modèles: CD1277, CD1377, CD2277, CD2377  
(Tous les suffixes-36, -36Q, -36C et  -36QC) 

 
19 Août, 2014 
 
Madame, Monsieur,  
 
Dans le cadre de l’attention particulière que St. Jude Medical porte à la fiabilité et la  sécurité de ses produits, 
nous surveillons en permanence leurs performances. Cette lettre a pour but de vous fournir des informations 
importantes concernant notre famille de défibrillateurs cardiaques implantables (DCI) Ellipse™. Au cours de la 
maintenance des condensateurs ou lors de la période de charge précédant la délivrance d’une thérapie haute 
tension, un message  "Durée limite de charge condensateur atteinte" peut apparaître en raison d'une anomalie 
avec le condensateur haute tension. Cette anomalie peut retarder la délivrance de la thérapie haute tension ou 
empêcher la délivrance d'une partie ou de la totalité du choc haute tension programmé. Aucune blessure grave 
ou décès de patient lié à cette anomalie n’a été rapporté à St. Jude Medical. Aucun autre modèle St. Jude 
Medical n’est concerné. 
 
Cette lettre a pour but de vous fournir les informations relatives à cette anomalie potentielle, ses implications 
cliniques et les recommandations pour le suivi du patient.  
 
 

Ce document contient des informations importantes pour un suivi continu et sûr de votre équipement. 
Nous vous remercions de partager cette information avec tous les membres de votre équipe devant être 

avertis du contenu de cette communication. Il est important de comprendre les implications de  cette 
communication. Conservez s’il vous plaît une copie de cette communication avec le  manuel d’utilisation de 

ces équipements. 

L’U.S Food and Drug Administration (FDA) et les Autorités Compétentes hors des Etats Unis ont été informées 
de ce problème.  

Si vous avez des questions concernant cette action, n’hésitez pas à contacter votre correspondant St. Jude 
Medical habituel. 

Nous vous remercions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée et espérons que cette 
information répond aux questions que vous pourriez vous poser.  

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées   

      
Mark Carlson, M.D.       Jeff Fecho 
Vice President, Global Clinical Affairs and Chief Medical Officer  Vice President, Global Quality  
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Dispositifs concernés 
 
 
Numéros de modèles 
 
 
Numéros de série 

St. Jude Medical Ellipse™ VR/DR 
Défibrillateur Cardiaque Implantable (DCI) 
 
CD1277, CD1377, CD2277, CD2377 (Tous les suffixes 36, -36Q, -36C et -
36QC) 
 
Tous les numéros de série 
 

Anomalie identifiée Un temps de charge prolongé peut être le résultat de dommages 
internes des condensateurs utilisés lors de la charge du circuit haute 
tension.  

Tel qu'il est conçu, une fois le temps de charge limite de 32 secondes 
atteint, le dispositif délivrera l'énergie disponible dans les 
condensateurs même si l'énergie emmagasinée est inférieure à la 
valeur programmée. 

Cette anomalie peut se produire lors de la maintenance des 
condensateurs ou de leur charge pour une thérapie haute tension et 
peut retarder la délivrance de la thérapie haute tension et/ou ne 
délivrer qu’une partie du choc haute tension programmé. 

Détection de l’anomalie Si cette condition se produit, elle peut être détectée grâce au vibreur 
de la notification patient et grâce à la notification sur Merlin.net pour 
les patients suivis par télécardiologie. De plus, lors de l'interrogation de 
l'appareil avec le programmateur Merlin, un message d'alerte 
indiquera  "temps de charge du condensateur limite atteint" et la date 
précise de survenue.  

Environ 97% des événements de temps de charge  prolongé sur les 
Ellipse rapportés à St. Jude Medical ont été détectés lors de la 
maintenance des condensateurs, le reste a été détecté lors de test de 
seuil de défibrillation (DFT).  

Il n'y a eu aucun cas rapporté d'un dispositif Ellipse n’ayant pas délivré 
la thérapie haute tension à un patient en cas de besoin. Si cela se 
produisait lors de la charge haute tension, le défibrillateur est conçu de 
telle façon qu’il délivrera un choc avec la tension disponible. 

Origine La géométrie de condensateur utilisé dans Ellipse est unique et donc 
seuls les Ellipse sont concernés par cette anomalie condensateur. Les 
condensateurs sont constitués de couches d'anodes (plaques 
positives), de cathodes (plaques négatives) et de papier (isolation) qui 
sont empilées et alignées par un "trou avant d'alignement." Cet 
empilement est enfermé dans un boîtier de condensateur, qui est 
ensuite rempli d'électrolyte et scellé. Des preuves de formation d'arc 
électrique ont été observées entre l'anode et la cathode au niveau du 
trou d'alignement des dispositifs Ellipse retournés et qui présentaient 
cette anomalie.  
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À la suite de la mise en œuvre d'un procédé de fabrication standard, les 
Ellipse avec des condensateurs fabriqués depuis août 2012 ont 
démontré une plus faible probabilité de subir des dommages 
persistants sur les condensateurs après un événement initial de temps 
de charge prolongé, comparativement à ceux fabriqués avant août  
2012. 
 

