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[Geadresseerde persoon / centrum] 

 

29 September 2016 

 

Urgent Field Safety Notice 

Betreft REPLY, ESPRIT, KORA en FACIL1 pacemakers  

geproduceerd door Sorin Group Italia S.r.l. 

Betere weergave van de resterende levensduur 
op de programmer 

 

 

Geachte Dokter, 

Deze brief bevat informative over een nieuwe software versie2 die de nauwkeurigheid verbetert 
van de geschatte resterende levensduur berekend en weergegeven door de programmer 
tijdens een follow-up bij patiënten geïmplanteerd met LivaNova3 pacemakers. 

De totale levensduur van deze toestellen blijft als voorheen.  

Wanneer een geïmplanteerd toestel de “Recommended Replacement Time” (RRT4) naderde, 
kon de vorige, minder nauwkeurige bepaling van de geschatte resterende levensduur zoals 
weergegeven door de programmer tijdens een follow-up, resulteren in het bereiken van RRT 
tussen twee follow-ups. Er heeft zich geen permanent letsel of overlijden voorgedaan als 
gevolg van deze onnauwkeurigheid. 

                                    
1 FACIL pacemakers worden enkel gecommercialiseerd in Japan 
2 Het betreft de volgende versies: 

- SmartView 2.54  (of hoger) in de Europese Gemeenschap 
- SmartView 2.54J (of hoger) in Japan 
- SmartView 2.52UG1 en 2.52UC1 (of hoger) in de VS 
- SmartView 2.54UG2 (of hoger) in Canada 

- RMS3.7 (of hoger) voor SmartView Hotspot in de Europese gemeenschap, Japan en de VS 
3 LivaNova PLC is een U.K. holding met een aantal filialen in volle eigendom. In dit document, refereren we naar alle entiteiten  
   gebruik makend van de merknaam LivaNova.  
4 Voorheen bekend als ERI of “Elective Replacement Indicator” 
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Overschatting van de weergegeven resterende levensduur werd gerapporteerd bij de volgende 
pacemaker modellen: 

- REPLY Modellen D, DR, VDR, SR 

- ESPRIT Modellen D, DR, S, SR 

- FACIL Modellen DR  

De commerciële distributie van deze toestellen begon in 2008. Bijgevolg is het aantal toestellen 
waarbij momenteel RRT verwacht wordt beperkt. 

Om u te helpen in het bijstellen van de periode tussen twee follow-ups, vooral in geval van een 
nakende RRT, heeft LivaNova maatregelen genomen om het probleem te verhelpen door het 
ontwikkelen van een nieuwe programmer software2 die een nauwkeuriger weergave van de 
resterende levensduur zal waarborgen. Bovendien zal de resterende levensduur herberekend 
worden bij de herprogrammatie van parameters tijdens een follow-up.  

Achtergrond informatie 

Wanneer de pacemaker ondervraagd wordt door de programmer, zal de programmer vier 
verschillende indicatoren weergeven over de batterij status:  

- Tijd tot RRT: geschatte resterende levensduur van het toestel. 
Deze schatting is gebaseerd op de geprogrammeerde pacemaker parameters, het 
percentage stimulatie, de ‘lead impedantie’ waarden en de gemeten batterij impedantie 
bij ondervraging.  

- Laatste batterij impedantie meting (dagelijkse meting). 

- Magneet frequentie: de magneet frequentie is 96 min-1 bij ‘Beginning of Service’ (BOS) 
en 80 min-1 bij RRT; de waarde hangt af van de batterij impedantie. 

- Kleur-gecodeerde indicator die de batterij status weergeeft overeenkomstig de batterij 
impedantie.  
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Beschrijving  

Tot 31 Augustus 2016 heeft LivaNova éénendertig (31) meldingen ontvangen (d.w.z. 0.006 %) 
van overschatting van de resterende levensduur zoals weergegeven op de programmer tijdens 
gebruik van de huidige programmer software5. 

Stimulatie functies werden gehandhaafd tussen de follow-ups in alle éénendertig gemelde 
gevallen; RRT werd bereikt tussen de follow-ups in 14 van deze 31 gevallen (0,003 %). Er heeft 
zich geen permanent letsel of overlijden voorgedaan als gevolg van deze onnauwkeurigheid. 

