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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Medtronic Model 37751 Recharger behorend bij Model 37651 Charging System 

Belangrijke informatie met betrekking tot Deep Brain Stimulation

Oktober 2016 

Medtronic Referentie: FA735 

Geachte arts / geachte apotheker, 

Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen van belangrijke informatie over een probleem met niet 
functionerende en piepende opladers Model 37751.  In deze brief vindt u aanbevelingen waarmee deze problemen 
voorkomen kunnen worden, en waarmee de functionaliteit van de oplader hersteld kan worden wanneer dit probleem zich 
voordoet. Model 37751 Opladers worden verkocht als onderdeel van het Model 37651 Oplaadsysteem voor Deep Brain 
Stimulation (DBS).  Deze oplader wordt gebruikt door DBS-patiënten bij wie een Medtronic ActivaTM RC (Model 37612) 
neurostimulator is geïmplanteerd. 
 
Oorzaak: 
Medtronic heeft een toenemend aantal klachten van klanten ontvangen,  waaronder meldingen over het niet meer 
reageren van deze opladers,  waarbij de oplader niet meer werkt, het scherm niets weergeeft en de oplader elke vijf 
seconden een piep geeft. 
Medtronic heeft vastgesteld dat alle opladers gefabriceerd vanaf november 2014 (te herkennen aan serienummers 
beginnend met “NKA4” of “NKU4”) gevoeliger zijn voor dit probleem. Dit heeft zich voorgedaan bij ongeveer twee procent 
van alle opladers die zijn gemaakt en verkocht sinds november 2014, en bij ongeveer 0,2 procent van de opladers die vóór 
November 2014 zijn gefabriceerd. 
 
Wanneer deze foutsituatie zich voordoet, is de oplader niet in staat de neurostimulator op te laden totdat de oplader 
wordt gereset. Als de batterij van de neurostimulator compleet leeg raakt, kan dit leiden tot een onderbreking van de 
therapie en de terugkeer van symptomen. Als de batterij van de geïmplanteerde neurostimulator lange tijd compleet leeg 
gelaten wordt, kan de capaciteit permanent teruglopen en moet de batterij in de toekomst mogelijk vaker worden 
opgeladen. 
 
Voor een kleine groep patiënten die DBS-therapie ontvangen, kan een verlies van deze therapie mogelijk leiden tot 
levensbedreigend letsel of de dood. Zo kunnen patiënten die worden behandeld voor Parkinson akinesia ervaren, en 
kunnen patiënten die worden behandeld voor epilepsie een epileptische insult krijgen. Medtronic heeft geen meldingen 
van ernstig letsel of overlijden als gevolg van dit probleem ontvangen. 

Aanbevelingen: 
1. Om dit probleem te voorkomen is het raadzaam de oplader te verbinden met zijn netvoedingsadapter (door de witte 

driehoekjes met elkaar te connecteren) voor er met het opladen van de neurostimulator begonnen wordt  en de 
oplader verbonden te houden met de netvoedingsadapter tot de neurostimulator volledig opgeladen is (zie figuur 1). 
Opmerking: de netvoedingsadapter hoeft niet verbonden te zijn met het netsnoer of het lichtnet, maar dit mag wel als 
de oplader zelf niet volledig is opgeladen. 
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1. Als de oplader niet is verbonden met het lichtnet tijdens het opladen van de 
neurostimulator, kan deze vastlopen zoals hierboven beschreven. Wanneer dit 
gebeurt, vraagt Medtronic u de patiënt te helpen bij het uitvoeren van een reset van 
de oplader volgens de bijgevoegde reset-instructie.  

2. Opmerking: dit probleem kan ook voorkomen na een reset als de oplaadinstructies 
niet gevolgd worden. 

 

 
 
 
Patiëntinformatie: 
Medtronic adviseert u uw DBS-patiënten met een Medtronic ActivaTMRC (Model 37612) neurostimulator zo spoedig 
mogelijk op de hoogte te brengen van deze situatie en de aanbevelingen in deze brief. Een kopie van de patiënten-brief is 
bijgevoegd, samen met een lijst van Model 37651 Oplaadsystemen die volgens onze administratie aan uw ziekenhuis zijn 
geleverd. Gebruik deze informatie om met uw patiënten te overleggen en er zeker van te zijn dat zij begrijpen wat men kan 
doen om het vastlopen van de oplader te voorkomen en om een eventueel vastgelopen oplader te resetten. 
 