Implications Cliniques 1. Lorsque le dispositif diagnostique une tachyarythmie, le patient 
peut recevoir une thérapie Haute tension complète ou partielle ; 
cependant, la délivrance de la thérapie haute Tension peut prendre 
jusqu'à 32 secondes.  

 
2.  Dans la majorité des cas où les données étaient disponibles pour 

faire une évaluation, les condensateurs avaient récupéré un 
fonctionnement normal lors des charges suivantes.  

 
Evaluation du risque Aucune blessure grave ou décès de patient du fait de cette anomalie 

n’a été rapporté à St. Jude Medical.  
En date du 31 Juillet 2014, 179 événements de temps de charge 
prolongé associés à cette anomalie ont été rapportés sur les dispositifs 
Ellipse, soit un taux d’incidence de 0,42% (179 sur environ 43 000 
ventes à travers le monde).  
Il existe une faible probabilité que la thérapie soit retardée ou 
insuffisante du fait de cette anomalie. Conformément à notre 
processus d'évaluation des risques de santé (HHE), la probabilité de 
blessure grave liée à une thérapie retardée est estimée à 0,0032% 
(moins de 1 sur 31000) et la probabilité de décès due à une thérapie 
insuffisante est estimée à 0,00042% (moins de 1 sur 238000). 
 

Recommandations pour le 
suivi des patients  
 

Si votre patient a reçu une notification par vibration et/ou si une alerte 
pour un temps de charge prolongée a été observée sur le 
programmateur ou sur Merlin.net:  
 
1. Planifier une visite de contrôle avec votre patient porteur d’un 

Ellipse dès que possible.  
 

2. Interroger l’Ellipse et effectuer une maintenance manuelle des 
condensateurs. Noter le temps de charge à pleine charge; il devrait 
être d'environ 15 secondes ou moins.  

 
3. Contactez votre Support technique St. Jude Medical pour examiner 

les résultats du test de maintenance des condensateurs et discuter 
si une évaluation supplémentaire est nécessaire.  

 

4. Le remplacement doit être envisagé, si un dispositif a présenté  de 
façon répétée des avertissements de temps de charge prolongée.  
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Comme la grande majorité des événements de temps de charge 
prolongé étaient présents à 6 mois, lors de la maintenance 
automatique de routine des condensateurs, la programmation, lors de 
la prochaine visite de suivi de votre patient, de l’intervalle de 
maintenance à 4 mois peut fournir une indication précoce de cette 
anomalie potentielle.  

Il convient de noter que la modification de la programmation de 
l’intervalle de maintenance des condensateurs de l'appareil à 4 mois 
réduit la longévité du dispositif d'environ 9%.  

Le remplacement de l'appareil n'est pas recommandé pour un 
dispositif Ellipse présentant des temps de charge normaux, et les 
patients doivent continuer à être suivis aux intervalles1 de suivi de 
routine.  

Lorsque cela est possible, St. Jude Medical recommande que les 
patients implantés avec les appareils concernés soient enrôlés dans 
Merlin.net de sorte que toute alerte de temps de charge prolongée 
(message "temps de charge du condensateur limite atteint ") soit 
transmise à Merlin.net pour permettre une surveillance active des 
patients et que le patient soit vu par le personnel médical de votre 
établissement.  

St. Jude Medical a revu ces recommandations avec son comité médical 
d’experts (MAB) qui soutient les recommandations ci-dessus. 

Que dois-je-faire avec les 
dispositifs Ellipse sur mes 
étagères? 

Merci de ne pas utiliser les dispositifs Ellipse présents sur vos étagères. 
Ces dispositifs seront récupérés et remplacés par de nouveaux 
défibrillateurs Ellipse pour lesquels le condensateur haute tension a été 
conçu afin d’éliminer la cause des dommages du  condensateur au 
niveau du trou avant d'alignement.  
 
Votre représentant St. Jude Medical travaillera avec vous et votre 
administration hospitalière afin de récupérer et remplacer 
gratuitement tous les Ellipse potentiellement concernés, encore 
présents sur les étagères de votre hôpital. 
 
Les Ellipse avec des numéros de série commençant par le chiffre "1" et 
supérieurs à 1132470, ainsi que les Ellipse DCI avec des numéros de 
série commençant par le chiffre «7» et supérieurs à 7126267, intègrent 
les nouveaux condensateurs. 
 