Diepgaand onderzoek van de gemelde gevallen toonde aan dat de totale levensduur en  batterij 
capaciteit onveranderd en in overeenstemming was met de specificaties van het toestel. 
Analyse van deze gevallen alsook ‘real-time’ batterijuitputtingstesten leerden dat de 
hoofdoorzaak ligt bij de variabiliteit in de batterij ontladingsprofielen die groter was dan verwacht. 

Door LivaNova genomen maatregelen om het probleem te verhelpen. 

LivaNova zal U voorzien van een nieuwe programmer software2 die een nauwkeuriger weergave 
van de geschatte resterende levensduur zal waarborgen. Uw LivaNova vertegenwoordiger zal u 
contacteren om de software van Uw programmer op te waarderen.  

De nieuwe programmersoftware toont een nauwkeuriger weergave van de geschatte resterende 
levensduur in overeenstemming met een typisch batterij ontladingsprofiel. Bovendien, bij het 
naderen van RRT, voorziet het in een schatting van een minimum resterende levensduur om 
de variabiliteit van batterijkarakteristieken te dekken. (zie Bijlage 1). 

Tevens zal de resterende levensduur herberekend worden in geval van herprogrammatie. 

LivaNova breidt deze acties preventief uit voor de volgende nieuwe pacemaker modellen die 
volledig gecommercialiseerd werden vanaf 2013: 

- REPLY 200 Models DR, SR 

- REPLY 250 Model DR6 

- KORA 100 Modellen DR, SR 

- KORA 250 Modellen DR, SR 

- REPLY CRT-P 

De totale levensduur van REPLY, ESPRIT, FACIL, REPLY 200, REPLY 250, KORA 100, 
KORA 250 and REPLY CRT-P pacemakers  wordt NIET beïnvloed door deze wijziging en 
komt overeen met wat omschreven staat in de instructies voor gebruik.  

                                    
5 Het betreft volgende versies: 

- SmartView 2.40 tot 2.50 in de Europese Gemeenschap 
- SmartView 2.40J tot 2.50J in Japan 
- SmartView 2.40UG1 (en 2.40UC1) tot2.50UG1 (en 2.50UC1) in de VS 
- SmartView 2.42UG2 in Canada 

6 Reply 250 is beperkt tot de AUTOMAAT klinische studie 
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Aanbevelingen voor de behandeling van patiënten  

In overleg met het LivaNova onafhankelijke adviescollege (de Product Performance Monitoring 
Board van onze afdeling CRM) raadt LivaNova het volgende aan: 
 

# Aanbeveling 

Van 
toepassing 

op volgende 
patiënten 

Van 
toepassing 

op volgende 
modellen 

1 

In afwachting van de eerste ondervraging van de desbetreffende 
pacemaker met de nieuwe programmersoftware (Smartview 2.5410):  

Bij pacemakerafhankelijke patiënten waarbij het  geïmplanteerde 
toestel een één of twee kamer pacemaker model7 betreft, zou u de bij 
de vorige follow-up8 bekomen waardes voor batterij impedantie en 
geschatte resterende levensduur moeten verifiëren. Gebaseerd op 
deze twee waardes, geeft de tabel in Bijlage 2 het nieuw aanbevolen 
interval aan (interval tussen vorige en volgende follow-up). 

Pacemaker 
afhankelijke  

patiënten 

Alle,  
behalve 

Reply CRT-P 

2 

Indien de nieuwe software (SmartView 2.5410) geïnstalleerd werd: 

In geval de minimale geschatte resterende levensduur weergegeven 
door de nieuwe programmersoftware bij ondervraging van de 
desbetreffende pacemaker of bij visualisatie van de vorige follow-up8 
op het programmer scherm (follow-up verricht vóór de upgrade naar 
Smartview 2.5410) 12 maanden of minder is, adviseren we: 

a. de volgende follow-up uit te voeren binnen een interval dat ligt 
tussen de weergegeven minimale en typisch resterende 
levensduur en dit zonder daarbij de 12 maanden te 
overschrijden (d.w.z. de jaarlijkse standaard follow-up). 
 

b. In geval van pacemaker afhankelijke patiënten de volgende 
follow-up uit te voeren op een interval dat gelijk is aan de 
minimale resterende levensduur zoals weergegeven door de 
programmer.  

Zie Bijlage 1. 

