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April 2016  

 

URGENTE PRODUCT RECALL  

MEDICAL DEVICE FIELD CORRECTION 
 

Maquet CARDIOSAVE® Hybrid Intra-Aortale Ballonpomp (IABP) 

  Maquet CARDIOSAVE® Rescue Intra-Aortale Ballonpomp (IABP) 

 

BETROKKEN PRODUCT 

 

ARTIKELNUMMER DISTRIBUTIEDATUM 

CARDIOSAVE Hybrid IABP 

en  

CARDIOSAVE Rescue IABP 

0998-XX-0800-XX 
6 maart 2012 tot  

31 december 2015 

 

GELIEVE DEZE INFORMATIE DOOR TE STUREN NAAR ALLE HUIDIGE EN 

POTENTIËLE GEBRUIKERS VAN DE CARDIOSAVE HYBRID EN RESCUE INTRA-

AORTALE BALLONPOMP (IABP) BINNEN UW ORGANISATIE. 

  
Geachte risicomanager, 

Wellicht heeft u eerder ons bericht m.b.t. de Maquet product recall van januari 2016 ontvangen, betreffende een 

mogelijk probleem met de scroll-compressor van uw CARDIOSAVE Hybrid en/of Rescue Intra-Aortale 

Ballonpompen (IABP’s), die wij in de rest van dit bericht beide simpelweg CARDIOSAVE IABP’s zullen 

noemen.  Maquet monitort de prestaties van de CARDIOSAVE IABP’s continu en heeft vier andere problemen 

ontdekt, die de prestatie van de CARDIOSAVE IABP mogelijk kunnen beïnvloeden. Deze issues zouden ervoor 

kunnen zorgen dat de CARDIOSAVE niet aan de prestatiespecificaties voldoet.   

Wij willen benadrukken dat er tot op heden geen meldingen zijn ontvangen van letsel van de patiënt of 

bijwerkingen die zijn toe te schrijven aan deze problemen.  

Betrokken producten: 

De producten die betrokken zijn bij deze correctieve actie, zijn de CARDIOSAVE IABP’s die zijn gedistribueerd 

tussen 6 mei 2012 en 31 december 2015. 

Uit onze gegevens blijkt dat u mogelijk in het bezit bent van een CARDIOSAVE IABP, die misschien één of 

meerdere van de in dit bericht beschreven problemen heeft. Raadpleeg a.u.b. tabel 1 op de volgende pagina, voor 

de beschrijving van de problemen en de te ondernemen acties. 
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Tabel 1.  CARDIOSAVE IABP problemen  

Probleem Omschrijving Risico voor de 

patiënt 

Te ondernemen actie 

Scroll-compressor* De scroll-compressor voldoet mogelijk niet aan de 

prestatiespecificaties voor uitgaande druk of vacuüm bij specifieke 

waarden. Als de scroll-compressor faalt kunnen één of twee 

alarmberichten met hoge prioriteit op IABP scherm verschijnen. 

[Alarmen: “Fout auto-vullen”, “Kink in de IAB-katheter].  

 

Distributiedata: 6 maart 2012 – 20 oktober 2015 

Onderbreking en/of 

vertraging van de 

behandeling 

Door gebruiker apparaat: raadpleeg Appendix A en de 

CARDIOSAVE IABP gebruikersinstructies voor de 

instructies m.b.t. het uitschakelen van het alarm. Indien 

het apparaat niet gebruikt kan worden, schakelt u over 

op een andere Maquet IABP om de behandeling voort te 

kunnen zetten.     

 

Door Maquet: Maquet Service dient een software 

update uit te voeren om het probleem op te lossen. 

Communicatie 

Ziekenhuisinformatie-

systeem/ Klinische 

informatiesysteem 

(ZIS/KIS) 

Door een onbedoelde grotere omvang van het ZIS/KIS 

connectiviteitspakket, zou de interface het pakket kunnen weigeren 

i.v.m. de grootte. Het ZIS/KIS is mogelijk niet in staat in de externe 

datacommunicatie van elektronische medische dossiers te voorzien, 

zoals de bedoeling is.  

