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25 januari 2016  

 

Aan:  Risicomanagers 

 

Onderwerp:  BERICHT INZAKE DE VEILIGHEID IN HET VELD - VERWIJDERING 

 

FSN/FSCA-titel: Verschillende heup-, knie- en schouderproducten met hoogglanzend oppervlak in LDPE-

verpakking (lagedichtheidpolyetheen) 

 

Een lijst van de betroffen producten is te vinden op: 

 

URL Gebruikersnaam Wachtwoord 

aplist3.zimmerbiomet.com ap03 WTR2016 

  

U ontvangt deze brief omdat u volgens onze gegevens  hoogglans gepolijste implantaten hebt ontvangen, die waren 

verpakt in een lage dichtheid polyethyleen (LDPE)-zak die zich aan de implantaten kan hechten. 

 

Deze kennisgeving is een vervolg op de correctiemededeling van augustus 2013. Destijds en na een grondig 

onderzoek naar de oorzaak van het probleem heeft Zimmer Biomet een wijziging geïmplementeerd om de 

hoogglans gepolijste implantaten in een nieuwe LDPE-zak te verpakken. Uit tests is gebleken dat met deze nieuwe 

zak het probleem is opgelost en dat deze zak zich niet aan de implantaten hecht. Toch ontvangt Zimmer Biomet nog 

steeds klachten dat de oude LDPE-zak met het implantaat zich aan het oppervlak van het hoogglans gepolijste 

implantaat hecht. De frequentie hiervan is ongeveer 1 op de 12.800 gevallen. Daarom verwijdert Zimmer Biomet 

nu de betroffen producten die nog in omloop zijn.  

 

Zimmer Biomet heeft een uitgebreide evaluatie van de potentiële risico's in verband met dit soort voorvallen 

uitgevoerd en geconcludeerd dat het onwaarschijnlijk is dat het hechten van de LDPE-zak een negatief effect op de 

patiënt of de functie van het implantaat zou hebben. Deze conclusie was gebaseerd op de volgende vaststellingen: 

 

 Het LDPE-materiaal is biocompatibel, vergelijkbaar met polyetheen met een ultrahoog molecuulgewicht 

(ultra high molecular weight polyethylene, UHMWPE). 

 LDPE is zachter dan de twee koppelende materialen UHMWPE en kobalt-chroom-molybdeen (cobalt 

chrome molybdenum, CoCrMo). Er wordt derhalve niet verwacht dat krassen op de slijtvlakken zullen 

ontstaan, wat slijtage zou kunnen versnellen en tot osteolyse zou kunnen leiden. 

 Als er slijtagedeeltjes uit de aangehechte film/resten van een LDPE-zak zouden voortkomen, dan wordt 

verwacht dat ze vergelijkbare biologische reacties ontlokken als die van UHMWPE en de kans op 

periprosthetische osteolyse niet zullen verhogen.  
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Representatieve afbeeldingen van implantaten waaraan stukjes LDPE-zak zijn gehecht, zijn hieronder 

weergegeven.  

 
 

 

Risico’s 

Onmiddellijke gevolgen 

voor de gezondheid 

(blessures of ziekte) die 

kunnen voortvloeien uit 

het gebruik van of 

blootstelling aan de 

component in kwestie. 

Hoogst waarschijnlijk Ergste geval 

 Component wordt geleverd met 

LDPE-zak die het probleem 

vertoont; 

 Condities zijn zodanig dat de 

LDPE-zak zich aan de component 

heeft gehecht; 

 OK-medewerker stelt vast dat de 

LDPE-zak zich aan de component 

heeft gehecht; 

 Extra operatietijd van minder dan 

10 minuten om een andere 

component van dezelfde of een 

andere grootte, afhankelijk van de 

patiënt, te vinden. 

 Component wordt geleverd met LDPE-

zak die het probleem vertoont; 

 Condities zijn zodanig dat de LDPE-zak 

zich aan de component heeft gehecht; 

 OK-medewerker stelt vast dat de LDPE-

zak zich aan de component heeft gehecht; 

 Een andere geschikte component is niet 

beschikbaar; 

 Vertraging van de operatie van meer dan 

30 minuten om een andere component te 

vinden of voor te bereiden voor een ander 

implantaat. 

Langetermijngevolgen 

voor de gezondheid 

(blessures of ziekte) die 

kunnen voortvloeien uit 

het gebruik van of 

blootstelling aan de 

component in kwestie. 

Hoogst waarschijnlijk Ergste geval 

Geen langetermijngevolgen voor de 

gezondheid verwacht. 

Geen langetermijngevolgen voor de 

gezondheid verwacht. 

CTP
®
 Stem 

Bipolaire kom Femurcomponent voor de knie 
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Uw verantwoordelijkheden 

 

1. Lees de mededeling en zorg ervoor dat alle betrokken personen op de hoogte worden gebracht van de 

inhoud ervan.  

2. Help uw Zimmer Biomet-vertegenwoordiger met de quarantaine van elk getroffen product. 

3. Uw Zimmer Biomet-vertegenwoordiger zal het teruggeroepen product uit uw instelling ophalen. 

4. Vul het bijgevoegde Bewijs van erkenning in en stuur het naar fieldaction.emea@zimmerbiomet.com. 

5. Hebt u na het lezen van deze mededeling nog vragen of twijfels? Neem dan contact op met uw 

plaatselijke Zimmer Biomet-vertegenwoordiger. 

 

Bewakingsinformatie 

 

Deze vrijwillige actie wordt gerapporteerd aan 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. 

 

Gelieve Zimmer GmbH op de hoogte te houden van eventuele ongewenste voorvallen die met dit instrument of met 

andere producten van Zimmer Biomet gepaard gaan. Ongewenste voorvallen kunnen worden gemeld aan Zimmer 

Biomet op winterthur.per@zimmerbiomet.com of aan uw plaatselijke Zimmer Biomet-vertegenwoordiger. 
 

  

mailto:fieldaction.emea@zimmerbiomet.com
mailto:winterthur.per@zimmerbiomet.com
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BIJLAGE 1 
 

 

Bewijs van erkenning: 
Ref.1: ZFA 2015-180 

Ref.2: FA 2016-01 

 
 

Een lijst van de betroffen producten is te vinden op: 

 

URL Gebruikersnaam Wachtwoord 

aplist3.zimmerbiomet.com ap03 WTR2016 

 

 
Stuur het ingevulde formulier per e-mail of fax naar uw lokale Zimmer Biomet-vertegenwoordiger 

 

Fax / E-mail _________________ / ___________________ 

 

 

 

Door hieronder te tekenen erken ik dat ik het Bericht inzake de veiligheid in het veld - verwijdering, heb gelezen en 

begrepen en dat de vereiste maatregelen getroffen zijn in overeenstemming met de kennisgeving.  

 

 

Naam (drukletters):____________________________________________________ 

 

 

Handtekening:________________________________________________________ 

 

 

Naam ziekenhuis: ___________________________________________________ 

 

 

Adres ziekenhuis:__________________________________________________ 

 

 

Telefoonnummer:____________________________________________________ 

 

 

Bewaar een kopie van het ingevulde formulier in uw interne administratie. 

 

 

Zend teruggeroepen producten niet retour samen met andere retours. 

 
ZFA 2015-180 