2.a:  

Niet 
pacemaker- 
afhankelijke  

patiënten 
All 

2.b: 

Pacemaker 
afhankelijke 

patiënten 

                                    
7 Lijst van de één of twee kamer pacemaker modellen: REPLY Modellen D, DR, VDR, SR; ESPRIT Modellen D, DR, S, SR; FACIL  
   Model DR; REPLY 200 Modellen DR, SR; REPLY 250 Model DR; KORA 100 Modellen DR, SR; KORA 250 Modellen DR, SR. 
8 Indien de vorige follow-up gebeurde met een SmartView versie lager dan 2.40 (in Europa); 2.40J (in Japan); 2.40UG1 (in de VS);  
   2.42UG2 (in Canada), kan Bijlage 2 niet gebruikt worden om het follow-up interval te plannen. Contacteer desgevallend Uw  
   LivaNova vertegenwoordiger.  
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# Aanbeveling 

Van 
toepassing 

op volgende 
patiënten 

Van 
toepassing 

op volgende 
modellen 

3 

Wanneer de resterende levensduur indicatoren niet beschikbaar zijn 
door middel van de programmer, zou - indien de batterij impedantie 
groter of gelijk aan 3.5 kΩ wordt - een maximaal follow-up interval van 
6 maanden moeten gehanteerd worden.  

 

Deze aanbeveling geldt nu, en blijft gehandhaafd na de upgrade.  

Alle Alle 

4 

Wanneer de pacemaker werking geverifieerd wordt door de 
eenvoudige oplegging van een magneet: een magneet frequentie 
onder de 95 min-1 zou aanleiding moeten geven tot een follow-up in 
het pacemaker centrum binnen de 6 maand.  

 

Deze aanbeveling geldt nu, en blijft gehandhaafd na de upgrade. 

Alle Alle 

5 

Jaarlijkse standaard follow-up. 

 

Deze aanbeveling geldt nu, en blijft gehandhaafd na de upgrade. 

Alle Alle 

6 

Het toestel zou vervangen moeten worden van zodra het RRT punt 
bereikt wordt. RRT wordt als volgt gedefinieerd: 

 10 kΩ (magneet frequentie van 80 min-1) voor één en twee 
kamer pacemaker modellen 

 8.5 kΩ (magneet frequentie van 80 min-1) voor Reply CRT-P 

 

Deze aanbeveling geldt nu, en blijft gehandhaafd na de upgrade. 

Alle 

10 kΩ voor 
niet CRT-P 
modellen 

 
8.5 kΩ voor 

Reply CRT-P 
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LivaNova heeft deze informatie doorgegeven aan het Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). 

Zou u ervoor zorg willen dragen dat alle medewerkers binnen uw organisatie die betrokken zijn 
bij de zorg voor patiënten bij wie een REPLY, ESPRIT, FACIL, REPLY 200, REPLY 250, KORA 
100, KORA 250 and REPLY CRT-P is geïmplanteerd, op de hoogte zijn van de informatie in 
deze brief.  

Wij hopen dat deze software upgrade U helpt om het zorgniveau van Uw patiënten te 
verbeteren. Gelieve bij vragen contact op te nemen met uw contactpersoon bij LivaNova, of   te 
bellen naar het  nummer 02 247 78 90 van LivaNova Belgium.   

 

Hoogachtend, 
 
 
 
 
Arnaud Pecker                                                   Jos Backers 

Business Line Manager CRM                                Local QA Manager CRM 

0471 200 188                                                    0497 57 05 98 

arnaud.pecker@livanova.com                              jos.backers@livanova.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijgevoegd:  
 
- Bijlage 1 
- Bijlage 2 
- Antwoordformulier voor klanten 

mailto:arnaud.pecker@livanova.com
mailto:jos.backers@livanova.com
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Bijlage 1 
 
De nieuwe programmer software brengt een meer nauwkeurige schatting van de resterende levensduur, 
bepaald aan de hand van een typisch batterij ontlaadprofiel. Het voorziet bovendien - bij het naderen van 
RRT - in de schatting van de minimum resterende levensduur teneinde de variabiliteit in batterij 
karakteristieken te dekken.  
Tevens wordt de resterende levensduur opnieuw bepaald bij herprogrammatie van het toestel tijdens de 
follow-up.  
 
Met de nieuwe software wordt de “Tijd tot RRT” als volgt weergegeven:  
 

- Indien de typische tijd tot RRT groter dan 3 jaar is, zal de “typische tijd tot RRT” weergegeven 
worden en zal de achtergrond van het tekstveld grijs zijn.  