 

Distributiedata: 11 augustus 2015 – 31 december 2015 

 

Geen Door gebruiker apparaat: verkrijg de gegevens op een 

andere manier indien de ZIS/KIS communicatie 

onderbroken is.   

 

Door Maquet:  Maquet Service dient de software te 

updaten naar een nieuwe versie, om het mogelijke 

communicatieprobleem op te lossen. 

Kabels beeldscherm De CARDIOSAVE IABP kan met tussenpozen een 

verbindingsprobleem hebben, wat ervoor zorgt dat het scherm wit 

wordt, gevolgd door een hoorbaar alarmsignaal voor een 

“Systeemfout”  en het uitschakelen van het apparaat. 

 

Distributiedata: 6 maart 2012 – 20 oktober 2015  

Onderbreking en/of 

vertraging van de 

behandeling 

Door gebruiker apparaat: zet de IABP weer aan. Indien 

het apparaat niet gebruikt kan worden, schakelt u over 

op een andere Maquet IABP om de behandeling voort te 

kunnen zetten.     

 

Door Maquet: Maquet Service dient een correctie uit te 

voeren om dit probleem op te lossen. 

 

Beeldschermset 

(Intern PC  Board) 

Tijdens het gebruik kan de CARDIOSAVE IABP uitschakelen, door 

kortsluiting in het video generator board. 

 

 

Distributiedata: 6 maart 2012 – 20 oktober 2015  

Onderbreking en/of 

vertraging van de 

behandeling 

Door gebruiker apparaat:  zet de IABP weer aan. Indien 

het apparaat niet gebruikt kan worden, schakelt u over 

op een andere Maquet IABP om de behandeling voort te 

kunnen zetten.     

 

Door Maquet: Maquet Service dient een correctie uit te 

voeren om dit probleem op te lossen. 

 

Pneumatische set Onderbroken verbinding met de CARDIOSAVE Pneumatische 

Moduleconnector zorgt voor het falen van het opstarten en/of 

afsluiten van de IABP. 

 

Distributiedata: 6 maart 2012 – 20 oktober 2015  

Onderbreking en/of 

vertraging van de 

behandeling 

Door gebruiker apparaat: schakel over op een andere 

IABP om de behandeling voort te kunnen zetten. 

 

Door Maquet: Maquet Service dient een correctie uit te 

voeren om dit probleem op te lossen. 

 

*NB:  eerder beschreven in de urgente product recall van januari 2016. 
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Algemene informatie en algehele maatregelen voor de gebruiker: 

Patiënten die moeten worden behandeld met een intra-aortale ballonpomp (IABP) zijn in een kritieke toestand en 

een plotselinge onderbreking van de behandeling zou kunnen leiden tot een gevaarlijke hemodynamische 

instabiliteit. Gelieve de volgende instructies te volgen wanneer u gebruik maakt van een bij dit probleem 

betrokken CARDIOSAVE IABP: 
 

1) Het ziekenhuispersoneel is er via het hoofdstuk WAARSCHUWINGEN van de gebruikersinstructies 

van onze CARDIOSAVE IABP van op de hoogte gesteld, dat de patiënt tijdens de behandeling met 

de IABP, nooit alleen mag worden gelaten.  

 

2) Een bijkomend gevaar van de plotselinge uitschakeling van de IABP is dat dit resulteert in een 

onderbreking van de patiëntondersteuning, d.w.z. geen inflatie en deflatie van de ballon. Het is 

belangrijk om op de volgende waarschuwing uit de IABP gebruikersinstructies te letten:  

 

WAARSCHUWING: de ballon mag niet langer dan 30 minuten inactief zijn in de patiënt,  

d.w.z. geen inflatie en deflatie van de ballon, in verband met het mogelijke ontstaan van trombus 

vorming. 

 

In het onwaarschijnlijke geval dat de behandeling plotseling wordt onderbroken, moet de patiënt aan een andere 

IABP worden aangesloten. Indien er geen andere IABP beschikbaar is, dient de intra-aortale ballonkatheter te 

worden verwijderd. De patiënt moet worden behandeld volgens het behandelprotocol van uw organisatie en de 

klinische beoordeling van de zorgverleners, om de hemodynamische stabiliteit te waarborgen.    

