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Opgelet: Geachte gezondheidsprofessionals, patiënten en zorgverleners, 
 

Deze brief bevat belangrijke informatie met betrekking tot het programmeerbare 
pompsysteem van Prometra®. Met deze brief willen wij u informeren dat BSI, de 
aangemelde instantie voor Flowonix, de CE-certificering voor de programmeerbare 
pomp van Prometra heeft ingetrokken. De intrekking van het CE-keurmerk houdt 
verband met de zorgen die BSI heeft over patiënten die MRI-procedures ondergaan 
zonder dat eerst het medicijn uit de pomp is verwijderd, evenals bijkomende zorgen over 
de MRI-onderzoeken. Flowonix Medical evalueert momenteel samen met BSI de 
technische data van de Prometra-pomp over MRI-procedures en onderneemt stappen om 
deze problemen op te lossen. 
 

Door de intrekking van het CE-keurmerk is de Prometra-pomp momenteel niet 
verkrijgbaar in de Europese Unie totdat de intrekking wordt opgeheven. Omdat het CE-
keurmerk is ingetrokken, zouden de Prometra-pompen niet bij patiënten moeten worden 
geïmplanteerd. 
 

Flowonix Medical werkt actief samen met deskundigen van de aangemelde instantie, 
BSI, om de problemen met MRI-onderzoeken op te lossen. Zodra er aanvullende 
informatie beschikbaar is, zal deze aan professionals in de gezondheidszorg worden 
gecommuniceerd. 
 

Een volgende generatie van het product, de Prometra II-pomp, wordt momenteel door 
BSI onderzocht. Verwacht wordt dat het EC-keurmerk in de nabije toekomst aan de 
Prometra II-pomp zal worden verleend. 
 

Patiëntenbeheer 
 

De etikettering voor de Prometra-pomp vereist dat het geneesmiddel in het reservoir 
moet worden verwijderd voordat een patiënt een MRI-procedure ondergaat. Het is 
bekend dat er een risico van overdosering bestaat als het geneesmiddel niet uit de pomp 
wordt verwijderd, omdat een MRI-procedure ertoe kan leiden dat een bolus van het 
medicijn aan de patiënt wordt toegediend. Voor zover bekend zijn er twee patiënten 
overleden omdat het geneesmiddel niet uit de Prometra-pomp was verwijderd 
voorafgaand aan een MRI-procedure. Wij adviseren DRINGEND het geneesmiddel uit de 
Prometra-pomp te verwijderen voorafgaand aan een MRI-procedure. Deze informatie 
moet worden nadrukkelijk worden gedeeld met patiënten en personeel. 
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Evaluatie gezondheidsrisico: Een evaluatie van de risico's van geïmplanteerde 
Prometra-pompen heeft nog geen nieuwe risico's naar voren gebracht voor patiënten 
met een geïmplanteerde pomp. De goedgekeurde gebruiksaanwijzing voor de 
Prometra-pomp bevat de bekende risico-informatie over het product. 
 

Patiëntinstructies: Bespreek het belang van het verwijderen van het geneesmiddel uit de 
pomp met patiënten en zorgverleners voorafgaand aan een MRI-procedure. Het is erg 
belangrijk dat alle Prometra-patiënten dit begrijpen, zodat ze geen MRI-procedure 
ondergaan zonder dat eerst het geneesmiddel uit de pomp is verwijderd. 
 

Wij adviseren u om deze MRI-informatie te delen met al uw personeel en alle 
patiënten met een Prometra-pomp, teneinde de patiëntveiligheid te garanderen. 
 

AANVULLENDE INFORMATIE 

Patiëntveiligheid is onze hoogste prioriteit. We zijn altijd bereikbaar om uw vragen te 
beantwoorden en u op de hoogte te houden. Wij danken u bij voorbaat voor uw 
medewerking in deze kwestie en bieden onze excuses aan voor het ongemak dat hierdoor 
wellicht wordt veroorzaakt voor u of uw patiënten. We willen ook benadrukken dat wij 
ons uiterste doen om dit probleem op te lossen en veilige en effectieve behandelopties 
voor u en uw patiënten te leveren. Een lijst met veelgestelde vragen is aan deze 
brief gehecht. 
 

VRAGEN 

Als u vragen hebt of meer informatie wilt, kunt u mailen naar 
questions@flowonix.com of contact opnemen met uw Flowonix-
vertegenwoordiger. 
 

 

 

 

Hoogachtend, 
 

 

 

 

 

 

Larry C. Heaton II 
President en CEO 

Flowonix Medical Inc. 
 