Pour plus d’informations Contactez votre Représentant St. Jude Medical ou le service Technical 
Support (en Suède): +46-8 4744147. 
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FIELD SAFETY NOTICE 
  

Verlengde oplaadtijd voor St. Jude Medical EllipseTM VR/DR 
Implanteerbare Cardioverter Defibrillatoren (ICDs) 

Model Nummers: CD1277, CD1377, CD2277, CD2377 (alle -36, -36Q, -36C en -36QC achtervoegsels) 

19 Augustus, 2014 
 
Geachte Dokter,  
 
Als onderdeel van St. Jude Medical‘s focus op betrouwbaarheid en veiligheid wordt er een continue 
monitoring uitgevoerd op de performantie van onze producten. Met deze brief willen wij u belangrijke 
informatie verschaffen rond onze EllipseTM productfamilie van implanteerbare Cardioverter 
Defibrillatoren (ICDs).  Tijdens het onderhoud van de  condensator of tijdens het opladen voor het 
afleveren van een hoog voltage therapie, kan een “Capacitor Charge Time Limit reached” boodschap 
verschijnen ten gevolge van een anomalie met de hoge voltage condensator. Deze anomalie kan als 
resultaat hebben dat de hoge voltage therapie verlaat wordt afgeleverd of dat een deel of het geheel 
van de hoge voltage therapie schok niet wordt gegeven. Er zijn geen gevallen gerapporteerd aan St Jude 
Medical van letsel of overlijden van patiënten als resultaat van deze anomalie. Er zijn geen andere ICD 
modellen van St. Jude Medical betrokken. 
 
Deze brief heeft tot doel om u informatie te verschaffen met betrekking tot deze anomalie, de klinische 
implicaties en de aanbevelingen voor de opvolging van de patiënten. 
 
 

Dit document bevat belangrijke informatie in verband met het veilig en juist gebruik van de 
toestellen. 

Gelieve deze informatie beschikbaar te stellen voor alle leden van uw staf die van de inhoud van deze 
communicatie op de hoogte moeten worden gebracht. Het is belangrijk om de implicatie van deze 

communicatie goed te begrijpen. Gelieve een kopie van deze brief bij de gebruiksinstructie te voegen. 
 
De U.S. Food and Drug Administration (FDA) en de Bevoegde Autoriteiten buiten de U.S. zijn op de 
hoogte gebracht van deze waarschuwing.  
 
Indien u verdere informatie wenst of ondersteuning met betrekking tot dit probleem, gelieve uw St. 
Jude Medical vertegenwoordiger te contacteren of Technical Support op het nummer: +46 8 474 4147.  
 
We verontschuldigen ons voor het ongemak dat deze waarschuwing kan veroorzaken en vertrouwen 
erop dat deze informatie op een adequate wijze uw vragen kunnen beantwoorden. 
Hoogachtend, 

      
Mark Carlson, M.D.       Jeff Fecho 
Vice President, Global Clinical Affairs and Chief Medical Officer  Vice President, Global Quality  
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Betrokken producten 
 
 
Model Nummers 
 
 
Serienummers 

St. Jude Medical EllipseTM VR/DR 
Implanteerbare Cardioverter Defibrillatoren (ICDs) 
 
CD1277, CD1377, CD2277, CD2377 (alle -36, -36Q, -36C en -36QC 
achtervoegsels) 
 
Alle serienummers 
 

Vastgestelde anomalie Verlengde oplaadtijd kan zich voordoen als gevolg van een interne 
beschadiging van de condensatoren die worden gebruikt voor de hoge 
spanningscircuits van de betrokken producten. 
 
Zoals het ontwerp voorziet, zal de ICD de beschikbare energie in de 
condensatoren afgeven eens de oplaadlimiet van 32 seconden is bereikt, 
zelfs indien de energie lager is dan de geprogrammeerde waarde. 
 
Deze anomalie kan zich voordoen tijdens het onderhoud van de 
condensatoren of tijden het opladen voor een hoge voltage therapie en 
kan resulteren in een vertraagde afgifte van de hoge voltage therapie of 
afgifte van slechts een gedeelte van de geprogrammeerde hoge voltage 
therapie schok. 
 

Opsporen van de anomalie Indien deze conditie zich voordoet is er een waarneembaar 
patiëntenalarm via trillingen. Voor patiënten die actief worden gevolgd 
via Merlin.net is er een waarschuwing via dat systeem. Daarenboven zal, 
bij ondervraging van de ICD met de Merlin programmer, een 
waarschuwing verschijnen op het scherm met de indicatie: “Capacitor 
charge time limit reached” op een bepaalde datum.  
 
Ongeveer 97% van de Ellipse verlengde oplaadtijd die gerapporteerd 
werd aan St. Jude Medical is gedetecteerd tijdens het onderhoud van de 
condensatoren, de overige werden vastgesteld tijdens defibrillatie 
drempel (DFT) testen.  
 