Aanbevelingen: 
� Om er zeker van te zijn dat dit probleem zich niet voordoet, adviseert  Medtronic om bij alle patiënten met deze 

oplader dan ook de geïmplanteerde neurostimulator op te laden aan de hand van de oplaadinstructie zoals deze 
hierboven is beschreven. Het vastlopen van de oplader kan worden voorkomen door deze tijdens het opladen 
verbonden te houden met de netvoedingsadapter. 

� Als een patiënt met een vastgelopen oplader contact met u opneemt, kunt u de patiënt helpen bij het uitvoeren van 
een reset aan de hand van de bijgevoegde instructie. 

� Medtronic werkt aan een permanente oplossing voor dit probleem. Tot deze oplossing beschikbaar is, raadt Medtronic 
aan deze tijdelijke oplossing te bespreken met iedere patiënt die een oplaadbare neurostimulator geïmplanteerd heeft 
en/of krijgt, en aan de patiënt een kopie van de patiëntnotificatie te geven. 

 
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG – AFMPS)  is op de hoogte gebracht 
van deze communicatie. 
 
Wij verzoeken u deze informatie te delen met andere belanghebbenden in uw organisatie. Indien een getroffen product is 
verstuurd naar een andere vestiging van uw instelling, gelieve deze informatie naar deze vestiging door te sturen en 
eventueel te assisteren met het retourneren van getroffen producten. 
 
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. 
 
Hoogachtend, 
 
Medtronic Belgium 
 
  
 
Olivia Natens 
Country Director Belgium 
 
LET’S TAKE HEALTHCARE 
FURTHER, TOGETHER 
 
Bijlagen: 
- Reset-instructies 
- Patiënt-notificatie 
- Lijst van Model 37651 Oplaadsystemen die zijn verzonden naar uw instelling 

Figuur 1 
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Medtronic Model 37751 Recharger behorend bij Model 37754 en 97754 Charging System 

Belangrijke apparaatinformatie met betrekking tot Spinal Cord Stimulation 

Oktober 2016 

Medtronic Referentie: FA735 

Geachte arts / geachte apotheker, 

Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen van belangrijke informatie over een probleem met niet 
functionerende en piepende opladers Model 37751.  In deze brief vindt u aanbevelingen waarmee deze problemen 
voorkomen kunnen worden, en waarmee de functionaliteit van de oplader hersteld kan worden wanneer dit probleem zich 
voordoet. 
 
Model 37751Opladers worden verkocht als onderdeel van de modellen 37754 and 97754 Oplaadsystemen voor Spinal 
Cord Stimulation (SCS).  Deze oplader wordt gebruikt door SCS-patiënten bij wie één van de volgende modellen 
neurostimulators is geïmplanteerd: 
� Restore TM  (Model 37711) 
� RestoreUltraTM (Model 37712) 
� RestoreAdvanced TM  (Model 37713) 
� RestoreSensor TM  (Model 37714) 
� RestoreUltratm SureScan TM  MRI (Model 97712) 
� RestoreAdvanvedTM SureScan TM  MRI (Model 97713) 
� RestoreSensorTM SureScan TM  MRI (Model 97714)  
 
Oorzaak: 
Medtronic heeft een toenemend aantal klachten van klanten ontvangen,  waaronder meldingen over het niet meer 
reageren van deze opladers,  waarbij de oplader niet meer werkt, het scherm niets weergeeft en de oplader elke vijf 
seconden een piep geeft. 
Medtronic heeft vastgesteld dat alle opladers gefabriceerd vanaf november 2014 (te herkennen aan serienummers 
beginnend met “NKA4” of “NKU4”) gevoeliger zijn voor dit probleem. Dit probleem heeft zich voorgedaan bij ongeveer 
twee procent van alle opladers die zijn gemaakt en verkocht sinds november 2014, en bij ongeveer 0,2 procent van de 
opladers die vóór November 2014 zijn gemaakt en verkocht. 
 
