
 

 
 

Ikaroslaan 12 B-1930 Zaventem  |  Tel +32 (0)2 717 92 10 | www.stryker.com | stryker.belgium@stryker.com 

Op al onze leveringen zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze zijn verkrijgbaar op aanvraag. 
Nos conditions de ventes sont d’application sur toutes nos livraisons. Celles-ci sont disponibles sur simple demande. 
HRB / RCB 602471 BTW / TVA BE 457 612 445  
 

Stryker NV/SA 

 

KENNISGEVING DRINGENDE 
PRODUCTVEILIGHEIDSACTIE 

LFITTM anatomische CoCr V40TM femurkop 
 
 
11 oktober 2016 
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Geachte dame, heer, 

Stryker heeft een vrijwillige productveiligheidsactie voor medische hulpmiddelen geïnitieerd voor de 
volgende femurkoppen.  

In deze brief geven we u een beschrijving van alle bekende risico's die mogelijk in verband kunnen worden 
gebracht met de hieronder vermelde kwestie, en leggen wij uit hoe de met het gebruik van dit product 
samenhangende risico's beperkt kunnen worden.  

Uit onze administratie blijkt dat u het voornoemde product hebt ontvangen. Het is de verantwoordelijkheid 
van Stryker als fabrikant ervoor te zorgen dat ook de klanten die deze betreffende producten misschien 
hebben ontvangen deze belangrijke brief ontvangen. 

 

Reden voor de vrijwillige productveiligheidsactie:  

Stryker heeft meer klachten ontvangen dan verwacht over het niet vergrendelen van de taper voor specifieke 
lotnummers van de volgende maten van vóór 2011 vervaardigde LFIT™ anatomische CoCr V40™ 
femurkoppen.   

 

Catalogusnr. kopdiameter offset 
6260-9-236 36mm +5 
6260-9-240 40mm +4 
6260-9-244 44mm +4 
6260-9-340 40mm +8 
6260-9-440 40mm +12 
6260-9-344 44mm +8 
6260-9-444 44mm +12 

  

mailto:csd.be@stryker.com


 
 

Het mogelijke risico kan bestaan uit: 

 losraken van de femurkop uit de heupsteel 
 Halsfractuur 
 overmatig metaaldebris 
 onvoldoende bewegingsbereik 
 onvoldoende spanning weke delen  
 geluid 
 verlies van implantaat: sterkte botfixatie  
 overmatig polyethylene slijtage 
 implantaatconstructie met verkorte halslengte 

 

De bovenvermelde mogelijke risico's kunnen leiden tot een of meer van de volgende potentiële schadelijke 
effecten bij de patiënt: 

 irritatie bij de gebruiker 
 verlies van mobiliteit  
 pijn die revisie noodzakelijk maakt 
 ontstekingsreactie 
 negatieve reactie van lokaal weefsel 
 luxatie 
 instabiliteit van het gewricht 
 revisie voor het inperken van de gevaarlijke situatie 
 pijn geassocieerd met het losraken van het implantaat 
 periprosthetische fractuur 
 ongelijkheid in de beenlengte 

 

Follow-up: 

Patiënten bij wie een LFITTM anatomische CoCr V40TM femurkop zoals hierboven beschreven is geïmplanteerd, 
moeten blijvend gevolgd worden conform het gebruikelijke door zijn/haar chirurg gevolgde protocol. 

 

Vereiste handelingen: 

Uit onze administratie blijkt dat u minstens een van de betrokken producten hebt ontvangen en dat deze actie dus 
op u van toepassing is.   

 
 

 

 

 

 



 
 

Wij vragen u dit bulletin aandachtig door te lezen en de volgende acties uit te voeren: 

 
1. Bedenk dat van alle desbetreffende producten de uiterste gebruiksdatum reeds is verlopen of dat ze 

reeds zijn geïmplanteerd. Controleer uw interne voorraad en indien u nog één of meer van deze 
producten hebt, zet deze dan apart in afwachting van retourzending naar Stryker.  
 

2. Stuur dit veiligheidsbulletin intern rond naar alle geïnteresseerde/betrokken partijen. 
3. Houd intern goed rekening met de informatie in dit bulletin tot alle vereiste acties binnen uw instelling 

zijn afgerond. 
 

4. Informeer Stryker als de desbetreffende producten naar andere organisaties zijn gedistribueerd.  
a) Verstrek contactgegevens zodat Stryker de ontvangers op de juiste wijze in kennis kan stellen. 
b) Als u distributeur bent, is het uw verantwoordelijkheid om uw betrokken klanten in te lichten. 

 
5. Informeer Stryker over eventuele complicaties in verband met het gebruik van de desbetreffende 

producten. 
a) Neem de geldende regelgeving met betrekking tot het melden van ongewenste voorvallen aan 

de landelijke regelgevende instanties in acht. 
 

6. Vul het bijgevoegde klantenformulier in. We verzoeken u het formulier ook in te vullen als u de 
betreffende producten niet meer in voorraad hebt. 
 

7. Stuur het ingevulde formulier terug aan de voor deze productveiligheidsactie aan u toegewezen 
Stryker-medewerker (zie hieronder)  

 

Wij vragen u binnen 7 kalenderdagen na de datum van ontvangst op dit veiligheidsbulletin te reageren. De 
streefdatum voor afronding van deze actie is 31/08/2017. Als u het formulier tijdig invult, helpt u ons deze datum 
te halen. 

 

Uw contactpersoon voor deze actie is hieronder vermeld.  Mocht u nog vragen hebben over deze kwestie, aarzel 
dan niet om rechtstreeks contact op te nemen met uw contactpersoon. 

 
Naam:  Dirk Michiels  Tel: 0032 475 59 33 70  E-mail: dirk.michiels@stryker.com 
Naam:  Els Vanoirbeek  Tel: 0032 475 87 40 07  E-mail: els.vanoirbeek@stryker.com 
 

 

Bovendien heeft Stryker Corporation in de VS een speciaal callcenter opgezet voor telefoongesprekken uit 
Europa - nr. 001-978-338-3143. De kantooruren daar zijn overeenkomstig de Amerikaanse tijdzone en de 
gesproken taal is Engels. 

In overeenstemming met de aanbevelingen van het document Meddev Vigilance Guidance, Ref. 2.12-1 kunnen we 
bevestigen dat dit veiligheidsbulletin bij de landelijke bevoegde instantie voor uw land is gemeld. 



 
 

Namens Stryker bedanken wij u hartelijk voor uw hulp en medewerking om deze actie binnen de beoogde termijn 
af te ronden, en verontschuldigen wij ons voor het eventuele ongemak.  We verzekeren u dat Stryker er alles aan 
doet om te garanderen dat uitsluitend correct werkende producten die aan onze hoge interne kwaliteitsnormen 
voldoen op de markt blijven. 

 

Hoogachtend, 

 

Els Vanoirbeek  
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Ik heb de brief over de terugroepactie RA2016-028 van Stryker ontvangen waarin is vermeld dat de 
onderneming een vrijwillige lotspecifieke terugroepactie is gestart voor het bovenvermelde product. 
 
 
 

 

_______________________________________     _________________________________ 

Naam Ziekenhuis/ Organisatie      Contactnaam 

 

 

 _______________________________________     _________________________________ 

Datum         Handtekening 

 

 

 

VUL DIT FORMULIER BINNEN 7 KALENDERDAGEN IN EN RETOURNEER HET VIA E-MAIL OF FAX (ZIE 
HIERONDER): 

 

E-mail:  els.vanoirbeek@stryker.com 

Fax:  0032 2 725 1178  
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