Er zijn geen gevallen gerapporteerd waarbij een Ellipse toestel heeft 
gefaald tijdens de afgifte van de hoge voltage therapie aan een patiënt 
wanneer therapie nodig was. Zoals voorzien bij het ontwerp, zal het 
toestel de beschikbare energie afgeven tijdens een schok, indien de 
anomalie zou optreden tijdens het opladen voor hoge voltage therapie.  
 

Oorzaak  De condensator geometrie zoals gebruikt bij de Ellipse ICDs is uniek en 
daarom zijn enkel de  Ellipse ICDs getroffen door deze condensator 
anomalie. Condensatoren zijn opgebouwd uit verschillende lagen van 
anodes(positieve platen), kathodes (negatieve platen) onderbroken door 
papieren stroken (isolatie) die worden opeengestapeld en gecentreerd 
via een  “front alignment hole.”  De volledige stapel wordt in een 
condensator omhulsel geplaatst en daarna gevuld met een elektrolyt en 
verzegeld. Brugvorming tussen de anode en de kathode aan de “ front 
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alignment hole” werd vastgesteld in de teruggestuurde Ellipse toestellen 
die deze anomalie vertoonden. 
 
 
Door het toepassen van een standard productie proces zijn de Ellipse 
ICDs met condensatoren die werden geproduceerd na augustus 2012 
minder gevoelig voor blijvende schade aan de condensatoren na een 
initieel verlengde oplaadtijd dan de condensatoren die werden 
geproduceerd voor augustus 2012. 
 

Klinische implicaties 1. Tijdens een gediagnostiseerde tachyaritmie door het toestel kan de 
patiënt een volledige of gedeeltelijke hoge voltage therapie krijgen, 
de tijd nodig om de therapie te leveren kan oplopen tot 32 seconden. 

2. In de meeste gevallen, waar gegevens voorhanden waren om een 
beoordeling te maken, waren de condensatoren hersteld om 
normaal te functioneren bij opeenvolgende oplaadbeurten. 
 

Risico analyse Er zijn geen gevallen van letsel of overlijden van patiënten gerapporteerd 
aan St. Jude Medical als gevolg van deze anomalie.  
 
Tot 31 juli 2014 werden er 179 verlengde oplaadtijden op Ellipse 
toestellen gerapporteerd, dit is gelijk aan een incidentiegraad van 0.42% 
(179 op ongeveer 43,000 wereldwijd verkochte toestellen).  
 
Er is een geringe waarschijnlijkheid van verlate of onvoldoende therapie 
als resultaat van deze anomalie. In overeenstemming met onze Health 
Hazard Evaluation process, is de waarschijnlijkheid op een letsel door een 
verlate therapies geschat op 0.0032% (dit is minder dan 1 op 31.000) en 
de waarschijnlijkheid op overlijden door onvoldoende therapie is geschat 
op 0.00042% (dit is minder dan 1 op 238.000). 
 

Patiënt management  
aanbevelingen 

Indien uw patiënt een waarschuwing via vibratie en/of indien een Merlin 
programmer of Merlin.net een waarschuwing geeft omdat een verlengde 
oplaadtijd werd vastgesteld: 
1. Plan voor uw Ellipse ICD patiënt zo snel mogelijk een follow-up. 
2. Ondervraag de Ellipse ICD en voer een manueel onderhoud van de 

condensator uit. Noteer de oplaadtijd tot volledige oplading, dit zou 
ongeveer 15 seconden of minder moeten bedragen.  

3. Contacteer St. Jude Medical’s Technical Support om de resultaten 
van de condensator onderhoudstest te evalueren en bespreek of er 
verdere evaluaties nodig zijn. 

4. Een toestel dat meerdere verlengde oplaadtijden met waarschuwing 
vertoont moet worden overwogen om te worden vervangen. 

 
Gezien de grote meerderheid van de verlengde oplaadtijden werden 
vastgesteld tijdens het 6 maandelijkse automatische condensator 
onderhoud, kan het herprogrammeren van het onderhoudsinterval op 4 
maanden bij de volgende follow-up van uw patiënt, een eerdere indicatie 

 
3 OQLIM4838 



 

geven van deze potentiële anomalie.  
 
Gelieve te noteren dat het herprogrammeren van het condensator 
onderhoudsinterval op 4 maanden, de levensduur van het toestel kan 
verkorten met ongeveer 9%. 
 
Het vervangen van het toestel is niet aanbevolen indien een Ellipse 
toestel normale oplaadtijden vertoont. Patiënten moeten verder worden 
gevolgd op de vastgestelde follow-up intervallen.1 
 
Waar mogelijk, beveelt St. Jude Medical aan om patiënten met 
geaffecteerde toestellen zoveel mogelijk op Merlin.net te plaatsen zodat 
elke verlengde oplaadtijd alarm (“Capacitor Charge Time Limit reached” 
message) wordt doorgestuurd naar Merlin.net voor patiënten die actief 
worden gevolg , hierdoor kunnen de alarmen worden vastgesteld door 
uw klinische staf. 
 
