
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Reveal LINQTM Implanteerbare hartmonitor (ICM) 

Model LNQ11 
 
Februari 2016 
 
Medtronic Referentie: FA700 
 
Geachte arts / geachte apotheker, 
 
Volgens onze gegevens heeft uw instelling één of meerdere Medtronic Reveal LINQTM Implanteerbare 
hartmonitor(en) ontvangen. Medtronic heeft vastgesteld dat er bij een klein  aantal van deze monitoren  iets 
mis gaat met betrekking tot de RRT-melding (Recommended Replacement Time). Medtronic heeft geen 
meldingen ontvangen  aangaande eventuele complicaties of letsel bij patiënten als gevolg hiervan. Andere 
Medtronic apparaten zijn niet bij dit probleem betrokken.  

Beschrijving: Medtronic heeft vastgesteld dat de gevoeligheid van het algoritme in de Reveal LINQ, dat er voor 
zorgt dat er een melding voor vervanging van het apparaat wordt gegenereerd, in sommige gevallen te hoog is. 
Daardoor wordt er een vervroegde RRT–melding afgegeven.  

Sinds 12 Februari 2016 heeft Medtronic gezien dat dit bij 0.45% van het totaal aantal apparaten is opgetreden. 
De capaciteit en daardoor de levensduur van de batterij is onveranderd en het apparaat blijft het verzamelen 
van informatie ondersteunen, alsook de handmatige transmissie van informatie. Zoals in de beschrijving van de 
Reveal LINQ beschreven staat, heeft dit apparaat een verwachte levensduur van 3 jaar (zie de documentatie 
van het apparaat bij de diverse manieren van gebruik).  

Bij normaal gedrag van dit apparaat hoort dat, 30 dagen na de RRT-melding automatisch de melding  EOS (End 
of Service – Einde levensduur) wordt weergegeven, waarna het apparaat de automatische draadloze 
waarschuwingen en transmissies uitschakelt. Daarna zal de patiënt nog steeds in de gelegenheid zijn om 
handmatig data te versturen zodat eventuele waarschuwingen en opgeslagen data van het apparaat nog 
steeds door de kliniek  kunnen worden ontvangen. Het ontwerp van het algoritme voor de RRT-melding is 
dusdaning dat  de apparaten pas 200 dagen (6.5 maanden) na implantatie  gevoelig zijn voor dit probleem. In 
het eerste gemelde geval sinds 12 februari 2016 is de RRT-melding pas 7.3 maanden na implantatie 
opgetreden. De gemiddelde tijd tussen implantatie en de RRT-melding is 16.5 maanden.
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Op dit moment ontwikkelt Medtronic een software update die deze vroegtijdige RRT-melding zal  voorkomen 
en corrigeren. Voor de apparaten die last hebben van deze vroegtijdige RRT-melding zal zowel de RRT als de 
EOS opnieuw worden ingesteld. Tevens zal de draadloze transmissie van data weer ingeschakeld worden.  

Nadere informatie over deze upgrade zal gecommuniceerd worden zodra deze beschikbaar is. Indien de 
software van de Reveal LINQ niet ge-updated wordt, verwacht Medtronic dat er ongeveer 4% van de totale 
patiëntenpopulatie last zou kunnen hebben van deze vroegtijdige RRT-melding. 

Aanbevelingen voor de behandeling van patiënten: In overleg met ons onafhankelijke Artsen Panel (IPQP), 
wordt het volgende aangeraden: 

• Profylactische vervanging van het apparaat wordt niet aanbevolen en. Artsen kunnen hun Reveal LINQ 
patiënten blijven volgen, volgens de normale procedure als voor apparaten die geen RRT-melding hebben 
afgegeven. 

• Nadat een vroegtijdige RRT-melding is bevestigd (aanwijzingen voor de bevestiging vindt u hieronder) en 
EOS wordt aangegeven zal monitoring gewoon doorgaan. De verzamelde data kan via een handmatige 
transmissie worden verzonden of via een Medtronic 2090 Programmer worden uitgelezen. Nadat de 
software update beschikbaar is gekomen, is dit niet meer nodig en zal er ook weer automatische 
transmissie mogelijk zijn. 

• Het explanteren van apparaten die een vroegtijdige RRT-melding hebben gekregen, is niet aanbevolen 
tenzij de arts vaststelt dat het verlies van dagelijkse draadloze transmissies zwaarder weegt dan de 
potentiële complicaties van vervanging van het apparaat.   

 
Voor hulp bij het vaststellen of een vroegtijdige RRT-melding heeft plaatsgevonden, kunt u contact opnemen 
met uw Sales Representative.  
• Om het voltage van de batterij vast te stellen en zodoende te bepalen wat de nog resterende levensduur 

van het apparaat is, zal een handmatige data transmissie gestuurd moeten worden aan Medtronic. De 
informatie hoe deze transmissie kan plaatsvinden kan verkregen worden via het Medtronic CareLink 
Netwerk of met behulp van een Medtronic 2090  Programmer.  

 
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG – AFMPS) is op de hoogte 
gebracht van dit probleem. 
 
Wij streven ernaar u te allen tijde optimaal te informeren over de veiligheid en prestaties van onze producten, 
waarbij gebruikers- en patiëntveiligheid voorop staat. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs en zullen u alle 
nodige ondersteuning bieden. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat dit probleem mogelijk 
veroorzaakt.  
 
Indien u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met uw sales representative of met Medtronic Belgium  op 
telefoonnr.: 02-4560900. 
 
Hoogachtend, 
 
Medtronic Belgium 
 
  
 
Olivia Natens 
Country Director Belgium 
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