 
  
 

- Indien de geschatte typische en minimum tijd tot RRT tussen de 3 maand en 3 jaar liggen, 
zullen zowel de “typische tijd tot RRT als de minimum tijd tot RRT getoond worden in jaren en 
maanden” en:  
 

 zal de overeenkomstige tekstachtergrond grijs zijn indien de geschatte mininum tijd tot 
RRT groter is dan 12 maanden;  

 
 
 

 zal de overeenkomstige tekstachtergrond geel zijn indien de geschatte mininum tijd tot 
RRT kleiner of gelijk is aan 12 maanden. Er wordt een verwittiging getoond  “Onder de 
huidige gebruiksomstandigheden is de minimum resterende levensduur ≤ 12 maanden.”  
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- Indien de geschatte minimum resterende tijd tot RRT kleiner is dan 3 maand, zal “< 3 
maanden” getoond worden en zal de overeenkomstige tekstachtergrond oranje zijn. Er wordt een 
verwittiging getoond  “Onder de huidige gebruiksomstandigheden is de minimum resterende 
levensduur ≤ 3 maanden.”  

 

 

- Als de RRT bereikt werd, zal “RRT werd bereikt” getoond worden en zal de overeenkomstige 
tekstachtergrond rood zijn. 

 
 

- “NA” zal getoond worden in het tekstveld en de overeenkomstige tekstachtergrond zal grijs zijn 
indien:  

 Er minder dan 5 minuten diagnostiek beschikbaar is (bv. Bij de eerste ondervraging of na 
een device reset),  

 Indien de lead impedantie abnormaal is (< 200 Ω of ≥ 3000 Ω) in om het even welke 
geprogrammeerde caviteit. 
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Bijlage 2 

De tabel op de volgende bladzijde laat u toe - zolang de software upgrade (SmartView 
2.5410) nog niet werd doorgevoerd op de programmer - voor pacemaker afhankelijke 
patiënten geïmplanteerd met één van de volgende één- of tweekamer pacemaker 
modellen9 - het nieuw aanbevolen follow-up interval te bepalen. 
 

- REPLY Modellen D, DR, VDR, SR 

- ESPRIT Modellen D, DR, S, SR 

- FACIL Model DR 

- REPLY 200 Modellen DR, SR 

- REPLY 250 Modellen DR6 

- KORA 100 Modellen DR, SR 

- KORA 250 Modellen DR, SR 
 
Zolang de software upgrade (SmartView 2.5410) nog niet doorgevoerd werd op uw programmer, 
zou u voor pacemaker afhankelijke patiënten geïmplanteerd met één van de desbetreffende 
éénkamer of tweekamer pacemaker modellen moeten overwegen om de batterij impedantie 
en resterende levensduur bekomen tijdens de vorige follow-up8, na te trekken. Gebaseerd op 
deze twee waardes, en in de veronderstelling dat de instellingen niet gewijzigd werden tijdens 
de vorige follow-up, laat de tabel u toe om het nieuw aanbevolen follow-up interval te bepalen (X 
maanden). Een follow-up bezoek dient gepland te worden binnen een follow-up interval van 
maximaal X maanden. Wanneer bij dit volgend follow-up bezoek: 

 de batterij impedantie groter of gelijk is aan 10 kOhm, dient de pacemaker vervangen te 
worden. 

 de batterij impedantie lager is dan 10 kOhm: 
o dient u - in geval de programmer nog niet voorzien werd van de nieuwe software 

(SmartView 2.5410) - de tabel te gebruiken om het follow-up interval te bepalen. 
o in geval de programmer ondertussen voorzien werd van de software upgrade10: 

wanneer de minimum geschatte resterende levensduur aangegeven door de 
nieuwe software versie korter of gelijk is aan 12 maanden, bevelen we aan om 
een follow-up bezoek te plannen met een follow-up interval dat ligt tussen de 
minimum en typisch resterende levensduur aangegeven door de programmer, 
zonder daarbij de 12 maand te overschrijden (d.w.z. de jaarlijkse standaard 

                                    
9 Deze aanbeveling is niet van toepassing op patiënten waarbij een REPLY CRT-P werd geïmplanteerd. 
10 Naar één van de volgende versies: 

- SmartView 2.54 versie (of hoger) in de Europese Gemeenschap 
- SmartView 2.54J (of hoger) in Japan 
- SmartView 2.52UG1 en 2.52UC1 (of hoger) in de VS 
- SmartView 2.54UG2 (of hoger) in Canada 
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follow-up). Voor pacemaker afhankelijke patiënten, bevelen we aan een follow-up 
bezoek te plannen binnen de minimum resterende levensduur aangegeven door 
de programmer te rekenen vanaf  de vorige follow-up.  