St. Jude Medical heeft deze aanbevelingen laten beoordelen door haar 
Medical Advisory Board (MAB) die de bovengemelde aanbevelingen 
steunt. 
 

Wat te doen met de Ellipse  
Toestellen in voorraad? 

Gelieve geen Ellipse toestellen meer in te planten die mogelijks bij u op 
voorraad liggen. Deze toestellen zullen worden omgeruild voor nieuwe 
Ellipse ICDs met een herontworpen hoge voltage condensator waarbij de 
oorzaak van de schade aan de condensator aan de “ front alignment 
hole” kan worden vermeden.. 
 
Uw St. Jude Medical vertegenwoordiger zal samenwerken met u en uw 
ziekenhuisadministratie om alle potentieel geaffecteerde Ellipse 
toestellen op voorraad in uw ziekenhuis op te sporen en gratis om te 
ruilen.  
 
Ellipse ICDs met serienummers startend met het nummer “1” en vanaf 
het nummer 1132470, evenals de Ellipse ICDs met seriemummers 
startend met het nummer “7” en vanaf het nummer 7126267, 
beschikken over de nieuwe condensatoren.  
 

Voor verdere informatie Gelieve uw St. Jude Medical vertegenwoordiger te contacteren of St. 
Jude Medical Technical Support op het nummer: +46-8 4744147. 
 

 

1 HRS/EHRA Expert Consensus on Monitoring Cardiovascular Implantable Electronic Devices (CIED), April 2008. 
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URGENT - AVIS DE SÉCURITÉ CONCERNANT UN DISPOSITIF 
MÉDICAL 

TYPE D’ACTION : Rappel 
RÉFÉRENCE TELEFLEX : 40004567 

Nom commercial Matériel Lot 
Masque à entraînement d’air avec dilueur 
fixe SELECT-A-VENT™ HUDSON RCI®  41098 02J1300687 

 
Cher/Chère client(e), 
 
1. Informations détaillées sur les produits 

concernés 
 

Teleflex a initié une mesure corrective de 
sécurité volontaire concernant les produits 
susmentionnés. 

 
2. Description du problème 

Teleflex est en train de rappeler le produit 
susmentionné suite à la réception de la 
réclamation d’un client signalant que le produit 
ne contient pas le dilueur adéquat, à savoir le 
dilueur 10653-05 (dilueur rose 40 %) au lieu du 
dilueur 10653-45 (dilueur rose 50 %). Si le 
produit concerné est utilisé, le patient pourrait 
recevoir une concentration en oxygène inappropriée pouvant entraîner une détresse 
respiratoire.  

3. CONSIGNES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE CORRECTIVE DE SÉCURITÉ : 
 

CONSEIL SUR LES ACTIONS À SUIVRE PAR LE PERSONNEL MÉDICAL 
 
1. Nous vous demandons de vérifier votre stock de produits concernés par cette mesure 

corrective. Les utilisateurs doivent cesser d’utiliser et de distribuer tous les produits du lot 
concerné et les mettre immédiatement en quarantaine. 

 
2. Si vous n’avez pas de stock des produits concernés par cette mesure corrective, mentionnés 

dans le tableau ci-dessus, veuillez cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire d’accusé 
de réception (Annexe 1) et retourner ce formulaire au numéro de fax ou à l'adresse e-mail 
mentionné(e) ci-dessous.  

 
3. Si vous avez un stock des produits concernés, mentionnés dans le tableau ci-dessus, veuillez 

cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire d’accusé de réception (Annexe 1). Veuillez 
contacter le service clientèle en composant le numéro de téléphone mentionné à la section 6 
et vous recevrez un numéro de retour. Veuillez noter ce numéro de retour dans le champ 
prévu à cet effet sur le formulaire d’accusé de réception. 

 
4. Veuillez compléter l’‘Annexe 1’ afin d’indiquer tous les produits en votre possession ou sous 

votre contrôle. Retournez immédiatement ce formulaire au Service Clientèle. 
 

1 
 



 

5. Teleflex (ou votre revendeur local) émettra une note de crédit dès réception des produits 
concernés retournés. 
CONSIGNES DESTINÉES AUX DISTRIBUTEURS DES PRODUITS CONCERNÉS 
 

1. Si vous êtes un distributeur, veuillez transmettre cet avis de sécurité concernant un dispositif 
médical à tous vos clients qui ont reçu des produits concernés par cette mesure corrective. 
Votre client sera ensuite tenu de compléter le formulaire d’accusé de réception et de vous le 
retourner. 