 

 

Bijlagen: 
1. Lijst met veelgestelde vragen  
2. Bevestigingsformulier  
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Veelgestelde vragen over de intrekking van het CE-keurmerk 

 

Informatie voor patiënten en artsen (gewoonlijk niet rechtstreeks aan patiënten 
maar via een arts): 
 

1. Is de Prometra® pomp veilig?  
Alle medische apparaten en medische procedures brengen een risico met zich mee. De 
risico's voor patiënten met een geïmplanteerde Prometra-pomp zijn niet veranderd als 
gevolg van de intrekking van het CE-keurmerk.  

2. Wat is een CE-keurmerk?  
Een CE-keurmerk is een goedkeuring, verleend door een aangemelde instantie aan de 
producent van apparatuur, om een product in de Europese Unie te vermarkten.  

3. Hoe heeft de pomp een CE-keurmerk gekregen? Wat is er veranderd?  
De Prometra-pomp kreeg in 2010 voor het eerst het CE-keurmerk. Tijdens de evaluatie 
van een nieuwe generatie pompen in 2016 werden via de aangemelde instantie BSI 
problemen gemeld ten aanzien MRI-onderzoeken en de etikettering van producten. 
Flowonix blijft samen met BSI zoeken naar een oplossing voor deze problemen. Er is niets 
veranderd aan de Prometra I-pomp.  

4. Wat moet ik doen als ik een nieuwe pomp of een revisie nodig heb?  
De Prometra I-pomp is momenteel niet op de Europese markt verkrijgbaar. Flowonix 
gelooft dat de nieuwe generatie producten, de Prometra II-pomp, een CE-keurmerk zal 
krijgen en in de nabije toekomst beschikbaar zal komen voor patiënten in de EU. De 
Prometra II-pomp is momenteel goedgekeurd voor de VS-markt.  

5. Hoe is dit van invloed op mijn huidige zorgplan? Loop ik een verhoogd risico?  
De risico's verbonden aan een Prometra I-pompimplantaat zijn niet veranderd. U loopt 
op dit moment niet meer risico. De gebruiksaanwijzing heeft altijd al vermeld dat het 
geneesmiddel uit uw pomp moet worden verwijderd voorafgaand aan een MRI-
procedure.  

6. Is dit de enige betrokken Flowonix-product?  
De Prometra-pomp, -katheter en -regelaar worden beïnvloed door de intrekking van het 
CE-keurmerk. De Prometra-accessoirekits vormen geen onderdeel van het CE-keurmerk. 
Flowonix werkt momenteel samen met BSI om ervoor te zorgen dat artsen de 
pompregelaar en katheterkit tot hun beschikking hebben, nodig voor continue zorg van 
patiënten die momenteel een Prometra-implantaat hebben, om te zorgen voor passende 
patiëntenzorg.  
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Informatie voor artsen en risicomanagers: 
1. Wat is er gebeurd dat het CE-keurmerk is ingetrokken?  

De aangemelde instantie, BSI, heeft het CE-keurmerk ingetrokken vanwege problemen 
met betrekking tot MRI-veiligheid en MRI-procedures. Flowonix blijft met BSI 
samenwerken om de nog bestaande problemen op te lossen en de intrekking van het 
keurmerk op te heffen.  

2. Wat is het belangrijkste probleem? Wat is de oorzaak van het besluit intrekking van 
het CE-keurmerk?  
BSI heeft de Prometra-pomp in 2010 als MRI-voorwaardelijke goedgekeurd en heeft het 
product zo recent als 2015 opnieuw gecertificeerd. Tijdens de evaluatie in 2016 van de 
volgende generatie apparatuur, de Prometra II, werden bezwaren geuit in verband met 
MRI-procedure en geavanceerde normen. BSI en Flowonix werken actief samen om de 
knelpunten op te lossen.  

3. Wie informeert u over de intrekking van het CE-keurmerk?  
De bevoegde Europese autoriteiten zijn ingelicht door BSI, volgens wettelijke 
vereisten, en Flowonix informeert de bevoegde autoriteiten in Europa, 
distributeurs, artsen en patiënten.  

4. Sinds wanneer is Flowonix op de hoogte van dit probleem?  
Flowonix ontving op 20 juli 2016 bericht van BSI over de intrekking van het CE-
keurmerk.  