Wanneer deze foutsituatie zich voordoet, is de oplader niet in staat de neurostimulator op te laden totdat de oplader 
wordt gereset. Als de batterij van de geïmplanteerde neurostimulator compleet leeg raakt, kan dit leiden tot een 
onderbreking van de therapie en terugkeer van onderliggende symptomen. Als de batterij van de geïmplanteerde 
neurostimulator gedurende lange tijd compleet leeg blijft, kan de capaciteit ervan permanent teruglopen en zal de batterij 
in de toekomst mogelijk vaker dienen te worden opgeladen.
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Aanbevelingen: 
1. Om dit probleem te voorkomen is het raadzaam de oplader te verbinden met 

zijn netvoedingsadapter (door de witte driehoekjes met elkaar te connecteren) 
voor er met het opladen van de neurostimulator begonnen wordt  en de 
oplader verbonden te houden met de netvoedingsadapter tot de 
neurostimulator volledig opgeladen is (zie figuur 1). Opmerking: de 
netvoedingsadapter hoeft niet verbonden te zijn met het netsnoer of het 
lichtnet, maar dit mag wel als de oplader zelf niet volledig is opgeladen. 

2. Als de oplader niet is verbonden met het lichtnet tijdens het opladen van de 
neurostimulator, kan deze vastlopen zoals hierboven beschreven. Wanneer dit 
gebeurt, vraagt Medtronic u de patiënt te helpen bij het uitvoeren van een 
reset van de oplader volgens de bijgevoegde reset-instructie.  

3. Opmerking: dit probleem kan ook voorkomen na een reset als de 
oplaadinstructies niet gevolgd worden. 

 

Adviezen: 
� Om er zeker van te zijn dat dit probleem zich niet voordoet, raadt Medtronic aan bij alle patiënten met deze oplader 

deze dan ook op te laden aan de hand van de oplaadinstructie zoals deze hierboven is beschreven. Het vastlopen van 
de oplader kan worden voorkomen door deze tijdens het opladen verbonden te houden met de netvoedingsadapter. 

� Als een patiënt met een vastgelopen oplader contact met u opneemt, kunt u hem of haar helpen bij het uitvoeren van 
een reset aan de hand van de bijgevoegde instructie. 

� Medtronic werkt aan een permanente oplossing voor dit probleem. Tot deze permanente oplossing beschikbaar is, 
raadt Medtronic aan dit probleem en de tijdelijke oplossing te bespreken met iedere patiënt die een oplaadbare 
neurostimulator geïmplanteerd krijgt en aan de patiënt een kopie van de patiëntnotificatie te geven. 

 
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG – AFMPS)  is op de hoogte gebracht 
van deze communicatie. 
 
Wij verzoeken u deze informatie te delen met andere belanghebbenden in uw organisatie. Indien een getroffen product is 
verstuurd naar een andere vestiging van uw instelling, gelieve deze informatie naar deze vestiging door te sturen en 
eventueel te assisteren met het retourneren van getroffen producten. 
 
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. 
 
Hoogachtend, 
 
Medtronic Belgium 
 
  
 
Olivia Natens 
Country Director Belgium 
 
LET’S TAKE HEALTHCARE 
FURTHER, TOGETHER 
 
Bijlagen: 
- Reset-instructies 
- Lijst van Model 37651 Oplaadsystemen die zijn verzonden naar uw instelling 
 

Figuur 1 

Netvoedingsadapter 
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Kabel

MODEL 37751 OPLADER
RESETINSTRUCTIES

1 Benodigdheden

• kleine schroevendraaier 
met platte kop

• paperclip

2 Verwijder toegangsklepje

Toegangsklepje

3 Zoek de resetknop

Resetknop

moet 
losgekoppeld 
zijn

Waarschuwing: de oplader mag niet 
verbonden zijn met het lichtnet. Reset 
de oplader niet wanneer deze 
verbonden is met zijn voeding.