 

2. En tant que distributeur, vous êtes tenu de confirmer à Teleflex que vous avez pris la mesure 
corrective de sécurité décrite ci-dessus. Après avoir pris toutes les mesures requises, veuillez 
transférer le formulaire d’accusé de réception dûment rempli au Service Clientèle. 

 

3. Veuillez noter que toutes les autorités compétentes concernées des états membres de 
l’espace économique européen/Suisse (EEE/CH) et de la Turquie seront informées par 
Teleflex dans les cas où nous avons directement distribué les produits concernés. 

 

4. Si vous êtes un distributeur et/ou que vous devez rendre des comptes dans ou en dehors de 
la zone de l’EEE/CH et de la Turquie, veuillez informer votre autorité compétente de cette 
action. Veuillez transférer la notification et toutes les communications avec votre autorité 
locale compétente à Teleflex. 

 
4. Teleflex 
 

Teleflex informe tous ses clients, les employés de Teleflex et ses distributeurs de cette mesure 
corrective de sécurité. 

 
5. Transmission de cet avis de sécurité concernant un dispositif médical 
 

Cet avis doit être transmis à toutes les personnes de votre organisation devant être informées et à 
toutes les organisations ayant reçu les dispositifs potentiellement concernés. Veuillez transmettre 
cet avis aux utilisateurs finaux, aux médecins, aux responsables de la gestion des risques, aux 
centres logistiques/de distribution, etc.  
 

Veuillez diffuser cet avis de sécurité jusqu’à ce que toutes les mesures requises aient été prises au 
sein de votre organisation. 

 
6. Contact 
 

Pour obtenir des informations supplémentaires ou de l’aide sur ce problème, veuillez contacter : 
 

Service Clientèle : 
Klantenservice: Neem contact op met: Martine Bleys  Telefoon: 32 (0) 2 3332443  
FAX: + 32 2 332 27 40    E-mail: martine.bleys@teleflex.com 
 
Veuillez noter que toutes les autorités compétentes concernées des états membres de l’espace 
économique européen/Suisse (EEE/CH) et de la Turquie seront informées par Teleflex dans les 
cas où nous avons directement distribué les produits concernés. 
 
Teleflex s’est engagée à fournir des produits de qualité, inoffensifs et efficaces. Nous regrettons 
sincèrement toutes les perturbations occasionnées. Si vous avez des questions 
supplémentaires, n’hésitez pas à contacter votre représentant local ou le Service Clientèle.  
 

Au nom de Teleflex, 
 

Karen Boylan 
 
_________________________ 
Karen Boylan 
VP Global RA/QA
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CONSIGNES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE 
CORRECTIVE DE SÉCURITÉ 

FORMULAIRE D’ACCUSÉ DE RÉCEPTION 
AVIS DE SÉCURITÉ CONCERNANT UN DISPOSITIF MÉDICAL PUBLIÉ PAR TELEFLEX - AVIS À 

PRENDRE EN COMPTE IMMÉDIATEMENT 
 

VEUILLEZ IMMÉDIATEMENT RENVOYER LE FORMULAIRE REMPLI À :  
FAX: + 32 2 332 27 40    E-mail: martine.bleys@teleflex.com 

 
Nous accusons réception 

de cet avis de sécurité 
concernant un dispositif 
médical et nous confirmons 
que nous avons pris les 
mesures nécessaires, 
spécifiées dans cet avis. Nous 
confirmons que notre stock ne 
comporte AUCUN produit 
concerné par cette mesure 
corrective de sécurité. 

 
Nous accusons réception de cet avis de sécurité concernant un 

dispositif médical et nous confirmons que nous avons pris les 
mesures nécessaires, spécifiées dans cet avis. Nous confirmons 
que notre stock comporte des produits concernés par cette 
mesure corrective de sécurité. L’utilisation et la distribution des 
produits concernés ont été interrompues. Tous les produits 
concernés ont été suspendus et le nombre de produits mentionné 
ci-dessous sera retourné. 
 
 
N° d’autorisation de retour _______________ 
 

 

VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT LES QUANTITÉS. 
     NOM COMMERCIAL DES       
     PRODUITS CONCERNÉS : 

Masque à entraînement d’air avec dilueur fixe SELECT-A-VENT™ 
HUDSON RCI® 

RÉFÉRENCE NUMÉRO DE LOT QUANTITÉ 
41098 02J1300687  

   
   
   
   

• Veuillez joindre une copie du formulaire d’accusé de réception dûment complété dans le colis de retour 
contenant les unités à retourner. 

• Assurez-vous que le numéro RAN soit clairement visible sur le colis de retour. 
• Veuillez étiqueter les retours avec la mention « Retours suite à une mesure corrective de sécurité ». 