 

Uw betrokken CARDIOSAVE IABP mag niet worden gebruikt tijdens (lucht)transport, totdat de Maquet service- 

technicus de werkzaamheden heeft uitgevoerd.  

 

Correctieve actie: 

Een vertegenwoordiger van het Maquet Service team zal contact opnemen met uw organisatie, voor het inplannen 

van onderhoud aan uw CARDIOSAVE IABP bij u ter plaatse. 

 

Wij verzoeken u vriendelijk het bijgevoegde Medical Device Field Correction antwoordformulier op pagina 5 in 

te vullen, om aan te geven dat u deze brief heeft ontvangen. Gelieve het ingevulde formulier terug te sturen naar 

uw plaatselijke Maquet kantoor. 

 

Maquet, Getinge Group biedt haar oprechte verontschuldigingen aan voor het ongemak dat u mogelijk ondervindt 

door deze field correction.   

 

Hoogachtend, 

 

 

 

René Peperkamp 

Head of Service  

Maquet Netherlands B.V. 
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Appendix A 

Scroll-compressor 

Maquet heeft informatie ontvangen waaruit blijkt dat de scroll-compressor van de CARDIOSAVE  

IABP, bij bepaalde waarden niet voldoet aan de specificaties voor de uitgaande druk of het niveau van 

het vacuüm. Wanneer de scroll-compressor in gebreke blijft, verschijnt één van de hieronder vermelde 

alarmberichten met hoge prioriteit op het scherm en kan de behandeling van de patiënt mogelijk 

worden afgebroken. 

 

Alarmberichten met hoge prioriteit:  “Fout auto-vullen” 

 “Kink in de IAB-katheter” 

 

Als één van de twee hierboven vermelde alarmberichten met hoge prioriteit op het scherm verschijnt,  

ga dan om te beginnen na of deze melding komt door een probleem dat kan worden opgelost, door de   

aanwijzingen in de gebruikersinstructies van de CARDIOSAVE IABP op te volgen. 

 

Onderstaande tabellen komen uit het hoofdstuk van de gebruiksaanwijzing van de CARDIOSAVE  

IABP, dat gewijd is aan de alarmberichten met hoge prioriteit: 

 

NB: meer informatie over de alarmberichten met hoge prioriteit kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing  

van de CARDIOSAVE IABP.  
 

Wanneer het alarmbericht met hoge prioriteit niet kan worden beëindigd, kan het zijn dat dit terug te  

voeren is op een defect van de scroll-compressor en de behandeling van de patiënt kan in dat geval niet  

worden hervat door middel van een handmatige procedure.    
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April 2016 

 

 

MEDICAL DEVICE FIELD CORRECTION ANTWOORDFORMULIER 
 

Stuur het ingevulde formulier naar uw plaatselijke Maquet kantoor a.u.b. 

 

Maquet CARDIOSAVE® Hybrid Intra-Aortale Ballonpomp (IABP) 

Maquet CARDIOSAVE® Rescue Intra-Aortale Ballonpomp (IABP) 

 

BETROKKEN PRODUCT 

 

ARTIKELNUMMER DISTRIBUTIEDATA 

CARDIOSAVE Hybrid IABP 

en 

CARDIOSAVE Rescue IABP 

0998-XX-0800-XX 
6 maart 2012 tot  

31 december 2015 

 

 

 

Hierbij bevestig ik dat ik de Medical Device Field Correction brief van april 2016, betreffende de 

betrokken Maquet CARDIOSAVE Intra-Aortale Ballonpomp(en) binnen deze organisatie, heb gelezen 

en begrepen. 
 

Ik bevestig dat alle gebruikers van de CARDIOSAVE Intra-Aortale Ballonpomp(en) binnen mijn 

organisatie hiervan op de hoogte zijn gesteld.  

 

 

Vertegenwoordiger van de organisatie: 

 

Handtekening: __________________________________ Datum: ______________________ 

 

Naam: _____________________________________ Telefoonnummer: _____________________ 

 

Functie: _____________________________ Afdeling: __________________________ 

 

Naam ziekenhuis: _______________________________________________________ 

 

Adres: ______________________________________________________ 

 

Land: _____________________________________________________________ 

 

 

 