Gebruik de schroevendraaier om het 
toegangsklepje los te maken en te 
openen.

4 Reset de oplader 5 Scherm leegmaken 6 Bevestigiging dat de reset is gelukt

Buig de paperclip recht, en druk de 
resetknop in.

Houd de resetknop twee seconden 
ingedrukt. Plaats het 
toegangsklepje terug en draai dit 
vast. Zorg ervoor dat de kabel 
stevig vast zit!

Groene knop
De oplader geeft het oplaadscherm 
weer. Druk op de groene knop om 
het scherm leeg te maken.

Druk op de groene knop om een 
oplaadsessie te starten. Als de oplader 
niet werkt, neem dan contact op met uw 
Medtronic vertegenwoordiger.

Supplemental material to October 2016 Field Safety Notice for Model 37751 Rechargers page 1 of 1

Schroef

RESETINSTRUCTIES
Aanvullende documentatie bij Field Safety Notice voor Model 37751 opladers (oktober 2016)
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Belangrijke informatie over uw 
Medtronic Model 37751 oplader  

Geachte patiënt, 

Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen van belangrijke informatie over uw Model 37751 oplader. Medtronic 
bracht ons recentelijk op de hoogte van het feit dat uw oplader kan stoppen met werken, en dan elke vijf seconden een piep 
geeft. Deze oplader wordt door u gebruikt om uw geïmplanteerde neurostimulator weer op te laden. Deze brief geeft u 
informatie waarmee u een dergelijk incident kunt voorkomen, en waarmee u de functionaliteit van uw oplader indien nodig 
kunt herstellen. 

Hoe weet ik of dit probleem zich voordoet? 
U zult merken dat dit probleem voorkomt als uw oplader elke vijf seconden een piep geeft, het beeldscherm niks weergeeft, 
en de knoppen op het apparaat niet werken. Als dit gebeurt, kan de oplader uw geïmplanteerde neurostimulator niet opladen. 

Waarom is dit probleem van belang? 
Als de hierboven beschreven situatie optreedt, kan de oplader uw geïmplanteerde 
neurostimulator niet opladen. Als de batterij van uw geïmplanteerde neurostimulator 
volledig leeg raakt, kan uw therapie onderbroken worden, en kunnen uw symptomen 
terugkeren.      

Hoe kunt u dit probleem voorkomen? 
Om dit probleem te voorkomen, voert u de volgende stappen bij het opladen van uw 
implantaat altijd uit: 

1. Verbind de voeding met uw oplader, waarbij u de witte driehoekjes met elkaar 
connecteert, voordat u een laadsessie van het implantaat start. Opmerking: De 
voeding hoeft niet met het lichtnet verbonden te zijn als de oplader volledig is 
opgeladen. 

2. Houd de voedingsadapter verbonden met de oplader tot het opladen voltooid 
is. 
Opmerking: Behandel de oplader, antenne en voedingsadapter met zorg. Alle 
verbindingen dienen stevig en stabiel te zijn.  

Hoe kunt de oplader herstellen wanneer dit probleem zich voordoet? 

Als u tijdens het opladen van uw geïmplanteerde neurostimulator de voedingsadapter niet gebruikt en de oplader het 
beschreven probleem vertoont, neemt u dan contact op met ons ziekenhuis op <nummer van de kliniek / het ziekenhuis> om 
met iemand van onze medewerkers te spreken. We kunnen u dan resetinstructies geven voor uw oplader, zodat deze weer 
functioneert. 

Dit probleem kan nog altijd voorkomen na een reset wanneer de instructies niet goed of niet volledig zijn gevolgd. Dit 
probleem kan voorkomen worden door de oplader tijdens het laden van het implantaat verbonden te houden met het lichtnet.  
 
Neem contact op met onze afdeling indien uw onderliggende symptomen terugkeren, zodat  erger kan worden voorkomen.  
 
Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat dit probleem kan veroorzaken, en wij waarderen uw tijd en aandacht voor 
deze belangrijke berichtgeving. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 

<Insert Physician Practice Information> 

Figure 1 
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