Veuillez compléter ce formulaire d’accusé de réception et le retourner immédiatement au numéro 
de fax ou à l’adresse e-mail susmentionné(e). 
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT (EX. NOM DE L’HÔPITAL, DE L’ORGANISME DE SOINS DE SANTÉ) 

 

ADRESSE DE L’ ÉTABLISSEMENT Téléphone / Fax 

  
  

FORMULAIRE COMPLÉTÉ PAR : TITRE/FONCTION 
 
NOM EN MAJUSCULES :___________________ 
 
SIGNATURE :____________________ 

  

DATE   
 

Annexe 1 
  N° de client  
_______________ 
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Teleflex Medical 
IDA Business & Technology Park 

Dublin Road, Athlone 
Co. Westmeath, Ierland 

 
22 augustus 2014 

DRINGEND – VEILIGHEIDSINSTRUCTIE 
TYPE MAATREGEL: Terugroeping 
TELEFLEX-REFERENTIE 40004567 

Handelsnaam Materiaal Partij 
HUDSON RCI® SELECT-A-VENT™-
venturimasker met vaste verdunner 41098 02J1300687 

 
Geachte klant, 
 
1. Bijzonderheden over de getroffen 

instrumenten 
 

Teleflex heeft een vrijwillige correctieve 
veiligheidsveldactie uitgevaardigd voor de 
producten weergegeven in de bovenstaande 
lijst. 

 
2. Beschrijving van het probleem 

Teleflex roept het hierboven vermelde 
product terug na ontvangst van een klacht 
van een klant; het product bevatte een 
onjuiste verdunnercomponent - 10653-05 
(roze 40%-verdunner) in plaats van 10653-
45 (roze 50%-verdunner). Als een betroffen product wordt gebruikt, zou de patiënt een onjuiste 
zuurstofconcentratie kunnen ontvangen, hetgeen tot ademnood zou kunnen leiden. 

3. CORRIGERENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: 
 

ADVIES OVER DE MAATREGELEN DIE HET MEDISCH PERSONEEL MOET NEMEN 
 
1. Wij vragen u uw voorraad van het product te controleren dat is opgenomen in de doelstelling 

van deze veiligheidsactie. Gebruikers dienen te stoppen met het gebruik en de distributie van 
de voorraad met het desbetreffende product en het onmiddellijk in afzondering te brengen. 

 
2. Als u geen voorraad hebt van de producten waarop deze veldactie betrekking heeft, zoals 

opgenomen in de bovenstaande tabel, kruis dan het toepasselijke vakje aan op het 
bevestigingsformulier (zie Bijlage 1) en stuur het formulier terug naar het hieronder vermelde 
faxnummer of e-mailadres. 

 
3. Als u wel voorraad hebt van het betreffende product zoals opgenomen in de bovenstaande 

tabel, kruis dan het toepasselijke vakje aan op het bevestigingsformulier (zie Bijlage 1). Neem 
telefonisch contact op met de klantendienst via het nummer vermeld in sectie 6 om uw 
teruggavenummer te krijgen. Noteer dit teruggavenummer in het daarvoor voorziene veld op 
het bevestigingsformulier. 

 
4. Vul ‘Bijlage 1’ volledig in voor alle producten die u in bezit hebt en die u beheert. Stuur dit 

formulier onmiddellijk terug naar de Klantenservice. 
 
5. Teleflex (of uw plaatselijke leverancier) zal u een creditnota uitschrijven na ontvangst van het 

teruggestuurde betroffen product. 
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INSTRUCTIE VOOR DISTRIBUTEURS VAN HET BETROFFEN PRODUCT 
 

1. Als u distributeur bent, geef dan dit veldveiligheidsbericht aan al uw klanten die een product 
hebben ontvangen dat onder deze veldactie valt. Uw klant is dan verplicht om het 
bevestigingsformulier in te vullen en dit naar u te retourneren. 

 

2. Als distributeur is het uw verantwoordelijkheid aan Teleflex te bevestigen dat u de 
bovenstaande aangegeven activiteit hebt uitgevoerd. Als u hiermee klaar bent, gelieve het 
ingevulde bevestigingsformulier door te sturen naar de Klantenservice. 

 

3. Het dient vermeld dat alle gemachtigde instanties van de betroffen lidstaten van de Europese 
Economische Ruimte/Zwitserland (EER/CH) en Turkije waaraan Teleflex rechtstreeks levert 
door Teleflex op de hoogte zullen worden gebracht. 

 

4. Als u een distributeur bent en/of een rapporterende verantwoordelijkheid hebt binnen of 
buiten de EER, CH of TK, breng dan uw plaatselijke gemachtigde instantie van deze 
veiligheidsactie op de hoogte. Stuur deze berichtgeving en alle communicatie met uw 
plaatselijke gemachtigde instantie door naar Teleflex. 