 

Aanbevolen 
follow-up interval 

(X maanden) 

Batterij impedantie aangegeven op de vorige follow-up (kOhm) 

1.0 kΩ 1.5 kΩ 2.0 kΩ 2.5 kΩ 3.0 kΩ 3.5 kΩ 4.0 kΩ 4.5 kΩ 5.0 kΩ 5.5 kΩ 6.0 kΩ 6.5 kΩ 7.0 kΩ 

“
T

im
e
 t

o
 R

R
T

”
 

a
a
n

g
e
g

e
v

e
n

 b
ij
 d

e
  
v
o

ri
g

e
 f

o
ll
o

w
-u

p
9
 (

m
a
a
n

d
e
n

) 

34 M 12 M 12 M 12 M 12 M 12 M NA NA NA NA NA NA NA NA 

33 M 12 M 12 M 12 M 12 M 12 M NA NA NA NA NA NA NA NA 

32 M 12 M 12 M 12 M 12 M 12 M NA NA NA NA NA NA NA NA 

31 M 12 M 12 M 12 M 12 M 12 M NA NA NA NA NA NA NA NA 

30 M 12 M 12 M 12 M 12 M 12 M NA NA NA NA NA NA NA NA 

29 M 12 M 12 M 12 M 12 M 12 M NA NA NA NA NA NA NA NA 

28 M 12 M 12 M 12 M 12 M 12 M NA NA NA NA NA NA NA NA 

27 M 12 M 12 M 12 M 9 M 9 M NA NA NA NA NA NA NA NA 

26 M 12 M 12 M 9 M 9 M 9 M 12 M NA NA NA NA NA NA NA 

25 M 12 M 12 M 9 M 9 M 9 M 9 M NA NA NA NA NA NA NA 

24 M 12 M 12 M 9 M 9 M 9 M 9 M NA NA NA NA NA NA NA 

23 M 12 M 9 M 9 M 9 M 9 M 9 M NA NA NA NA NA NA NA 

22 M 12 M 9 M 9 M 9 M 9 M 9 M NA NA NA NA NA NA NA 

21 M 12 M 9 M 9 M 6 M 9 M 9 M NA NA NA NA NA NA NA 

20 M 9 M 9 M 6 M 6 M 6 M 9 M NA NA NA NA NA NA NA 

19 M 9 M 9 M 6 M 6 M 6 M 6 M 9 M NA NA NA NA NA NA 

18 M 9 M 9 M 6 M 6 M 6 M 6 M 9 M NA NA NA NA NA NA 

17 M 9 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M NA NA NA NA NA NA 

16 M 9 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M NA NA NA NA NA NA 

15 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M 6 M NA NA NA NA NA NA 

14 M 6 M 6 M 6 M 3 M 3 M 6 M 6 M 6 M NA NA NA NA NA 

13 M 6 M 6 M 3 M 3 M 3 M 3 M 6 M 6 M NA NA NA NA NA 

12 M 6 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 6 M 6 M NA NA NA NA NA 

11 M 6 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 6 M NA NA NA NA 

10 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M NA NA NA NA 

9 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M NA NA NA NA 

8 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M NA NA NA 

7 M 3 M 3 M ASAP ASAP ASAP ASAP 3 M 3 M 3 M 3 M NA NA NA 

6 M 3 M ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP 3 M 3 M 3 M ASAP NA NA 

5 M ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP NA 

4 M ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP 

 Deze tabel is te hanteren voor pacemaker afhankelijke patiënten waarbij een één- of tweekamer pacemaker geïmplanteerd 
werd van volgende modellen: REPLY Modellen D, DR, VDR, SR; ESPRIT Modellen D, DR, S, SR; FACIL Model DR; REPLY 
200 Modellen DR, SR; REPLY 250 Model DR; KORA 100 Modellen DR, SR; KORA 250 Modellen DR, SR. 

 Deze tabel is niet van toepassing bij patiënten waarbij een REPLY CRT-P model geïmplanteerd werd. 

 Indien de laatste follow-up verricht werd met SmartView versie < 2.40 (Europa); 2.40J (Japan); 2.40UG1 (VS); 2.42UG2              
( Canada), kan de tabel niet gebruikt worden om een follow-up bezoek te plannen. Contacteer uw LivaNova vertegenwoordiger.  