5. Hebben zich ziekten of verwondingen voorgedaan die tot dit besluit hebben geleid?  
In 2015 is in de EU een melding ontvangen over een overdosering bij een patiënt 
die een MRI-procedure had ondergaan zonder dat de pomp was geleegd. In de VS 
zijn er meldingen geweest van overdosering bij patiënten die hun Prometra-pomp 
niet hadden geleegd voorafgaand aan een MRI-procedure. In de VS zijn twee 
patiënten overleden na een MRI zonder dat eerst het geneesmiddel was 
verwijderd.  

6. Er is nu sprake van een groter risico voor patiënten die reeds een implantaat hebben?  
A Er heeft een evaluatie van de gezondheidsrisico's plaatsgevonden en er zijn 
geen extra risico's aangetoond voor patiënten die al een Prometra-pompimplantaat 
hebben.  

7. Wanneer wordt de intrekking van het CE-keurmerk opgeheven?  
Flowonix werkt actief samen met de aangemelde instantie, BSI, om de problemen 
die tot de intrekking van het CE-keurmerk hebben geleid op te lossen.  

8. Is MHRA (of een andere instantie) op de hoogte gesteld?  
MHRA en andere bevoegde Europese instanties zijn ingelicht over de intrekking van 
het CE-keurmerk. Dit is een verplichte standaardprocedure.  

9. Wat is het standpunt van de FDA?  
De FDA heeft toestemming gegeven voor de Prometra-pomp en de volgende 
generatie Prometra II-pomp. De FDA heeft de gebruiksaanwijzing goedgekeurd die 
waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen bevat ten aanzien van MRI-procedures. 
De FDA is op de hoogte van de sterfgevallen die zich in de VS hebben voorgedaan. 
De FDA heeft de gebeurtenissen onderzocht en bepaald dat er geen terugroepactie 
plaats hoeft te vinden in de VS.  

10. Welke delen van de wereld zijn hierdoor getroffen?  
De intrekking van het CE-keurmerk beïnvloedt de EU en andere landen waarvoor 
een CE-keurmerk nodig is om een product op de markt te brengen.  
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11. Met wie bij Flowonix kan ik contact opnemen voor verdere informatie?  
Uw Flowonix-vertegenwoordiger kan uw vragen beantwoorden. U kunt ook mailen naar 
questions@flowonix.com  

12. Wat doet Flowonix om de intrekking van het CE-keurmerk op te heffen?  
Flowonix werkt samen met BSI aan het oplossen van alle problemen.  

13. Wat is het advies als een product moet worden geïmplanteerd?  
De Prometra-pomp heeft momenteel geen CE-keurmerk. De Prometra-pomp wordt op 
de korte termijn niet door Flowonix gedistribueerd of op de markt gebracht in de 
Europese Unie.  

MRI-informatie: 
 

1. Als een patiënt een MRI moet ondergaan, moet het apparaat dan worden 
verwijderd? Ik heb (oude) informatie op internet gelezen die zegt dat de pomp moet 
worden verwijderd als de patiënt in een MRI-scanner moet.  
De Prometra-pomp hoeft niet te worden verwijderd als een patiënt een MRI-procedure 
moet ondergaan. ECHTER, ALLE GENEESMIDDELEN MOETEN UIT HET POMPRESERVOIR 
WORDEN GEHAALD VOOR AANVANG VAN EEN MRI-PROCEDURE.  

2. Wat is het risico voor patiënten die een MRI-procedure of enige vorm van 
imaging moeten ondergaan?  
Patiënten lopen mogelijk gevaar bij het ondergaan van een MRI-PROCEDURE ALS HET 
GENEESMIDDEL NIET UIT DE POMP IS VERWIJDERD VOOR AANVANG VAN DE MRI.  
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BEVESTIGINGSFORMULIER 

BELANGRIJK BERICHT VOOR KLANTEN 

FLOWONIX MEDICAL, PROMETRA®-PROGRAMMEERBARE 
PUMP INTREKKING CE-KEURMERK 558455 

 

 

Flowonix Prometra-pomp 

 

 

NAAM KLANT/DISTRIBUTEUR/ARTS_______________ 
 
Datum _______________ 
 

Adres ____________________________________________ 
 

Plaats _______________________________________________ 
 

Land __________________ 
 

 

□  Ik bevestig dat ik het "BELANGRIJK BERICHT VOOR KLANTEN" inzake de 

intrekking van het CE-keurmerk voor de Prometra-pomp heb gelezen. 
 

 

Handtekening: _____________________________________________________ 
 

Naam in blokletters: _________________________________________________ 
 

Titel: _____________________________________________________________ 
 

 

Instructies: 
Vul dit formulier in en geef het aan uw vertegenwoordiger of e-mail het aan 
Flowonix via questions@flowonix.com 