 
4. Teleflex 
 

Teleflex brengt alle klanten, werknemers van Teleflex en distributeurs op de hoogte van deze 
veiligheidsactie. 

 
5. Doorgeven van deze veiligheidsinstructies 
 

Deze instructies moeten worden doorgegeven aan alle mensen die dit moeten weten in uw 
organisatie of in elke andere organisatie die met mogelijk betroffen instrumenten te maken heeft. 
Denk bij het rondsturen van deze instructies bijvoorbeeld aan eindgebruikers, clinici, 
risicomanagers, de leveranciersketen/distributiecentra enzovoort. 
 

Gelieve rekening te houden met deze instructies tot alle vereiste acties zijn uitgevoerd in uw 
organisatie 

 
6. Neem contact op met de referentiepersoon 
 

Als u meer informatie of ondersteuning wenst met betrekking tot dit probleem, gelieve contact op te 
nemen met: 
 

Klantendienst 
Klantenservice: Neem contact op met: Martine Bleys  Telefoon: 32 (0) 2 3332443  
FAX: + 32 2 332 27 40    E-mail: martine.bleys@teleflex.com 
 
Alle bevoegde autoriteiten in de lidstaten van de Europese Economische Unie/Zwitserland 
(EEA/CH) en Turkije waar Teleflex rechtstreeks aan levert, worden ingelicht door Teleflex. 
 
Teleflex verbindt zich ertoe om hoogwaardige, veilige en doeltreffende producten aan te bieden. 
We bieden onze oprechte verontschuldigingen aan voor enig ongemak dat u hierdoor zou 
kunnen ervaren. Als u vragen hebt, neem dan gerust contact op met uw lokale 
verkoopvertegenwoordiger of de Klantenservice.  
 

Voor en namens Teleflex, 
 

Karen Boylan 
 
_________________________ 
Karen Boylan 
VP Global RA/QA
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CORRIGERENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIE 
BEVESTIGINGSFORMULIER 

PRODUCTVEILIGHEIDSACTIE DOOR TELEFLEX – ONMIDDELLIJKE ATTENTIE VEREIST 
 

STUUR HET INGEVULDE FORMULIER ONMIDDELLIJK TERUG NAAR:  
FAX: + 32 2 332 27 40    E-mail: martine.bleys@teleflex.com 

 
Wij bevestigen de 

ontvangst van deze 
Veiligheidsinstructies en 
hebben de activiteiten die erin 
staan voltooid. We bevestigen 
dat onze inventaris GEEN 
producten bevat die onder 
deze terugroepactie vallen. 
 
 

 
Wij bevestigen de ontvangst van deze Veiligheidsinstructies en 

hebben de activiteiten die erin staan voltooid. We bevestigen dat 
onze inventaris producten bevat die onder deze terugroepactie 
vallen. Het gebruik en de verdere distributie van de betroffen 
producten wordt stopgezet. Alle producten worden apart gezet en 
de onderstaande hoeveelheid wordt teruggestuurd. 
 
 
Autorisatienr. terugzending _______________ 
 

 

GELIEVE HET AANTAL PRODUCTEN DUIDELIJK IN TE VULLEN 
 

     HANDELSNAAM VAN       
     BETROFFEN PRODUCTEN: HUDSON RCI® SELECT-A-VENT™-venturimasker met vaste verdunner 

PRODUCTNUMMER PARTIJNUMMER HOEVEELHEID 
41098 02J1300687  

   
   
   
   

• Voeg een kopie bij van het volledig ingevulde bevestigingsformulier in het retourpakket met de 
teruggestuurde onderdelen. 

• Zorg dat het retournummer duidelijk zichtbaar is op het retourpakket. 
• Schrijf s.v.p. “Retouren voor de terugroepactie” op het etiket 

Gelieve dit bevestigingsformulier in te vullen en onmiddellijk terug te sturen naar bovenstaand 
faxnummer of e-mailadres 
 
 

NAAM INSTITUUT (BIJV. NAAM VAN HET ZIEKENHUIS OF DE GEZONDHEIDSZORGORGANISATIE) 
  
 
 
 
ADRES VAN HET INSTITUUT Telefoon / Fax 

  
 
 

 
 

FORMULIER INGEVULD DOOR TITEL/ROL 
 
NAAM IN BLOKLETTERS:___________________ 
 
HANDTEKENING:____________________ 
 

  

DATUM   
 
 

Bijlage 1 
  Klantnummer  
_______________ 
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	CONSIGNES DESTINÉES AUX DISTRIBUTEURS DES PRODUITS CONCERNÉS
	Service Clientèle :
	Klantenservice: Neem contact op met: Martine Bleys  Telefoon: 32 (0) 2 3332443
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	Karen Boylan
	_________________________
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	VP Global RA/QA
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	Karen Boylan
	_________________________
	Karen Boylan
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