 Indien sommige parameters geherprogrammeerd werden tijdens de vorige follow-up is de tabel mogelijks niet van toepassing: 
pacing mode, pacing amplitude(s), puls breedte(s), rate response, sensors, auto-threshold, basis frequentie.  
Indien herprogrammatie neigt naar een hoger stroomverbruik (bvb. hogere pacing amplitude, langere puls duur enz.), 
contacteer dan uw LivaNova vertegenwoordiger. Indien herprogrammatie neigt naar een lager stroomverbruik is het veilig om 
deze tabel te gebruiken.  

 NA: ‘not applicable’ - staat voor ‘Niet van Toepassing’. NA geeft aan dat het niet mogelijk is dat deze combinatie (batterij 
impedantie, Tijd tot RRT) getoond werd tijdens de vorige follow-up.  

 ASAP: ‘as soon as possible’ - staat voor ‘Zo snel mogelijk’. Een follow-up bezoek zou onverwijld gepland moeten worden . We 
bevelen aan dat deze geanticipeerde follow-up plaats vindt binnen de maand volgend op de vorige follow-up.  
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Antwoord formulier voor klanten 
 

1. Informatie met betrekking tot het bericht “Urgent Field Safety Notice” 

Referentie bericht “Urgent Field Safet Notice” Betere weergave van de resterende levensduur op de 
programmer 

Datum Bericht “Urgent Field Safety Notice” 29 September, 2016 

Hulpmiddel(en) Reply, Esprit, Kora, Facil 

 

2. Customer Details 

Accountnummer  

Naam organisatie  

Adres organisatie  

Afdeling/eenheid  

Verzendadres indien anders dan bovenstaand 
adres 

 

Naam contactpersoon  

Telefoonnummer  

E-mail adres  

 
 

3. Door de klant genomen maatregel 

 
Ik verklaar dat ik het bericht “Urgent Field Safety Notice” 
heb ontvangen. De informatie en de benodigde 
maatregelen zijn onder de aandacht gebracht van alle 
relevante gebruikers. 

In te vullen door klant, of 'n.v.t.' invullen 

 
Ik heb de betreffende hulpmiddelen geïdentificeerd en in 
quarantaine geplaatst - aantal hulpmiddelen en datum 
voltooiing invullen 

 NVT 

 
Ik heb de betreffende hulpmiddelen teruggestuurd - aantal 
hulpmiddelen en datum voltooiing invullen 

NVT 

 
Ik heb de betreffende hulpmiddelen vernietigd - aantal 
hulpmiddelen en datum voltooiing invullen 

NVT 

 
Ik heb geen van de betreffende hulpmiddelen   NVT 

 
Ik heb een vraag. Gelieve contact met mij op te nemen.  
 

Contactgegevens in te vullen door de 
klant indien anders dan bovenstaande 
contactgegevens, met korte beschrijving 
van de vraag 

Naam in blokletters 
Naam door klant in te vullen 

Handtekening  
Handtekening door 
klant 

Datum 
Datum hier 
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4. Ontvangstbevestiging terugsturen naar fabrikant/leverancier/distributeur 

E-mailadres jos.backers@livanova.com 

Fax 02 245 40 67 

Hulplijn voor klanten 02 247 78 90 

Postadres LivaNova  Belgium 
Ikaroslaan 83   
1930 Zaventem 

 
 

5. Alleen voor distributeurs/leveranciers 

 
Ik heb mijn voorraad gecontroleerd 
en mijn inventaris in quarantaine 
geplaatst 

NVT 

 
Ik heb vastgesteld welke klanten dit 
apparaat hebben ontvangen of 
mogelijk hebben ontvangen, en ik 
heb een lijst met klanten 
bijgevoegd. 

NVT 

 
Ik heb een lijst bijgevoegd van 
klanten die de ontvangst van dit 
bericht inzake de veiligheid in het 
veld hebben bevestigd 

NVT 

 
Mijn klanten en ik hebben geen van 
allen een of meer van de 
betreffende hulpmiddelen in onze 
voorraad 

NVT 

Naam in blokletters 
 
 
Naam door distributeur in te vullen 

Handtekening 
 
 
Handtekening door distributeur 

Datum 
 
 
Datum hier 

 

Het is belangrijk dat uw organisatie de maatregelen neemt die in het Bericht  ”Urgent 
Field Safety Notice" worden genoemd, en bevestigt dat u het Bericht “Urgent Field 
Safety Notice” hebt ontvangen.  
 
Wij hebben de reactie van uw organisatie nodig als bewijsstuk bij het controleren van de 
voortgang van de corrigerende maatregelen.  


